
HJEMME HOS Tina Bierud Hansen med familie

Hjerterom på liten plass

→– Etter at vi mistet Tomine tenkte jeg at det vil-
le bli vanskelig å fortsette og bo her, men nå er jeg 
glad for at vi ble. Det kjennes veldig riktig, sier Tina 
Bierud Hansen.   
ALLE FOTO: CHRISTINE GULBRANDSEN

↑Tidligere var det små vinduer og en enkel veran-
dadør, men familien byttet det ut med store glass-
flater. Det gjør rommet innenfor lyst og luftig.  

↑↑De karakteristiske Møller Stray-husene på Lund 
er velkjente for mange. Grunnflaten er liten, men 
med innredet kjeller og loft blir det fire etasjer.  
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HJEMME HOS Tina Bierud Hansen med familie

Hjerterom på liten plass Ekteparet ventet barn igjen, men ingen ville 
flytte selv om de trengte mer plass. Løsningen 
ble å bytte om på kjøkken og stue. V
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Kjellerreolene dekker den ene veggen i allrommet, og var egentlig bare midlertidige. 
Men nå er familien så fornøyd med dem at de blir.  

Tina er hjemme i fødselspermisjon med lille Thilo. 
Finerplaten på veggen bak sofaen ble satt opp for 
å dekke en sprekk. – Vi synes det ble litt stilig, så nå 
blir den bare stående slik, ubehandlet, sier hun. 

Alle i fami-
lien Hansen 
har fornavn 
som begyn-
ner på T. Ikke 
rart familien 
falt for denne  
lampen. 

Lesekroken på kjøkkenet blir 
brukt i ledige stunder, og tilfø-
rer rommet mer lunhet.  

Allrommet, med det robuste spisebordet i midten, er blitt husets mest brukte rom. Dørene ut 
mot hagen og lekeplassen slipper inn mye lys og gjør rommet åpent og luftig.  

D et er tydelig å se at dere som bor her tri-
ves i hjemmet deres. Kommentaren falt 
da Tina Bierud Hansen hadde besøk av ei 
venninne.

– Jeg kunne ikke fått større kompliment, 
det er viktig for meg å bo i et hjem hvor det er godt å være. 
Og så synes jeg det skal være tydelig at vi er en familie med 
barn, sier Tina Bierud Hansen.

36-åringen serverer kaffe ved det robuste spisebordet i 
indisk nøttetre. Spisebordet er blitt midtpunktet og sam-
lingsplassen i allrommet som tidligere var ei trang stue. 

– Boligen er jo ikke større enn før, men nå føles det mye 
mer romslig og luftig, sier Tina.

PÅ RAD OG REKKE
De karakteristiske Møller-Stray-rekkehusene på Lund i 
Kristiansand er velkjent for mange. Etter krigen ble ut-
byggingen i dette området gjort med tanke på å avhjelpe 
boligmangelen, og det ble bygd tettere og høyere enn før. 
Med loft og kjeller er det hele fire etasjer i rekkehusene, 
men selve grunnflaten er liten. 

Hovedetasjen rommer kun stue og kjøkken, i tillegg til 
en liten gang. Men selv om det skorter på kvadratmeter-
ne, tas det igjen på hygge og sjarm. Og området er et el-
dorado for lekne familier i alle aldre. Da lille Thilo var på 
vei og foreldrene følte de var i ferd med å vokse ut av hu-
set, tok de grep. For det var uaktuelt å flytte. 

– Vi har i stedet forsøkt å tilrettelegge huset etter hvert 
som familiens behov har endret seg, fastslår Tina.

TAKKNEMLIG FOR GODT NABOSKAP
Da Tina og ektemannen Trond flyttet hit for seks år siden, 
hadde de tre år gamle Tomine og etter hvert også Teodor, 
som nå er fire år. Da Tomine var tre og et halvt år gam-
mel, døde den lille jenta av hjernesvulst. I denne trauma-
tiske perioden fikk ekteparet erfare hvor verdifullt det var 
at folk i nærområdet viste omsorg.

