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Jonas Barsten Johnsen (24) og Haakon 
Berg Mathisen (26) bor i en gammel by-
gård fra 1800-tallet ved Sofienbergpar-
ken i Oslo. Ved siden av studiene, John-
sen studerer journalistikk og Mathisen 
slagverk på Norges musikkhøgskole, er 
de hobbysnekkere. En morgen fant de 
to vennene ut hva de skulle gjøre med 
den trange kjøkkenkroken. 

– Jeg sto her på kjøkkenet og drakk 
kaffe, forteller Johnsen.

Etter hvert dukket Mathisen opp, og 
etter en halvtime visste de to hva de 
skulle gjøre.

– Vi tok noen mål og så reiste vi til 
Byggmakker, fortsetter Johnsen.

De samstemte hobbysnekkerne gikk 
begge på musikklinje på videregående 
på Gjøvik, der Mathisen er fra. Johnsen 
er fra Lillehammer. Begge mener snek-
ringen er en fin måte å koble av på.

– Det er utrolig befriende, påpeker 
Johnsen.

Mathisen er enig: – Det er fint å jobbe 
med noe konkret.

Guttene har blant annet laget en 
hems på rommet til Mathisen.

– Jeg ville at det skulle gi et skog-
preg, derfor er hemsen mørk og teppet 
grønt. Planen er å lage en klatrevegg 
som jeg kan bruke som en stige opp 
til sengen. For tiden klatrer jeg opp en 
IKEA-hylle.

De fant ut hva de skulle gjøre med 
kjøkkenet ved å surfe på internett, spe-
sielt på YouTube. og etter en måned ble 
gipsvegger og tregulv til en kjøkken-
lounge på 15 kvadratmeter.

– Det er ikke nødvendig å planlegge 
så mye, det viktigste er å sette i gang, 
mener Mathisen.

Mariachi band
Det var også viktig at det ble solid.

– Vi har vært opptatt av at den skal 
være solid, derfor er det solid treverk 
under. Her skal vi danse og opptre med 
mariachi-bandet vårt. Det er bare fint 
hvis det ser slitt og brukt ut.

Under loungen er det laget skuffer til 
oppbevaring.

Mathisen åpner en av dem, og en vid 
og dyp lagerplass åpner seg. Han un-

derstreker at det viktigste for dem er 
at det de bygger er praktisk, og så kom-
mer det estetiske etterpå. 

Men han innrømmer at de har fått 
estetiske råd fra Kristin Viktoria Bjørn-
øy, som er den eneste jenta i kollektivet 
og som flyttet inn for omtrent en må-
ned siden. 

– Jeg har bare bidratt med puter og 
pledd, sier hun.

Det gjenstår litt før Mathisen og 
Johnsen er ferdige – som å sikre vindue-
ne med sprosser så det blir trygt. Og så 
er det ikke helt i vater.

– Gulvet er rett, samtidig som det er 
litt skjevt. Det er jo et gammelt bygg. 
Men det er en del av sjarmen, og dessu-
ten så er det ikke noe poeng å henge 
seg opp i detaljer. 

Rør i hele leiligheten
Hobbysnekkerne sysler om flere planer 
på kjøkkenet. Mathisen drømmer om å 
lage balkong.

– En liten fransk én, men det må vi 
eventuelt høre med borettslaget om vi 
får lov til. 

Johnsen ser for seg at det ikke er så 
dumt å feste et slags nett utenfor.

– På den måten kan folk skjønne at de 
må være forsiktige ved vinduene, be-
grunner han. 

Men de er allerede i gang med et an-
net prosjekt i studentkollektivet, venti-
lasjonsanlegg.

– Vi har lyst til å ha rør rundt i hele lei-
ligheten, slik at vi kan få frisk luft. Det 
kommer en del eksos fra den trafikker-
te Trondheimsveien, sier Johnsen.

Kjøkkenet er det viktigste stedet i student-
kollektivet. Her utfolder Jonas Barsten 
Johnsen og Haakon Berg Mathisen sin 
kreativitet og snekkerferdighet.

Lounge-
løsning på 
kjøkkenet

Studentene Haakon Berg  
Mathisen (t.h.) og Jonas Barsten 
Johnsen kaller seg hobby- 
snekkere. I høst bygget de en 
lounge som brukes til spisested, 
festlokale og TV-stue.

TRE STUDENTHJEM ! TRE LØSNINGER

Slik blir en lounge til
Ikke tenk så mye før du setter i gang et 
byggeprosjekt, men bare hopp i det.
Bruk internett, du kan !nne mye råd og 
tips på for eksempel YouTube.
Tenk først og fremst praktisk og ta det 
estetiske etter hvert.
Regnskap for loungen:
Skuffer: 2192 kroner
Maling/skruer/diverse: 2462 kroner
Trevirke: 2917 kroner
Totalt: 7571 kroner


