
Lyse 
  innfall

Aud Irene Larsen (32) og 
familien flyttet fra byen til 
et småbruk i nærheten av 
Lillehammer. Der nyter de 
22 mål med idyll.

TeksT og foTo: Hege Norman

Aud Irene Larsen elsker mote og interiør. I Rudsbygda 
har hun og mannen Anders Høglien funnet sitt paradis. 
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Bare det å våkne når det er sol og 
blå himmel og kunne sette seg på 
verandaen med en kopp kaffe og 

høre på fuglekvitter, det er … idyll, sier 
Aud Irene Larsen.

Hun har blikket vendt mot 
grønnkledde åser og byen de forlot 
for tre år siden. Byen ligger stille og 
døser i bakgrunnen. Bylydene blir fort 
absorbert av bjørka, grana, linden og 
syrinen som ligger som et grønt teppe 
mellom by og land. Trekronene gir 
heller rom for fuglekvitter og søvnig 
insektssurr. Og en og annen traktordur 
fra de omkringliggende gårdene.

Liten leilighet
For tre år siden tok familien skrittet og 
flyttet fra byen og opp til småbruket 
som ligger i Rudsbygd utenfor Lille-
hammer. Leiligheten begynte å bli liten 

da familien økte til tre, og de hadde 
behov og ønsker om større plass rundt 
seg. 

Aud Irene er sykepleier og jobber 
i hjemmetjenesten, men hun er også 
utdannet stylist og liker å følge med 
på trender innen mote og interiør. Hun 
likte den landlige stilen i hjemmene 
hun leste om i blader og på blogger, og 
drømte om et hus på landet med stor 
boltreplass både ute og inne. 

Drømmen var nærmere enn hun 
trodde.

småbruk til salgs
Et lite stykke fra byen, oppe i ei åsside, 
lå det nemlig et småbruk fra 1916 
for salg. Det var gammelt og delvis 
påbygd på 80-tallet, og viste seg ikke 
fra sin beste side da Aud Irene og man-
nen Anders Høglien (33) reiste for å se 

(oveR) Med utsikt til byen og med fritt 
spillerom for barn og voksne rundt huset, 
stortrives familien Larsen/Høglien i Ruds-
bygd utenfor Lillehammer. Familien har 
flott utsikt fra verandaen.

(veNstRe sIDe) Aud Irene og Anders 
har selv laget spisebordet. Beina er laget 
av tjukke trestammer og bordplata består 
av det gamle gulvet i huset.
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på det. Veien dit virket som en uen-
delig oppoverbakke, stadig lenger inn 
i skogen, stadig nærmere fjellet.

I virkeligheten lå småbruket ikke 
mer enn et kvarter fra byen. 

– Det var ikke akkurat kjærlighet ved 
første blikk, smiler Aud Irene og vis-
er «før»-bilder av huset. Mørke tøm-
mervegger, kjøkken i ulike rødfarger 
og gulnet panel. Tett skog rundt huset. 

Etter hvert ble likevel en spire sådd, 
og da paret vant budrunden vokste 
kjærligheten i takt med at det ble revet, 
pusset, sparklet, malt og hugd ned. 
Mesteparten gjorde de selv. Og med 
en mann som er snekker og en kvinne 
som brenner for interiør ble resultatet 
lyst, lett og lekkert. 

orden og symmetri
Oppholdsrommene er store, og de 
fleste overflater er malt hvite og lyseg-
rå. Lettheten blir understreket av 
støvete pasteller her og der, og noen 
møbler i svart gir fin kontrast til alt det 
lyse. I de åpne hyllene på kjøkkenet 
står kjøkkenredskap og servise sirlig 
oppstilt, og i garderobeskapene er det 

Nisjen på kjøkkenet har fått en fargeglad tapet. 
Lerkegreiner fra skogen utenfor pynter opp. 
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Aud Irene har innredet med en blanding av gammelt og 
nytt. Kaffebordet har de laget selv. Bordbeina fant de i 
en container, og bordplaten er laget av materiale fra det 
gamle gulvet i huset. Bordet er pyntet med praktbøker om 
mote og interiør. på toppen troner en vase fra yndlingsbu-
tikken til Aud Irene, Libertine. Det er en del gamle, ærver-
dige møbler i innredningen, som den hvitmalte skjenken. 
en enkel krakk malt i turkis farge passer til.

“Jeg er opptatt 
av at ikke alt 
skal være i en 
bestemt stil
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Her kan man se noen av de kreative løsningene familien 
har brukt i huset. en nisje i veggen er blitt til en dekorativ 
hylle. en gammel døråpning er blitt til et vitrineskap som 
lar lyset strømme mellom kjøkken og stue.8 9
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tellekanter. Aud Irene innrømmer at 
hun er petimeter, med sans for orden 
og symmetri. Noe som ikke alltid er 
like enkelt når man skal pusse opp 
gamle bygninger. 

