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Gøy på landet 
An-Magritt har skapt en leken stil ved å blande gøyale bruktfunn, glade farger og  

ny design på gården i Tomter i Østfold.  Der stortrives hele familien på seks.
T E K S T  ELDRID OFTESTAD //  F O T O  SVEINUNG BRÅTHEN //  S T Y L I N G  STEEN/AIESH

Smarte ideer 
fra boligen:

Plankebord av  
gammel dør

Uteplass av paller

Boksider som veggpynt
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An-Magritt får ikke nok av vakre Cathrineholm-
produkter i emalje. Krydderhyllen er et bruktfunn.

Kjøkkenet på gården er lyst og fargerikt. Her 
blandes gammelt og nytt.  Den grønne 
gjennomsiktige Kartell-lampen bekrefter det 
lyse inntrykket. Til høyre står den gamle 
kontorstolen til An-Magritts far.

An-Magritt !inner elementer til dekor og inspira-
sjon i naturen utenfor Tomter gård.

Jakob (fra v.), Asbjørn med Håkon på fanget, Jenny, 
An-Magritt og Edvard stortrives på gården.

P
å Tomter gård i Østfold er forand-
ring virkelig noe å fryde seg over, 
for her endres innredningen titt 
og ofte. Først og fremst er det hu-
sets frue, An-Magritt Moen (36), 

som står for endringene, men det hender at 
også ektemannen Asbjørn (33) og datteren 
Jenny Kaspara (10) bidrar med å !nne ting 
fra 1950-, 60- og 70-tallet. Mor liker nemlig 
å blande ny design med ting fra tidligere tiår. 

– Jenny fant denne krukken til meg på et 
loppemarked, forteller An-Magritt og viser 
stolt frem en Figgjo Cranada-krukke som 
står oppå et gammelt kjøkkenskap.

Hvis bruktfunnet er en emaljeskål fra 
Cathrineholm, kan Jenny være sikker på at 
mor blir fornøyd. Men hun blir også glad for 

en gammel botanikkbok, dyre!gurer eller 
bare en enkel fargerik vase. Resten av fami-
lien, Jakob August (9), Edvard (4) og Håkon 
(1 1/2) har ennå ikke begitt seg ut på brukt-
funnjakt.

Allerede ved inngangspartiet er det 
friske farger og karakteristiske mønstre som 
dominerer. Her er det laget en uteplass av 
paller og madrasser. Omkranset av gul og 
frisk blomstrende 70-tallsstil slapper fami-
lien Moen av. Hvis det regner, trekkes bare 
persiennen ned. 

Opp en trapp og inn en dør fortsetter den 
samme fargeglade stilen, men her er den i 
enda større grad blandet med praktisk or-
denssans. Hvite hyller fra Ikea er slått 

sammen til en benk, og under gjør gamle 
potetkasser nytten som oppbevaringsbok-
ser til sko, én til hver av barna. Kassene har 
fått hjul fra Clas Ohlson, slik at de er lette å 
trekke frem og tilbake fra plassen sin.

– Det er nok av gamle potetkasser på går-
den. De  er !ne å bruke når man skal ha 
orden. Men hvordan det ser ut oppi dem er 
jeg ikke så nøye på, der rydder jeg ikke, smi-
ler An-Magritt.   

Over benken henger en designlampe, et 
av An-Magritts heldige bruktfunn. 

– Jeg !kk den for 30 kroner i en bruktbu-
tikk. Etterpå oppdaget jeg at det var en Le 
Klint som vanligvis koster 3000 kroner. Det 
er ikke så viktig for meg at det var akkurat 
en slik lampe, for jeg kjøpte den bare fordi »
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Stringhyllen på kjøkkenet har An-Magritt blitt veldig glad i, og hun bytter ut pynten jevnlig. De søte 
bildene på veggen er revet ut av gamle naturfagbøker.

Det gamle skapet på kjøkkenet er 
arvegods, som er blitt nytt med tapet 
på dørene. Skoleplansjen over er et 
bruktfunn fra Sverige. 

Idé! Søte knotter: For å gi innred-
ningen et friskere uttrykk, har An-Magritt 
skaffet nye plastknotter med kjøkkentema.

Uten gardiner blir utsikten fra kjøkkenbenken ut 
mot gårdstunet enda tydeligere.  

Et stor grein er blitt til et lite tre i stuen. – Jeg liker å 
hente inn ting fra naturen og se nærmere på det.

jeg likte den. Men det var en morsom opp-
dagelse, innrømmer hun.

An-Magritt er oppkalt etter Falkbergets 
roman!gur fra Røros og har !rebindsverket 
«Nattens brød» i bokhyllen. Som sin navne-
søster gikk også An-Magritt fra Tomter sine 
egne veier da hun vokste opp i Østfold.

