PELARGONIAGLEDE

K unstner i
					grenseland

Hvem:

Kunstner
Line Bergseth

Hva:

Sveitserhus fra 1900.
Nå bolig og atelier.

Hvor:

Aremark, Østfold
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Den gamle landhandlen er bygget etter terrenget og selve boligdelen ligger i andre og tredje etasje med inngang fra
hagen. Line og Esra sitter på den fine steintrappa foran butikklokalet, som har inngang nede og opptar rundt halvparten
av areale i første etasje/kjeller. Bak huset skimtes den vesle reisverkslåven som Line er i ferd med å rehabilitere.

I den gamle Sund & Co Landhandel på grensen mellom Aremark i Østfold og Dalsland i Sverige
har malerinnen Line Bergseth slått seg ned. Her bor hun sammen med den 15 år gamle hunden
Esra og hundretalls av sine vakre modeller – pelargonia i alle farger og fasonger.

R

ett bak bryggerhuset går den fem meter brede grensegata som holdes åpen for
kratt og kvist. Line har tillatt seg å plante
ei Hurdalsrose like ved for å bøte litt på
det glisne inntrykket grensen gir. Det var
den velstående landhandleren Peder Sund
som fikk bygget sveitserhuset som sto ferdig i 1900. Det var butikk i nærmere 90
år her - helt fram til 1986 var døra åpen
for Sunds kunder. Herr Sund tjente gode
penger på landhandelen og ble med tiden
Aremarks første millionær. I bryggerhuset
hadde den svenske skomakeren Ludvig
Magnusson sitt verksted helt fram til
1945. Han bodde selv på svensk side av
grensa med kone og 12 barn. Skomakeren
var også en dyktig folkemusiker og selv

Av Kari-Marte og Tor Harald Frøyset

den dag i dag blir hans musikk spilt av
den svenske riksspillemannen og instrumentmakeren Alban Faust.
ØNSKET SEG HUS PÅ LANDET
- Etter mange år i byen lengtet jeg etter et
hus på landet, gjerne med plass til et atelier med vedfyring. Fornuften i meg sa at
jeg burde bo i byen å grunn av alle kontaktene jeg kunne knytte, det sosiale livet
og kunstnermiljøet. Men sjelen og hjertet
lengtet etter ro og stillhet, nærhet til naturen.
Line kjørte rundt i en PV fra 1960 og
kikket på potensielle hus, både på svensk
og norsk side av Østfold. Det var faren
som ga henne prospektet til denne gamle
landhandelen. Med det samme hun gikk
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◤ Legg merke til de fine sveitserdetaljene
på vindusomrammingen. Line har tatt vare
på alle de originale vinduene i huset og
egenhendig restaurert dem.
▲ Sveitserstilverandaen og den flotte

doble inngangsdøra er også godt ivaretatt.
Pelargonium av ulike sorter gir et frodig
innrtrykk.

