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Med litt dårlig samvittighet satte vi kursen mot boligmessen på Hellerudsletta søndag morgen. Det var Holmenkollsøndag med sol fra skyfri 
himmel. Jeg trodde vi skulle være ganske alene om å bruke en så fin dag til å være inne på en boligmesse. Men lenge før messen åpnet var det 
lang bilkø. Vi var ikke de eneste som søkte gode råd for vår oppussing. 

Nordmenn ligger på verdenstoppen når det gjelder oppussing og innredning, men hvorfor er vi så opptatt av dette? Kanskje er det fordi vi 
tilbringer så mange måneder innendørs i vinterhalvåret. Vi nordmenn liker også å invitere venner og familie hjem i motsetning til mellom-
europeere som oftere møtes på utesteder. Hjemmet er rammen for store deler av vårt liv og hvordan hjemmet ser ut og fungerer betyr noe for 
vår trivsel. Men må vi bytte bad og kjøkken så ofte?

Jeg ser tre mulige forklaringer på hvorfor nordmenn er så opptatt av å kjøpe nytt. Den første er at mange vil følge trender og mote. De bytter 
bad og kjøkken fordi det er kommet noe nytt på markedet, og de har råd til å skaffe det nyeste. Den andre mulige forklaringen er at mange 
kjøper nytt når noe er slitt eller går i stykker, fordi de ikke har kunnskap og ferdigheter til å reparere selv. Jeg ser også en tredje tendens der fler 
og fler kjøper dyre kvalitetskjøkken med tanke på at de skal vare lenge. Men det er ikke alle som har råd til å gjøre det. 

Det var ikke kjøkken vi så etter på boligmessen denne gangen. Vi har fremdeles det kjøkkenet vi installerte for 25 år siden. Da ble det bygget 
av gamle kjøkkenskap fra 50-tallet som egentlig skulle kastes. Kjøkkenet fikk en ny benkeplate og ny vask i tillegg til litt spreke farger. Det ligger 
en glede i å ta vare på og reparere framfor å kjøpe nytt. Jeg tror at det er framtid i slik «slow consumption», der tingene vi omgir oss med både 
holder lenge og har en historie å fortelle. Det er også viktig for kommende generasjoner.
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