
Her bor
Navn: Turid Helen Hofset  
med mann og to sønner

Sted: Ulsteinvik
Stil: Klassisk og personlig

Hjemmeside: bizarrenorge.com
På Facebook: Bizarre klær,  

interiør og galleri

jugendperle fra 1920-tallet
Restaurerte staselig

TURID HOFSET: Hun drømte om 
det gamle jugendhuset helt fra hun 
var ungdom. Inngangspartiet er 
bygd på i gammel stil, med  
fargede, innfelte glass i dørene. 

HERSKAPLIG: Inngangs- 
partiet fører tankene hen til 
svunne tider, men har samtidig 
et moderne uttrykk. De vakre 
fargene i inngangsdørene skaper 
liv i et ellers nøytralt miljø. 
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Turid bor i drømmehuset
Da ungdomsdrømmen ble til salgs, var ikke Turid 
i tvil. I dag er jugendhuset på Sunnmøre renovert 
og minst like praktfullt som i glansdagene.
VED GRETHE SANNES ● TEKST HEGE NORMANN ● FOTO ANNE-MA OLSSON

DET LÅ DER LITT SKJULT bak 
busker og trær, som en liten skatt 
bare få steinkast fra byen. Turid 
Hofset fra Ulsteinvik var ute på 
joggetur da hun oppdaget det 
sjarmerende huset. Ja visst hadde 
det gamle jugendhuset sett sine 
beste dager. De krinklete detaljene 
hadde løsnet og mansardtaket 
manglet flere skiferheller. Det var 
slitt og lite. Men også fullstendig 
uimotståelig for fjortenåringen 
som sprang hjem til moren og 
proklamerte at dette huset skulle 
hun ha da hun ble voksen.

TI ÅR SENERE fikk hun sjansen 
da moren ringte og fortalte at 
huset var til salgs.

– Vi nølte ikke et sekund, 
smiler Turid, som sammen med 
familien har brukt de siste tjue 
årene til å restaurere den gamle 
eiendommen.

I dag skinner skatten, huset er 
nennsomt restaurert, oppgradert og 
bygget på. Selvsagt i samme stil som 
Turid en gang falt så pladask for.

INNGANGSPARTIET ER forlenget 
og gjort større, men er i samme 
stil som det opprinnelige. De doble 
dørene har felt av fargede glass, 
vakkert og tidstypisk.

De tidligere eierne hadde senket 
taket for å spare på varmen. Å ta 
tilbake takhøyden var derfor noe 
av det første familien valgte 

Allers    bolig

KOSESTUE: Familien er glad  
i å reise, og med verdenskartet 
på veggen er det lett å drømme 
om reiser til fjerne himmel-
strøk. Sofagruppe fra Slettvoll. 
 
 

STASELIG: Jugendhuset i Ulsteinvik 

ble bygget i 1920 av Thomas Hatlø. 

Skifertaket er fortsatt intakt. Dagens 

eiere har bygget på en ny del i høyre 

ende av huset, samt forlenget inn-

gangpartiet. 
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SJARMERENDE: Hun har valgt å ha 

rundt spisebord på kjøkkenet. Den 

værbitte trefargen og kurvstolene gir 

varme til interiøret. Industrilampen 

skaper en fin kontrast. Bord, stoler 

og lampe fra Bizarre. 

KURIOSITET: Det gamle arvede bondeskapet har fulgt familien i en årrekke. Det er med på å skape personlighet i boligen. 

grethe.sannes@allers.no@

å gjøre. De tok også vekk gammelt 
listverk og fikk produsert nye 
i samme stil. Vinduene og 
lysinnfallene er mange og vakre, 
og forgyller bokstavelig talt 
interiøret. Turid har lagt vekt på 
å innrede mest mulig tidløst, og 
har valgt nøytral tapet og farger 
på veggene.

HUSET ER STASELIG med fire 
stuer hvor lyset får fritt spillerom 
gjennom rutete glass. Turid har 
valgt ulike teksturer som fløyel, 

pels og lin på tepper, puter og 
møbelstoff. Men alle er i duse, 
varme jordfarger, som gjør at 
hjemmet føles avslappet og 
raffinert på samme tid. Hun 
bruker heller små, lett utskiftbare 
ting for å sette farge til interiøret 
dersom hun ønsker det.

– Jeg er glad i en enkel, klassisk 
stil, men synes et hjem er vakrest 
dersom det gjenspeiler hvem som 
bor der. Det er det som gir 
varmen i et interiør, sier hun.

«Jeg ønsker en stil med  lang levetid, 

men som eier av en livsstilsbutikk, 

påvirkes jeg av trender.»
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HARMONISK: Nøytrale farger dominerer 
i interiøret, og mykes opp av puter i ulike 
teksturer. Krysspostvinduene som er så 
karakteristiske for jugendstilen slipper 
inn masser av lys til TV-stuen.  

VAKKERT: Land-

skapet utenfor 

kjøkkenvinduet 

er som et maleri 

i seg selv.

HERSKAPELIG: Trapp i tidløse 
farger. Maleriet har venninnen 
Hilde Osnes malt. Det fore- 
stiller en snegle på en strand!

Tett på Turid
1 Hva gjør du hvis du får uventede gjester om en halvtime?

– Steker vafler, det er alltid enkelt og godt. Jeg vil heller 
være til stede når jeg har besøk, da blir det bra uansett!

2 Hva gjør du om du får 100 000 kroner du kan bruke til 
hjemmet ditt?

– Bytter ut den gamle peisen i stua med en ny i moderne stil. 
Og pusser opp litt. Men aller helst ville jeg brukt pengene til  
å reise!

3 Har du noen innredningsråd å gi til andre?
– Velg ting som betyr noe ekstra for deg. Kanskje et minne 

fra en ferie, eller noe du har arvet. Færre småting og større  
møbler. Og vær raus med blomstene, det gir et levende hjem.
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