– Det var godt å kjenne at folk rundt oss brydde seg. Et-

ter at Tomine døde, tenkte jeg først på at vi måtte flytte. 
At vi ikke orket å bo så tett på alle minnene etter henne. 
Men etter hvert kjente vi at det likevel var riktig for oss å 
bli, og jeg er glad for at det ble slik. Nå kan vi ikke tenke 
oss å flytte.

Firebarnsmoren deler rekkehusleiligheten med man-
nen, Trond Hansen, Teodor (4), Tille (1 1/2) og lille Thilo, 
som ble født rett før jul. I takt med at familien har vokst, 
har behovet for mer armslag økt. Men med naboer på beg-
ge kanter var det ikke så enkelt å bygge ut.

– Vi liker å ha besøk, og synes det er kjempehyggelig 
når folk stikker innom. Men slik det var tidligere, føltes 
det trangt både på kjøkkenet og i stua. Vi ønsket oss mer 
lys og luft. Så dukket tanken om å bytte om på de to rom-
mene opp, sier Tina.

DRØMTE OM PEIS PÅ KJØKKENET
– Jeg har alltid drømt om et romslig allrom, og hvem har 
vel ikke lyst på peis på kjøkkenet? Det var fantastisk da vi 
fant ut at vi kunne få det til her. 

Endelig har Tina og familien fått det romslige allrom-
met de ønsket seg, med både peis og lesekrok. Langs den 
ene veggen er det kjøkkeninnredning, mens det på motsatt 
side er tre romslige reoler kjøpt i en byggevareforretning.

– Planen var å få laget en litt mer integrert skapløsning. 
Kjellerreolene var bare midlertidige, men nå er vi så for-
nøyde med dem at de bare får bli.

Tidligere var det små vinduer og en enkel verandadør 
fra stua og ut til hagen, nå er det byttet ut med store glass-
dører. Lyset flommer inn i allrommet og Tina gleder seg 
til å sette dørene på vidt gap til sommeren, ut mot hagen 
og den store lekeplassen og parken som er felles for alle 
rekkehusene. 

– Det blir så hyggelig. Det er bare fint at det blir enda en-
klere for folk å stikke innom, sier Tina.

Når barna kommer hjem fra barnehagen, vil Teodor 
som regel ut til de andre barna på lekeplassen. 

– Parken blir som en forlengelse av vår egen hage. Ra-

dene med rekkehus ligger rundt, så det er trygt og godt og 
alltid noen voksne i nærheten til å passe på.  

Tina mener området er fantastisk å vokse opp i, og set-
ter pris på mangfoldet på Lund.

– Her er unge barnefamilier, voksne og eldre i skjønn 
forening.  Det er deilig at ikke alle kjører rundt i samme 
type bil eller at alt er så likt. Dessuten er det kjempeprak-
tisk å kunne gå til butikken.

Trond jobber på Tangen videregående skole og Tina i 
Kristiansand kommune. Som regel sykler de. Bilen bru-
ker de nesten aldri.

– Hadde det ikke vært for at vi har et sommerhus i Dan-
mark, hadde vi nesten ikke trengt bilen.

FORANDRING GIR ENERGI 
Tina er glad i Danmark, og den skandinaviske, litt spar-
tanske stilen kjennetegner også hjemmet på Lund. Selv 
om huset er smakfullt og gjennomført innredet, forteller 
hun at ting blir til underveis.

– Jeg er opptatt av hvordan jeg har det rundt meg, 
men det er litt tilfeldig hvordan det blir, og hjemmet er 
i konstant endring. Det er forandringen i seg selv som  
inspirer og gir energi. 

Tina liker å gjøre hjemmet trivelig, men hun er ikke 
opptatt av at alt skal være striglet og ryddig. I trappeopp-
gangen henger det rullebrett på veggen. Gangen er over-
fylt av jakker og sko, og selv om det er designputer i sofaen 
og Kubus-lysestake på bordet, er det den gode atmosfæ-
ren og hjerterom vi merker mest til. 

– Vi er heldige som har fått et hjem vi liker å være i, og 
ting kan ikke være så nøye. Om det kommer tusjstreker på 
bordet, gjør det ingenting. Egentlig er det bare greit. Det 
viser jo at vi er en hel familie som lever og trives her, av-
slutter Tina Bierud Hansen.

TEKST: KARI BYKLUM
kari.byklum@fvn.no - 98248504
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