◀ En stjerneperargonia med rødstenkte
kronblad.
◣ Det gamle butikkskiltet med Solo-reklame har fått henge på veggen og minner om
husets historie.
▼ Line lager gjerne både saft og vin av rips
og stikkelsbær fra hagen.
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inn døra visste hun at dette var det perfekte huset. Her var det nok av plass, god
stemning og passende lokaler, både til atelier og utstillinger.
- Her fant jeg alt jeg lengtet etter, smiler
Line. Nå er skogstur hver dag en fast rutine som både hun og Esra setter stor pris
på.
MED TIDEN TIL HJELP
Siden 1999 har Line holdt til i Aremark,
her stortrives hun i stillheten og tar restaureringen litt nå og da når tid, lyst og
økonomi tillater det. Som kunstner på
heltid kommer inntekten i rykk og napp.
- Jeg prioriterte de store oppgavene i
starten, som for eksempel å legge om taket. Jeg hadde håpet i det lengste at det
skulle holde minst 10 år etter jeg flyttet
inn, men da jeg våknet av en regndråpe i
panna en natt innså jeg at det var på tide.
Baderom med dusj og vannklosett ventet
jeg også noen år med å lage til. Vinduene
har jeg restaurert innimellom når jeg har
hatt anledning, forteller kunstneren mens
hun steller en av de 50 ulike sortene pelargonia hun har.
- Mange forventer at alt skal være klappet og klart i det øyeblikket man flytter
inn. Jeg synes det har vært fint å ta tiden
til hjelp. Det var noen som spurte meg
om jeg ikke skulle fikse vinduene snart –
de syntes glassene var så ruglete. De trodde rutene var defekte, men vinduene var
helt nyrestaurerte de, humrer Line.
Hennes mål er å tilbakeføre både hovedbygning, bryggerhus og låve til opprinnelig stand. Line er nøye på å ikke benytte
moderne materialer som sponplater eller
klikk-gulv. Det skal være ekte vare! Hun
liker restaureringsarbeidet godt og synes
det er en stor fordel å kunne gjøre mye på
egenhånd. Til både låve og bryggerhus har
hun søkt og mottatt midler fra Fylkes-
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I atelieret er den opprinnelige kjøpmannsdisken i bruk. Her oppbevarer Line malerutstyret blant annet. Hyllene er også fra den tid det
var butikkdrift her. På benken står blant annet en eggeskallspelargonia og Fay Brawner Lilac.
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kommunen. I 2008 fikk den gamle landhandlen på grensen status som kulturminne.

◤ Den vakre inngangsdøra har sin opprinnelige ådringsmaling inntakt.
▲ I finstua er det opprinnelige taket bevart.

Det er trukket med strie og dekoret etter
alle kunstens regler. Hjørnene har ulike romantiske, rokokkoinspirerte motiv. En sjelden skatt !

◀ På kjøkkenhyllene over benken har Line
samlet gjenstander med affeksjonsverdi.
Øverst til venstre står elefantlampa bestefaren laget.
◣ 50-talls innredningen fant Line på loftet.
På benken står et av Lines kunstverk.
▼ Huset har kakkelovner av et noe uvanlig

slag, nemlig i blikk. Ovnen i kammerset er
umalt.

BEDEHUS ATTPÅTIL
For Line var det derimot ikke nok med en
landhandel. I 2006 gikk hun hen og ble
bedehuseier også. Svensk som sådan. I det
lille tettstedet Nössemark i Dals-Ed kommune i Västra Götalands len så hun muligheten til å reddet bedehuset fra forfall
og skape både en «konsthall» og gi andre
kunstnere muligheten til å leie seg inn i
vaktmesterleiligheten dersom de skulle
trenge en liten pustepause.
Nössemark har rundt 300 innbyggere
og her har Line funnet et kreativt miljø
som setter pris på at bedehuset blir kunsthall i sommerhalvåret. Den 130 kvadratmeter store kirkerommet kan også benyttes til konserter, og tar uten problemer
190 tilhørere.
- Det er jo litt jobb med denne bygningen også. Gulvet i kjelleren må støpes på
nytt og jeg må fikse litt på veggene der. Jeg
arrangerte en konsert allerede samme år
som jeg hadde kjøpt det, måtte bare teste
ut konseptet, så da var det rockabilly og
full rulle med stor suksess, ler Line og legger til at også andre musikere har stått på
scenen der senere.
Nå håper hun å opprette en venneforening eller stiftelse, med et styre som kan
drifte kunsthallen på sikt.
PELARGONIUM
Line har aldri vært i tvil om at det var
kunstner hun skulle bli. Med åtte års utdanning, ved Statens Kunstakademi i
Oslo og studieopphold både i Paris, Maderia, København og Helsinki er hun
godt skolert.
Gjennom årene har hun deltatt på over
50 solo- og gruppeutstillinger i både innog utland. Og i følge Lines CV er det in-
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Her skimtes litt av dekorasjonsmalingen i taket i spisetua. Veggen
over det flotte, originale brystpanelet har Line valgt å tapetsere med
et tidsriktig William & Morris tapet; «Rødkløver».
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◤ En gammel presse er god å ha når
pelargoniaens kronblader skal bli til kunst.
▲ Nydelige farger og spennende kronblader gir Line inspirasjon. Dette er en
zonalpelargon.

