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Line Njøsen trosset fargepsykologens råd, da hun 
innredet leiligheten sin i et skoleprosjekt. 

Svart magi

tekst Eldrid Oftestad
foto Elias Dahlen

– Da jeg hadde fargelære på sko-
len, fikk jeg høre av en fargepsy-
kolog at vi ikke måtte finne på å 
bruke svart.

Det rådet har ikke Line Njøsen 
(26) fulgt, da hun innredet sin 30 
kvadratmeter store leilighet på 
Fantoft i Bergen. Den består av et 
rom med kjøkkenkrok, hems og 
bad, og hun har ikke vært redd 
for å bruke svart. 

– Jeg synes fargen går så fint 
sammen med andre farger, som 
grønt. Jeg valgte grønne detaljer 
på kjøkkenet fordi det er en ap-
petittvekkende farge som pas-
ser fint til matlaging. Ellers har 
jeg brukt mye lilla og oransje. 
Man blir glad av farger, påpeker 
Njøsen.

Skoleprosjekt
For tiden studerer hun markeds-
føring på BI. I vår var hun ferdig 
utdannet grafisk designer ved 
Norges kreative fagskole. Men 

innredningen ble gjort før den 
tid, da hun for fire år siden gikk 
på videregående og studerte in-
teriør og utstillingsdesign. Inn-
redningen av leiligheten var et 
skoleprosjekt.

– Det var da jeg gikk på andre 
året. Vi skulle gjøre et prosjekt, 
og siden jeg nettopp hadde flyt-
tet inn i egen leiligheten, tenkte  
jeg at innredning av den kunne 
være mitt prosjekt. Istedenfor 
bare å lage plantegninger, kun-
ne jeg gjøre noe konkret. 

Glasshemsen
Hun synes leiligheten var kald 
og trist da hun flyttet inn, men 
det svarte kjøkkenet og glass-
hemsen likte hun godt, så det  
beholdt hun. Faren til den tidli-
gere eieren hadde laget hemsen, 
og glassveggene er spesialtil- 
passet.

– Jeg ville bygge videre på dette 
og bestemte meg for å gå for litt 
utradisjonelle løsninger. Derfor 
satte jeg sofaen under hemsen 
og plasserte en bokhylle under 
vinduet som fungerer som kom-

binert spisebord og arbeids-
plass. Derfor har jeg også hengt 
TV-en på veggen.

– Jeg ville skape plass og et 
åpent rom slik at romfølelsen 
ble større. 

Dessuten gir det åpne rommet 
god plass til tapeten med bildet 
av Manhattan skyline.

– Den er fra Sverige, og jeg kjøp-
te den på nettet. Jeg fikk hjelp av 
fagfolk til å henge den opp. Jeg 
synes billedtapeter er undervur-
dert. De kan gjøre utrolig mye 
med et rom, særlig i min leilig-
het som er så liten. Den skaper 
god dybdefølelse.

– Hvorfor akkurat New York 
og Manhattan?

– Jeg liker storbyer, men grun-
nen til at det akkurat ble New 
York var på grunn av det svarte 
kjøkkenet. De svarte og firkan-
tede bygningene i bildet danner 
samme omriss som kjøkkenet, 
som er svart og firkantet. Dessu-
ten bryter det så fint mot den 
oransje og lilla himmelen og går 
så fint til kjøkkeninnredningen. 
Samtidig ser det amerikansk ut 

med den tapeten, og det er klart 
jeg burde dra dit en dag, inn-
rømmer hun.

– Annerledes 
Njøsen hadde lenge hatt lyst til å 
ha sin egen leilighet. 

– Jeg vurderte å bo i kollek-
tiv, men siden det var billigere å 
kjøpe leilighet, har jeg ikke fått 
gjort det noen gang. 

Hun merker at medstudente-
ne synes det er annerledes stu-
dentbolig enn det de er vant til.

– Folk kommer inn her, og jeg 
merker at de har lyst til å være 
her. Mange sier at det er gøyalt 
innredet og at det minner om en 
café eller bar. 

– Jeg har forsøkte å utnytte 
plassen så godt som mulig, og 
så tenkte jeg gjennom alt på 
forhånd. Jeg er spesielt glad for 
hemsen, den er veldig viktig.

– Hva sa fargepsykologen 
om at du valgte å innrede med 
svart?

– Jeg fortalte henne ikke om 
det, innrømmer Line Njøsen.

– Jeg synes det er altfor mye 
hvitt og grått i leiligheter. 
Farger påvirker oss mer enn 
vi tror, så derfor er det viktig å 
omgi seg med glade farger, sier 
Line Njøsen. 

Line Njøsen beholdt glasshemsen og det svarte kjøkkenet da hun 
kjøpte sin leilighet på 30 kvadratmeter i Bergen.

Innredningstips 
av liten leilighet

Det er viktig å bruke farger, for 
det påvirker oss mer enn vi tror. 
Vær kreativ og tenk på hvordan 
du bruker plassen slik at du kan 
skape rom. 
Ikke vær redd for å innrede an-
nerledes og spesielt. 
Billedtapet kan skape dybde-
følelse. Njøsen betalte 1500 
kroner og betalte 3500 kroner 
til fagfolk som hengte den opp 
for henne.
Alt i alt brukte hun ikke mer enn 
50 000 kroner på innredningen. 
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