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GENERASJONSSKIFTE 
I VOLLEN 

Paret bak interiørbutikken Rhomb gleder seg til våren i Vollen. Med 
hundre baller i luften, baby i magen og fem ulike farger på veggene. Vi 
vil gjøre Vollen til en destinasjon for en ny generasjon uten å tråkke på 

gamle tradisjoner, sier Jeanette Fagerhaug.

 -Det blir vinbar i kjelleren, uteservering i hagen, leke-
grind bak disken og interiør i tre etasjer, sier Jeanette 
Fagerhaug (33). Hun er den ene halvdelen av interiør-
butikken Rhomb. Den andre halvdelen er samboeren 
Jesper Skogli Wiik (30). Sammen startet de Rhomb som 
nettbutikk for bare ett år siden. Den gang hadde ingen 
av dem trodd at dette skulle bli enn fulltidsjobb for 
begge to. Og de hadde definitivt ingen planer om å åpne 
en fysisk butikk. Men så fikk de tilbud om å kjøpe den 
etablerte interiørbutikken «Søstrene Sagen» i Vollen.

GRÜNDERDRØMMEN
–Det var et tilbud vi ikke kunne si nei til, og det er nok 
ikke helt tilfeldig at vi endte opp her, sier Jesper. Han er 
oppvokst i det idylliske tettstedet med uforstyrret utsikt 
over fjorden. 

–Vi har vært langt raskere i avtrekkeren når det gjelder 
jobb enn når det gjelder kjærlighet, innrømmer Jeanette. 
Hun og Jesper ble kjent da de begge jobbet i Bisnode, 
men de var venner i mange år før de ble kjærester. Da de 
omsider forsto at de hørte sammen som par var de raskt 
ærlige med hverandre. Drømmen var å starte noe eget, 
og valget falt på interiør, som er en interesse de deler. –
Visjonen vår da vi startet Rhomb som nettbutikk i 2018 
var å bare føre varer som vi selv kunne tenke oss å ha i 
vårt eget hjem. Den visjonen har vi bevart, sier Jeanette.

MED RESPEKT FOR TRADISJONER
At foreldrene deres var stresset over at paret investerte 

-Visjonen vår da vi startet Rhomb 
som nettbutikk i 2018 var å bare føre 
varer som vi selv kunne tenke oss å ha 
i vårt eget hjem. 

Jesper og Jeanette hadde definitivt 
ingen planer om å åpne en fysisk 
butikk, men så fikk de et tilbud de 
ikke kunne si nei til.
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alle sparepengene i eget selskap, 
og at ingen av dem hadde tidli-
gere erfaring med nettbutikk, var 
bekymringer de feide unna. –Vi 
hadde troen på konseptet, sier Jea-
nette og stryker hånden varsomt 
over babymagen. Der inne ligger 
det en liten jente som snart skal 
få sin egen plass bak disken i leke-
grind. For etter at Rhomb overtok 
Søstrene Sagen i Vollen, har hele 
livet fulgt etter. –Vi åpnet butikken 
den 1. oktober 2018, men ønsket å 
tråkke varsomt. Søstrene Sagen er 
en kjent og kjær interiørdestina-
sjon for lokalbefolkningen, og vi 
ønsket ikke å smelle hardt i dørene 
og gjøre forhastede endringer, for-
klarer hun. De beholdt det gamle 
navnet i fem måneder mens de ble 

kjent med kundene. Den 1. mars 
endret de butikknavnet til Rhomb. 

HELE LIVET I VOLLEN
I mellomtiden har paret flyttet inn i 
etasjen over butikken. Der bor de, og 
de må fortsatt klype seg litt i armen 
når de ser at drømmen har gått i 
oppfyllelse. Kontoret deres ligger i 
samme bygg, og der er det Jesper og 
Jeanette som pakker inn varene som 
selges i nettbutikken. I kjellerloka-
lene skal de åpne vinbar, og hagen 
skal fylles med lyslykter, puter og 
pledd.–Det er vi som gjør alt, men 
det har blitt en livsstil som vi begge 
stortrives med, sier Jeanette. Nå som 
vinteren er i ferd med å slippe taket, 
ser paret frem til sin første som-
mer i Vollen når båtfolket inntar det 

sjarmerende handelsstedet. –Søn-
dagene her er helt fantastiske! Alle 
butikkene i Vollen er åpne bortsett 
fra Rema1000 og Apoteket. Folk 
strømmer til fra Nesodden, Dram-
men og Oslo, og lokalbefolkningen 
fra Askerområdet legger gjerne søn-
dagsturen sin denne veien.