– Det er forferdelig å være perfeks-
jonist på slike skakke hus, smiler hun. 

Det var ikke til å unngå at huset 
måtte gjennom en omfattende reno-
vering for å dekke over hull og skjøn-
nhetsfeil. I huset var det nemlig ikke 
bare delen fra 1916 som hadde skjeve 
vegger og tak, også den påbygde delen 
fra 80-tallet var skakk og hadde mange 
åpninger her og der. Utfordringene 
har fått paret til å tenke ut kreative løs-
ninger, noe som er med på å gi boligen 
særpreg. 

Unikt vitrineskap
I overgangen fra kjøkken til stue var 
det flere døråpninger som skapte mye 
hodebry for Aud Irene. Hun tenkte og 
tenkte. Og klekket etter hvert ut en 
løsning som snekker-mannen utførte. 
Resultatet ble en åpen løsning og et 
unikt vitrineskap med innsyn fra både 
kjøkken og stue. Her står besteserviset 
utstilt. 

Kjøkkenet har fått en fin nisje med 
Pip-tapet og åpne hyller. Her står det 
også vakre ting på utstilling. Aud Irene 
presiserer likevel at noe av det viktig-
ste for henne med innredning, er at 

Kjøkkenet er et av rommene Aud Irene er aller 
mest fornøyd med. Det er fra HtH. Legg merke til 
det vakre, gamle taket. 

“Vi er veldig fornøyd 
med resultatet
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(DeNNe sIDeN) en gammel skolepult har fått et strøk maling 
og fremstår som ny. tolix-stolen er fra Libertine på Lillehammer. 

(HøyRe sIDe) Dette er rommet til eldstemann. Leker har ofte 
sterke farger, så Aud Irene har valgt å ha lyse farger på barne-
rommet. teppet på senga er fra Libertine på Lillehammer. 

Aud Irenes tips
 til innredning
• Følg hjertet. Ikke vær så opptatt av hvordan naboen 
eller din beste venn innreder sitt hjem – det er DU som 
er ditt hjem.
• Jeg er opptatt av at ikke alt skal være i en bestemt stil. 
Basisen her er landlig, men jeg prøver å piffe det opp 
med detaljer som er mer moderne. 
• Ikke vær redd for farger! Jeg har lenge vært skep-
tisk til skarpe farger, men har såvidt begynt å leke 
med tanken. Det er utrolig hva en sprek pute eller 
fargesprakende kjøkkenkluter kan gjøre for helhet-
sinntrykket.
• Lag «moodboards» – klipp ut bilder fra magasiner 
og aviser dersom du finner noe du liker ekstra godt. 
Heng det opp på kontorveggen som inspirasjon, og 
bytt bilder etterhvert. Dette er et veldig godt redskap 
dersom man er usikker på hvilken stil man vil skape.
• Om du ikke er typen som til stadighet maler og 
pusser opp – tenk langsiktig og tenk kvalitet. vi har 
valgt lyse og rolige vegg,- tak- og gulvflater, for da kan 
vi spe på med de fargene vi vil ha i interiøret etterh-
vert. en lys base tåler mye, og er som et nøytralt lerret 
du kan starte helt på nytt med hver gang du føler for å 
gjøre en forandring i hjemmet ditt.
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En drøm av et soverom! Duse, svale farger og 
imponerende tellekanter i de åpne klesskapene. 
(og det var ikke bare til ære for fotografen. Aud 
Irene liker orden i sakene!)

barna skal trives og ha mulighet til å 
utfolde seg. Når alt kommer til alt, er 
tingene bare ting, som ikke har noen 
verdi i seg selv. Det har derimot barna 
og huset som har blitt til et hjem der 
man kan senke skuldrene og nyte fam-
ilielivet. 

Innsats og krefter
- Jeg tør ikke tenke på hvor mange 

timer vi har lagt ned i huset, men vi er 
veldig fornøyd med resultatet. Jeg tror 
at når man må jobbe litt mer for tin-
gene, blir man kanskje enda mer glad 
i dem, sier Aud Irene. 

Kjøkkenet er et av rommene som 
definitivt ikke har kommet av seg selv. 
Det har kostet mye, både av innsats og 
krefter. I dag er det et av rommene fam-
ilien trives aller best i. Det har nemlig 
både et landlig uttrykk samt et hint av 
chic modernisme.

Omtrent den samme beskrivelsen 
kan brukes om familiens liv på landet. 
På småbruket finner familien nemlig 
roen etter en stressende dag. Men byen 
og cappuccinoen er likevel ikke langt 
unna om humlesurret blir litt for kje-
delig. 

– Her har vi fått alt, smiler Aud Irene. ◾ 

“Det er forferdelig å 
være perfeksjonist på 
slike skakke hus
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