◀ Et av Lines pelargoniaportrett henger på
veggen i atelieret. Her er det Dresden Light
Pink som har stått modell.
◣ Lykken er en gammel krukke full av
pensler og en sinkbøtte full med farger...
▼ En unik pelargonia Honeywood Susan
strekker seg mot lyset fra vinduet i den
gamle landhandlen.
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gen ting som tyder på at valg av bosted
har hindret den kunstneriske utfoldelsen
eller for innkjøp av hennes kunstverk. Siden 1992 har blomster hatt en sentral del
i kunsten hennes og siden 1996 har «bestemorsblomsten» hatt hennes fulle fokus.
Blant annet er både Diakonhjemmets
høgskole i Sandnes i Rogaland og restaurant «Veranda» på Grand Hotell i Stockholm, i regi av Galleri Axel Mörner, utsmykket med vakre bilder av pelargonia.
- Pelargonia ble vanlig i Norge sist på
1800-tallet. Den er et populært samlerobjekt på grunn av sine mange varianter. Pelargonia ble sett på som en flott plante å
eie, de gikk ofte i arv. De egner seg dessuten veldig godt i gamle hus – de liker
nemlig litt trekk og stortrives i vinduskarmen. Om vinteren står de passe kjølig og
mørkt i den store kjelleren her. Det er alltid like spennende å hente dem opp om
våren for å se hvordan de har klart seg,
forteller Line som gjerne både bytter og
deler med seg av sin samling slik «pellis»frelste tilhengere gjerne gjør. Det som begynte med noen få pelargonia har nå utviklet seg til å bli en større samling av
nærmere 60 ulike sorter.
- Det er en vakker plante med en kreativ
voksemåte. Den er også spennende rent
malerisk. Se så flotte de grønne bladene
med sin struktur er i forhold til blomsten,
sier Line og beundrer en av sine trofaste
modeller Faye Brawner Lilac, en duftpelargonium med purpurrøde kronblad.
I det romslige atelieret står fremdeles den
gamle disken fra landhandler Sunds dager. Nå rommer den pensler og annet malerutstyr. De lyse lokalene benyttes både
til arbeid og utstilling. Planen er å lage
kontor i rommet innenfor de gamle butikklokalene. Antageligvis hadde også
landhandleren sitt kontor og de ansatte
sitt pauserom her. Selv vinterstid trenger
ikke Line gå ut for å gå på jobb, fra landhandelen går det nemlig en bratt kjellertrapp rett opp til gangen i første etasje.
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Line arbeider også mye med installasjoner i kunsten sin. Her er det
sommerens utvalg av pelargonium som daneres i atelieret. På det lille
bordet til venstre står en Mrs. Kingsbury - en duftpelargonia.
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◀ En etasjeovn i stram jugendstil varmer
godt om vinteren. Legg merke til dekorasjonsmalingen i taket. På veggen henger et
fotografi som viser huset før det ble panelt.
▲ En Faye Browner Lilac.
◀ En kiste full av gamle filleryer står oppe
på loftet.
◣ Et av gjesteværelsene som Line ikke har
rukket å sette i stand enda. Her er fargene
som når hun kjøpte huset. På gulvet ligger et
gamelt linoleumsteppe. Ut gjennom døra
skimtes det uisolerte loftet.
▼ Line setter seg gjerne ned ved den gamle
blåmalte veven.

