Tips! Få inn elementer fra
naturen. Det gir fin kontrast til
resten av rommet.

STILREN

stemning
Duse fargetoner, naturmaterialer og tidløse møbler i elegant miks.
Familien hadde oppskriften klar da de skulle skape sitt drømmehjem.
Tekst og styling:
Heidi Westerlund og Mari Kjetun
Foto: Øyvind Bjørkum

D

et hyggelige huset ligger
nydelig til, en kort
kjøretur fra Hamar sentrum. Omgitt av trær og store
jorder, med en himmelsk utsikt
over Helgøya og Skreia, er
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dette et drømmested å bo for
familien.
Vakkert over Mjøsa
Eierne bodde i Oslo, men
hadde bestemt seg for å bygge
hus i hjembyen Hamar, og det
angrer de ikke på. De var svært
fornøyd da de fant den vakkert

beliggende skogstomten med
en fantastisk utsikt over Mjøsa.
Paret hadde en klar plan
for hvordan huset skulle være.
Etter konstruktive samtaler
med arkitekt Unni Berg de
Jose om den utvendige fasaden
og planløsningen innvendig,
sto huset ferdig til julen 1997.

Huset bærer preg av sveitserstil,
men har en mer moderne form.
Inngangspartiet og karnappet
er bygd i mur for å gi huset
et tøffere uttrykk. De store
vindusflatene bringer lyset og
den landlige utsikten inn, og
visker ut skillet mellom inne og
ute.
Enkelt og litt stramt

Huset har en grunnflate på
totalt 330 kvadratmeter,
med 110 kvadratmeter i hver
NU nr. 18-14

Hus&Hjem
LUNT: Stuen er stilrent møblert med sofaer fra Søren Lund,
bord fra Ikeas Stockholmserie, gardiner og Woodnotesgulvteppe fra Hødnebø. Det flotte bildet på veggen har
huseier Pål Henning Berg malt selv. Putene er en blanding
av Sandberg-puter og andre fra Hødnebø.
UTVENDIG: Sveitserstil i moderne form.

Tips! Forskjellig struktur,
størrelse og mønster på putene
skaper liv i sofaen.

etasje. I tillegg til badstue og
diverse boder er det bygget en
egen leilighet med mulighet
for utleie i kjelleren. Første
etasje består av inngangsparti,
toalett, kjøkken, grovkjøkken/
vaskerom, stue med spisestue og
peisestue. I annen etasje er det
fire soverom, hvorav ett med
walk-in-closet, bad og toalett
samt ett åpent allrom.
Eieren Anne Elisabeth Liberg
arbeider til daglig som interiørkonsulent, og Pål Henning
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Berg er reklamesjef. De hadde
planlagt innredningen av huset
i lang tid før innflyttingen.
Paret liker enkelt og litt stramt
interiør, og de er glad i hvitt,
beige og jordfarger i ulike nyanser. Den litt spesielle fargen
de valgte på soveromsveggene,
er maksimalt god når det gjelder rolig søvn. De trives også
med naturmaterialer som tre og
stein.
I annen etasje la de sisaltepper i gangområdet for

å dempe støy i den åpne
løsningen. Sisal er lunt og
behagelig å gå på, og har et
pent og helhetlig uttrykk. De
har alltid vært trofast mot
den samme litt strenge stilen,
sofaene i første etasje er et
klassisk eksempel på det. De ble
kjøpt i 1987, og paret er like
glad i dem den dag i dag.
Familien er i det hele tatt
veldig fornøyd med huset, det
er funksjonelt, og den åpne
løsningen i første etasje egner

SITTEPLASS: Ovnen, modell P1 Austro
Flamm, er kjøpt på Varmefag på Gjøvik.
Den hyggelige gamle stolen er trukket
om i stoff fra Nya Nordiska fra Hødnebø.
På gulvet er det lagt parkett i bjørk. Peiskurven fra Hus & Hage er laget av resirkulerte bildekk.

seg godt for selskapelighet.
De har noen planer om
endringer her og der, men det
er som det skal være, det skal
være bevegelse og ikke
stillstand, sier paret.
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SMAKFULLT: Det enkle og vakre spisebordet i bjørk, modell
Allegro fra StolAB, er fra Hødnebø, og de slanke, elegante
stolene i aluminium er fra Ikea.
De store vinduene bringer naturen inn og gir maksimalt med
lys til spiseplassen. Gulvteppet
er fra Ikea.

Tips! Sett frem
frukt og grønt, og
la deg friste.

FRUKTKURV: God
som gull er fruktkurven fra Alessi.

GLAD GARDIN:
Kjøkkeninnredningen har benkeplater i oljet bjørk.
Liftgardinene i glade
farger er sydd av
stoff fra Åhlens. De
rustikke pottene i
vinduskarmen er fra
Damplass Blomster.
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Tips! Gi bokhyllen litt luft og
et annerledes preg
med forskjellige
kurver.

STILIG SKINN: I stuen er peisen omringet av praktiske
hyller som mannen i huset har laget. Til venstre står en
stor og behagelig amerikansk stol. Sofaen har eierne
arvet og trukket om i et stoff fra Andrew Martin fra Hødnebø. Gant-putene og Woodnotes-teppet på gulvet er
fra samme sted. Skinnpuffene er fra Kremmerhuset.
HYGGELIG
KJØKKEN:
Kjøkkeninnredningen i bjørk er
modell Faktum
med Nexus
skapdører fra
Ikea. Ventilatoren er italiensk,
modell Faber.
Den praktiske
spiseplassen er
laget ved hjelp
av en spesialtilpasset, hengslet
benkeplate fra
Ikea. Det lange
vinstativet på
veggen er fra
Bo Bedre Design. På gulvet
er det lagt
parkett i bjørk.

Fargekoder

Alle veggene
i første etasje
er malt i
NCS kode:
1005Y30R.
Badet i annen
etasje er malt i
NCS kode:
1000 Ren grå.
Soverommet
er malt i NCS
kode: 2020Y40R
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INNBYDENDE: Flott fat fra Alessi fylt
med pærer.
Opplysninger
Hødnebø,
www.hodnebo.no
Hus & Hage,
www.husoghage.no
Varmefag Gjøvik
(Asplin–Gauslaa AS),
www.varmefag.no
Damplass Blomster AS,
www.damplassblomster.no
Kremmerhuset,
www.kremmerhuset.no
Flisekompaniet,
www.flisekompaniet.no
Kitch’n, www.kitchn.no
Ha det på badet AS,
www.hadetpåbadet.no
Åhléns, www.ahlens.no/
Ikea AS, www.ikea.com
Swedese, www.swedese.se
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STUMTJENER:
Klesopphenget
på soverommet
har form som et
tre, og er fra
Swedese. Kjøpt
på Hødnebø.

Tips! Vis frem det
du er glad i.
SOV I RO: Soverommet har sengegavl fra Dux (Modell Astoria) og sengekappe i samme stoff.
Sengeteppet er sydd slik at det kan brukes på begge sider. Stoff, puter, liftgardin og gulvteppe, laget
av skinnremser, er fra Hødnebø. Klesopphenget i form av et tre er fra Swedese, kjøpt på Hødnebø.
Liftgardinene på det store vinduet er fra Jab, kjøpt på Hødnebø. Parkett i lønn på gulvet.

LEKKERT: Badet har
innredning fra danske
Dansani kjøpt på Maxbo
på Vækerø. Gulv- og
veggflisene er fra Flisekompaniet. Håndklærne
er fra Ha det på badet.

Tips!
Smykk opp
badet.

SMYKKER: Det vakkert besmykkede treet er fra Åhlens.
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