
Du ser dem
 på TV

TV-STJERNER: 
Silvia og Jan er blitt 
populære gjennom 
TV-serien «Sofa» på 
NRK, som følger vanlige 
folk som ser på TV. 

FRANSK LYKKE: Silvia og Jans 
vingård ligger idyllisk til i Provence. 
Her har de vinranker på baksiden av 
huset, og olivenlund på forsiden. 

Amour! Mange drømmer om sin 
egen vingård i Frankrike, men 
de færreste klarer å realisere 
det.

Ekteparet Silvia Leine (61) og 
Jan E. Ridd (79) – kjent fra den 
folkekjære TV-serien «Sofa» på 
NRK – er blant dem som faktisk 
har gjort det.

– Det å ha sin egen vingård i 

Provence har alltid vært en 
drøm for oss. Vi lette i mange år 
før vi kom over dette, og det var 
kjærlighet ved første blikk, sier 
hun til Se og Hør.

Silvia snakker flytende 
fransk, og har tilbragt store 
deler av oppveksten i Belgia og 
Frankrike. Hun har hovedfag i 
fransk språk, og var godt kjent i 

området før de kjøpte vingår-
den.

Som på film. I hjertet av Pro-
vence, en times kjøring fra Nice 
og 45 minutters kjøring fra St. 
Tropez, har Silvia og Jan funnet 
sin franske drøm, fri for masse-
turisme.

Vallat Sableux heter den over 

Silvia og Jan fra «Sofa» eier sin egen vingård

Her er vår 

Det populære ekteparet nyter livet i solfylte Provence. 
De har pusset opp en vingård fra ruin til slott.

PÅ NESTE SIDE 
FORTSETTER

franske drø  m                  
                             



EKSOTISK: Silvia og Jan har 
flere fikentrær i hagen. I tillegg 
til å kose seg med de når de på 
sitt mest modne i august, lager 
de også fikenmarmelade som de 
gir bort i gave.

franske drø  m                  
                             



HYGGELIG SELSKAP: 
Silvia og Jan elsker å invitere 
venner og familie til vingården. 
Her har de besøk av Jans fetter 
Terje og hans kone Nanne (t.v.) 
og søsteren Inger (bak til høyre). 

Disker opp 
med provencalske 
fristelser

250 år gamle gården, som ligger 
i omgivelser man skulle tro var 
tatt rett ut av en film.

Veien går midt mellom vin-
ranker på begge sider så langt 
øyet kan se. I luften kjenner man 
duften av viltvoksende lavendel 
og rosmarin. Fra den 250 kva-
dratmeter store terrassen kan 
man se villhare og villsvin som 
løper over eiendommen mellom 
olivenlunden.

 
Gjenoppbygde alt. Slik har det 
ikke alltid vært. Da Silvia og Jan 
overtok eiendommen i Le Luc i 



FRANSKE FRISTELSER: Silvia disker opp med lammestek 
til middag, og fikenpai til dessert. 

SPISESTUE: I den nye delen av huset er det 
bygget et stort kjøkken med et stort spisebord. Dette 
er ofte i bruk når huset er utleid som kokkeskole. 

1992, var det på langt nær slik 
det er i dag. Men de så et poten-
sial.

Bygningen var så sliten at 
taket var nær ved å kollapse. 
Vinduene var spikret igjen, og 
lokale jegere brukte det som sitt 
”jaktslott”. Inne fyrte de opp bål 
for å holde varmen, og flere av 
rommene var nedgriset.

Franskmennene som hadde 
tatt seg til rette på eiendommen, 
likte ikke at et norsk par skulle 
jage dem vekk, og Silvia og Jan 
ventet i flere år før de gikk i gang 
med arbeidet.

Forbløffende sted. Jegerne slut-
tet fred med Silvia og Jan. Det 
norske ekteparet ville fortsatt at 
de franske jegerne skulle få fritt 
leide over tomten, og da ble ting 
mye greiere.

Silvia og Jan hyret inn en lokal 
byggmester som insisterte på å 
gjenreise vingården på den gamle 
måten. Det tok ti år fra arbeidet 
startet til det idylliske landstedet 
var ferdig, men det gjorde ingen-
ting for Silvia og Jan.

– Vi lot ham holde på i sitt eget 
tempo, og vi hadde aldri dårlig 
tid med å få det på plass, sier Jan. PÅ NESTE SIDE 

FORTSETTER



DET BLÅ ROMMET: 
Silvia har lagt stor flid i en 
personlig innredning av de 
forskjellige soverommene. 
Totalt er det syv dobbeltrom, 
og et enkeltrom i huset. 

TV-forbud
i sofaen



ROMANTISK: Vinrankene til 
Silvia og Jan tilhører nabogården 
som har vinproduksjon. Når 
ekteparet er tom for drikkevarer, 
tar de bare med seg trillebåren 
og kjøper mer.

i sofa
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SOFAKOS: – Når vi er 
på gården er det 
TV-forbud, forteller Silvia. 
I stedet er det fokus på 
kos og de gode samtalene. 

DEILIG BAD: – Da vi skulle lage 
nytt bad fant jeg et bilde i et interiør-
magasin som vi lagde en nesten eksakt 
kopi av, sier Silvia – som er veldig 
fornøyd med det lekre baderommet. 

Rom for flere. I dag fremstår 
den om lag 300 kvadratmeter 
store vingården som en drøm. 
Eiendommen har syv dobbelt-
rom, ett enkeltrom, flere bad, 
stue, spisestue og bibliotek. Det 
er også mulig å leie huset av Sil-
via og Jan, og det er flittig brukt 
som sted for kokkekurs.

– Dette er ikke et sted hvor vi 
skal være mange. Hit inviterer 
vi venner og familie, og nyter 
late dager i Provence, forteller 
Silvia.

Men i motsetning til all 
«Sofa»-tittingen på TV hjemme 
i Norge, er det helt andre regler 
som gjelder på landstedet.

– Når vi er her på gården, er 
det TV-forbud, innrømmer Sil-
via og Jan.

Ute har de murt opp en liten 

badepool der de kan kjøle seg 
ned på varme dager. Det er Sil-
via som har stått for innrednin-
gen, og hun har sørget for at 
passer bra til den franske 
landstilen.

– Møblene har jeg kjøpt i Tou-
lon på et møbelvarehus som 
best kan sammenlignes med 
Frelsesarmeen. De kjøper opp 
gamle dødsbo og selger det vi-
dere. På den måten har jeg fått 
gamle møbler som er typisk for 
området – til en rimelig penge, 
sier Silvia.
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