NOSTALGI
Huset har Line innredet med en salig
blanding av arvestykker og loppemarkedfunn. Hun innrømmer hun tidvis holdt
på å drukne i ting, det var jo så mange
flotte gamle ting ingen andre ville ha.
Hun hadde ikke hjerte til å la dem bare gå
tapt.
- Jeg følte en identitet i forhold til de
gamle gjenstandene, det gjør jeg fremdeles. Men nå har jeg tatt kontroll og kjørt
bort noen lass til «loppis», så håper jeg
noen andre forbarmer seg over dem. Å
samle gamle gjenstander kan være en
måte å minnes den ideelle verden man
opplever å ha som barn. Det er rart hvordan synet, følelsen og lukten av en ting
kan bringe fram minner. Dessuten er jeg
svak for det gode håndverket, estetikken
og kvaliteten som mange av disse skattene
har, det er så viktig å ta vare på dette, forklarer Line og understreker at hun føler
tingene hun omgir seg med har en identitet.
På kjøkkenhylla står en liten bordlampe
formet som en elefant og lyser, den har
hennes bestefar engang skåret ut. Den
svake kanelduften fra pelargonien i vinduet bringer også fram minner. I andre
etasje står en koffert, den renner over med
vevde filleryer som noen en gang har lagt
sin sjel i å lage.
Stemningen i sveitserhuset er rolig og
god. Her slipper Line unna byens kjas,
mas og shoppingpress. Her kan hun plukke blåbær og tyttebær bare noen meter
utenfor hagen. Rips og stikkelsbær fra de
gamle buskene blir til hjemmelaget vin
som serveres venner når de kommer på
besøk.
- Det så befriende her. Jeg blir skapende
av å bo i dette huset, det er jeg sikker på.
Nå mangler jeg bare en mann, humrer
Line spøkefullt.
Det er ikke vanskelig å forstå at Line har
funnet sitt kreative paradis her ute i grenseland.
Besøk gjerne Lines nettside på

www.linebergseth.com
Ps! Fra 2.-6. juni er det
«Konstvandring i Dalsland» og
Line holder åpent atelier i
Nössemark, 3 km. fra grensen.
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Lines tips:

•

Gamle hus kler gamle stauder!

•

Har du en gammel hage bør du bruke mange sesonger på å bli kjent med hva
som finnes der. Gamle blomsterløk, peoner kan komme frem…

•

Dersom du skal ha en hekk, tenk på at det finnes mange fine alternativer til
thuja. For eksempel gran, furu, syrin, roser med mer.

•

Rotekte roser kan man formere selv ved å legge ned en del av en gren
under jord, og en stein oppå. Grenen slår rot under steinen. Husk å ikke
klippe av greinen fra morbusken før røttene er kommet på høsten. Denne
kan du plante ut før frosten kommer.

•

Må man ha så stor gressplen? Stauder er et godt alternativ. Tenk på at biene
trenger blomsterplanter. Kan man tenke seg en del av gressplenen som en
viltvoksende blomstereng? Dette er veldig bra for både bier, sommerfugler
og andre innsekter, dessuten blir det mindre gress å klippe.

•

Resturering av gamle vinduer er egentlig enklere enn man tror.

•

På www.pelargoniumnettet.no og www.pelargonsallskapet.com (svensk)
finnes det mye informasjon om pelargonium.

Det vesle bryggerhuset og tidligere skomakerverkstedet er under restaurering.

"Mellom-Jong" anno 1750 "I kveldingen kom de frem til en stor, grom gård"
V.t./L.t.:
Omk.:
Adresse:
Visning:
Byggeår:
Bra/P.rom:

6 800 000,-/5 600 000,ca 2,7 % av kjøpesum
Slependveien 23
Etter avtale med megler
Ca. 1750
Hovedhus: 215/194 kvm
Stabbur: 51 kvm
Redskapsbod: 15 kvm
Bta:
Hovedhus: 230 kvm
Stabbbur: 56 kvm
Redskapsbod: 16 kvm
Tomt:
1 320 kvm eiet
Parkering:
På gårdstun
Bad/wc:
1/1
Soverom:
4
Stue:
2
Ill: Tegning av Erik Werenskiold laget
til Asbjørnsen og Moes eventyr
"De tre Kongsdøtre", med motiv angivelig tatt
fra "Mellom-Jongs" hovedhus og stabbur.
Kontakt:
Mobil:

Axel F. Meyer/
Marius Holmen
414 58 012 / 970 11 012

www.ek.no/1-0112/11
Finnkode: EK0111112
Advokat Torbjørn Ek Eiendomsmegling
Telefon: 2240 1760
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