▼ IDYLL: Anne-Line og Terje
overtok huset på Lyngør etter
Terjes besteforeldre i 1985.
Den rødmalte bua, hvor
Anne-Line har kontoret sitt,
bygget ektemannen til henne
i 40-årsgave.

Lykken
på en øy

Det simpelthen oser av personlighet og sjarm
hjemme hos Anne-Line (52) og mannen hennes
Terje (54). I vinterhalvåret er paret de eneste
fastboende på Steinsøya i Lyngør utenfor
Tvedestrand.
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D

et er godt og vel 30 år
siden Anne-Line og
Terje Henriksen flyttet til Lyngør. De første årene
bodde de i verkstedet til Terjes
bestefar, uten vann og kloakk.
– Når vi kokte poteter,
pleide strømmen å gå hvis
varmeovnen sto på samtidig.
Jammen godt vi var kjempe-
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forelsket, sier Anne-Line og ler.
Tre år senere overtok de det
150 år gamle hovedhuset, med
utedo og trekkfulle vinduer.
Likevel syntes de det var ordentlig luksus, minnes hun.
– Jeg tror at man setter mye
mer pris på tingene når de
kommer gradvis, enn når man
flytter inn i et fiks ferdig hjem

hvor alt er i tipp topp stand,
mener Anne-Line.
– Da vi fikk vannklosett,
feiret vi det med champagne.
Og nytt kjøkken fikk jeg ikke
før jeg ble 50 år, smiler AnneLine.
Selv om hun og ektemannen
prioriterer reiser og opplevelser
fremfor doble vinduer, har de

alltid et oppussingsprosjekt på
gang. Akkurat nå er de i ferd
med å restaurere badet. De skal
ta naturen inn gjennom store
vindusflater.
– Det er godt vi ikke har
nysgjerrige naboer, sier AnneLine og smiler.
For tre somre siden flyttet de
kjøkkenet fra annen etasje og
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Hus&Hjem

SYRINKROKEN: Overalt på eiendommen har Anne-Line laget hyggelige og
stemningsfulle sitteplasser. Her
i syrinkroken kan hun og Terje sitte
i fred for forbipasserende båter.

HUSETS HJERTE: – Kjøkkenet
er husets viktigste rom, mener
Anne-Line. Det er her hun trives
aller best. Kjøkkeninnredningen
er fra KVIK.

ned i første. Dermed fikk Anne-Line oppfylt sin store drøm:
Et moderne kjøkken med
utsikt til sjøen og to store dører
som fører rett ut til hagen,
hvor urter og salat vokser i små
bed laget av gamle pallekarmer.
Terje er snekker og har satt
opp drivhuset som er bygget
utelukkende av gamle, kasserte
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vinduer og gjenbruksmaterialer
som han har tatt vare på når
han har restaurert gamle bygg.
Takket være en liten Jøtulovn
kan drivhuset brukes hele året.
Om vinteren tenner ekteparet
stearinlys og drikker kakao
mens snøen daler ned på taket.
Sommerstid tusler Anne-Line
barbent rundt i drivhuset og

snakker med plantene sine. Og
tantebarna elsker å leke butikk
her.
– Vi har ikke barn selv,
derfor skjemmer vi dem bort
etter alle kunstens regler, forteller Anne-Line.
Hun definerer seg selv som
et typisk hjemmemenneske.
– Jeg er veldig glad i huset

vårt. Her har jeg hele universet mitt. Da er det viktig for
meg at tingene rundt meg er
gode å se på. Derfor bruker
jeg mye tid på å skape god
stemning i alle rom.
Anne-Line har sans for
interiør av eldre dato og gjenbruksting, men innimellom
alle skattene hennes finner
man også noe nyere design,
som den italienske Kartelllampen i stuen.
Anne-Line jobber til
daglig som frilansjournalist.
I vinterhalvåret bor hun og
ektemannen helt alene på
Steinsøya, som er en del av
øygruppen Lyngør utenfor
Tvedestrand. Da hviler alt i
frossen stillhet.
– Jeg elsker livet på Lyngør
og kontrastene som årstidene
her byr på. Men samtidig må
jeg nok innrømme at vinteren på Steinsøya kan være en
utfordring og i tøffeste laget,
særlig når havisen ligger tjukk
og isolerer oss. Jeg kunne
godt gjort som bjørnen da
– krøpet i hi, gjerne med en
masse gode bøker rundt meg,
for så å løpe slank og fin ut
i gresset igjen i vårsolen,
sier Anne-Line og ler.
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GJESTFRITT: Det beste Anne-Line vet er å samle venner og familie
rundt langbordet på kjøkkenet. Stolene er Jærstoler og slitte spisebordstoler i furu som Anne-Line og mannen har malt hvite og syrinblå
og trukket om med seilduk. Solid og greit å vaske. – Lampen over
spisebordet fant vi i en altfor dyr designbutikk i Kiel, forteller hun.

Tips!

Har du mange forskjellige
skjeer og gafler som aldri
blir brukt? Finn en gammel
lampekrone og heng
dem opp.

Tips!

Anne-Line har fotografert fugletrekk i
Skåne og fått bildet
overført til tapet.

ROM MED UTSIKT:
Fra kontoret sitt
i annen etasje i den
rødmalte bua har
Anne-Line en utsikt
som de fleste av oss
bare kan drømme om.

RUSTIKT: En tømmerstokk funnet i fjæra kan
brukes til så mangt, som
for eksempel lysestake.
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HYLLE: På kjøkkenet har olivenolje og eddik fått
en egen hylle. Veggen har eierne satt opp selv med
gamle murstein for å skape en røff stemning som
står til tømmerveggen og det gamle huset ellers.

KONTRAST: Anne-Line har sans for interiør av eldre dato og gjenbruksting, men innimellom finner man noe nyere design, som denne italienske Kartell-lampen. En fin kontrast til den 150 år gamle tømmerveggen.
Den var dekket av plater og tapet, men Anne-Line og Terje har plukket
den frem igjen.

HULEN: Anne-Line innrømmer at det kan være litt ensomt
på Steinsøya om vinteren. Da gjør hun og mannen hennes
mest inneting, som å krype opp i sofaen med en god bok.
– Dette rommet kaller vi bare for hulen vår, forteller AnneLine. Bokhyllene fra gulv til tak har Terje snekret.
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SJØUTSIKT: Utsikt over
Lyngørsundet fra hagen.

▲ HELÅRSBRUK: Drivhuset er laget av gamle, kasserte vinduer og andre
gjenbruksmaterialer.
▶ DRIVHUS: Anne-Line pleier å si at drivhuset er «lekestuen» hun aldri fikk
som barn. Hun er glad i grønt og samler på grønne ting.
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