NORDISK INTERIØR
Så hva kan du forvente hvis du tar 
turen til Rhomb? Det første du leg-
ger merke til er hvor hjemmekose-
lig butikken er. Jeanette og Jesper 
ønsker å invitere kundene med 
på en liten reise; først går du inn i 
gangen, så videre til soveromsavde-
lingen, deretter baderom, videre til 
kjøkken og spisestue. Her er spise-
bordet alltid dekket i lekkert servise, 

og på kjøkkenet kan du la deg friste 
av både krydderier og kjøkkenred-
skap. Til slutt ender du i stua der 
du kan la deg inspirere av alt fra 
sofaer, puter og lysestaker til vaser 
og alt annet du trenger i stua. –Jeg 
vil si at vi har en mer nordisk stil enn 
Søstrene Sagen. De var dyktige til å 
finne de små, lekre tingene som ikke 
finnes i andre butikker. Det ønsker 
vi å videreføre, men vi har kuttet ut 
klær, vesker og smykker. Vi ønsker 
å være et helstøpt interiørunivers 
der kundene kan komme for å la seg 
inspirere.

ET HJEM MED PERSONLIGHET
Etterhvert som Jeanette har blitt 
kjent med kundene i Vollen, har hun 
vært på hjemmebesøk hos flere av 

dem. –Mange har fine hjem, men de 
forteller at de sliter med å gi hjem-
met sitt personlighet. Opplevelsen 
av et lunt hjem er ikke noe du opp-
når ved å kopiere en interiørkata-
log, sier butikkeieren som nå også 
har blitt interiørkonsulent. Hennes 
beste tips er å blande gammelt og 
nytt. Gamle tremøbler i kombina-
sjon med nye varer gir identitet. 
Materialmiks gir karakter, hvis du 
bare har én type tekstil i hele huset, 
så vil det føles anonymt og sterilt. 
Jordtoner er også et hett tips for å 
gi et rom varme, men Jeanette ser at 
mange vegrer seg for å bruke brun-
toner i interiøret. 

VÅRENS TRENDER
–Jordtoner mot en kjølig palett er i 

Drømmen var å starte noe eget, og 
valget falt på interiør. Jeanette tar 
selv mange av bildene hun deler i 

sosiale medier.

Opplevelsen av et lunt 
hjem er ikke noe du 
oppnår ved å kopiere en 
interiørkatalog.
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trendbildet nå, og jeg tror det kommer til å vare. Grå vegger med 
en brun sofa fungerer godt. Det samme gjør en brun baderoms-
matte på et grått flisgulv. Kurver og strå holder seg i trendbildet, 
og rusttonene kommer for fullt fremover. Det er spesielt fint kom-
binert med nøytrale toner som sort, grått og beige, sier hun. Gene-
relt håper Jeanette at folk blir litt mer vågale i interiørvalgene sine, 
og slår et slag for fargede vegger. –Når man tør å male veggene, 
så ser man hvordan helheten i interiøret faller på plass. Butikken 
vår er malt i fem ulike farger, så her er det bare å komme innom 
for å hente inspirasjon! Før vi forlater den koselige butikken må vi 
spørre «hvordan rekker dere alt?». Svaret kommer pakket inn i et 
stort smil. –Fordi vi elsker det vi gjør! Interiør har blitt en livsstil 
for oss begge, og vi har blitt tatt så godt imot her i Vollen at det gir 
oss et helt annet overskudd enn da vi hadde åtte til fire-jobb. Skil-
let mellom jobb og privat er visket litt ut, og det føles helt riktig 
akkurat nå.

Siden 1962 har vi i Tore Ligaard AS solgt dører, 
vinduer og garasjeporter av høy kvalitet. Hele tiden 
med dyktige fagspesialister og personlig service i fokus.

Som Norges største dør- og vindussenter samarbeider 
vi med flere anerkjente leverandører, og sørger for at 
du har mye å velge i. Ønsker du noe vi ikke har på 
lager, kan dette bestilles, - eller produseres og leveres 
hjem til deg. Ta turen innom vår utstilling i 
Alfasetveien 1, og ta en prat med våre fagspesialister.
 
Tlf: 22 90 77 10 • E-post: oslo@ligaard.net • www.ligaard.net

«En flott ytterdør blir gjerne midtpunktet i 
enhver fasade, og framhever husets 
karakter. For alle besøkende er døren det 
første møtet med deg og din bolig». 

SKAP DET 
GODE HJEM 

Kurver og strå holder seg i trend-
bildet, og rusttonene kommer for 
fullt fremover.

“
Butikken vår er malt i fem 
ulike farger, så her er det 

bare å komme innom for å 
hente inspirasjon!
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