– Jeg har alltid vært en hippie og en rød-
strømpe. I ungdommen ville jeg ikke være 
som alle andre og gikk i tresko. Helt siden 
jeg var barn har jeg samlet på gamle ting. 

Dette fortsatte hun med som voksen. Da 
hun fant sin Asbjørn, fulgte det gård med på 

kjøpet, og hun !kk mer plass å samle på. Det 
kommer godt med, for An-Magritt liker å 
bytte ut møbler og pynteting innimellom. 

På den gamle krydderhyllen i kjøkkenet 
er det An-Magritts kjære Cathrineholmpro-
dukter som troner akkurat nå. Stringhyllen 
over bordet huser for øyeblikket en blomst, 
mokkakopper og nostalgiske dyrebilder.

– Bildene har jeg revet ut av en gammel 
naturfagbok. Det er !n måte for ungene å 
bli kjent med dyrenes verden på. Jeg synes 
de er inspirerende å se på, og så skader det 
jo ikke med litt opplæring, smiler hun. 

På motsatt vegg i kjøkkenet kan barna 

Idé!
Frisk opp: Vil du fornye et gammelt 
møbel uten å male, kan du friske opp trever-
ket ved å olje det. Sett prikken over i-en ved å 
tapetsere deler av det. An-Magritt har brukt 
tapet med retromønster på skapdørene.

»
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Stuebordet til An-Magritt er laget av 
en gammel dør og kraftige hjul.

Røft hjulbord
Bordet til An-Magritt kan du lett 
kopiere hvis du er litt handy.

Dette trenger du:
Grove planker, An-Magritt har brukt en 
gammel dør, men det er også mulig å sette 
sammen !lere planker med en tykkelse på 
minimum 5 cm.  //  hjul  //  skruer  //  grå 
beis  //  skilt til dekor  //  sandpapir.

Dette gjør du: 
1. Et røft plankebord kan du lage både av 
nye og gamle planker. Nye planker kan du 
rø!fe opp med beis. Uansett nytt eller 
gammelt, trenger du noen grove planker 
til understell. Mål opp og sag til planker til 
bordplaten. Puss kantene. 
2. Skru plankene fast til understellet. 
An-Magritt har brukt !lere planker til 
understell, som er skrudd sammen før 
bordplaten festes. Det viktige er at under-
stellet er like tykt på begge sider av 
bordet. 
3. Skru fast et hjul i hvert hjørne. Det kan 
være lurt å bruke hjul som har en bremse-
funksjon. 
4. Skru fast eventuell dekor i det ene 
hjørnet. An-Magritt har brukt et gammelt 
høyspent-skilt. 

An-Magritt liker å bytte ut innholdet i den gamle 
teakseksjonen rett som det er. 

Gangen har kledelige og praktiske løsninger. Knagg- 
 rekken over kisten har An-Magritt laget av ståltråd. 

An-Magritt elsker grønt, blått og turkis. Jo mer av 
det, jo bedre.

Frisk opp bøker med småpynt som står i stil til 
fargene på bøkene. Det gir et lekent uttrykk. 

I !ilmstuen slapper familien av i Ektorp-
sofaen fra Ikea. Filmer vises med prosjektor 
på et lerret på veggen. Anretningsbordet 
av teak hører sammen med seksjonen i 
den andre stuen. 

gjør det 
selv

gjør det 
selv

Idé!
Vegglokk: Det er mye 
som kan henges på 
veggen, som dette lokket 
på den gamle Røde 
Kors-kassen til Asbjørn.

lære mer av den gamle botanikkplansjen 
som henger over et lekkert stykke arvegods.

– Skapet er i or som jeg har oljet. Siden jeg 
ikke ville male det, valgte jeg å tapetsere dø-
rene i stedet.

Til tross for de mange tingene i hyllene, 
fremstår kjøkkenet som både lyst og luftig. 
Den grønne Kartell-lampen bekrefter 
dette inntrykket ytterligere.

Det meste av kjøkkeninnredningen er 
bevart fra da Asbjørns foreldre bodde i 
huset. Den er fra 70-årene, men frontene 
ble byttet ut på 90-tallet. An-Magritt har 
frisket dem opp med plastknotter i duse 

lillafarger.
– På sikt trenger vi en ny kjøkkeninnred-

ning, men foreløpig gjør knottene susen. 
Jeg tror det i alt er 212 knotter på dette 
kjøkkenet, forteller hun.

Omtrent hele første etasje har An-
Magritt og Asbjørn malt hvitt. Før var det 
beige som dominerte. Familien er spesielt 
fornøyd med husets to stuer som også har 
fått hvitt gulv. Siste innkjøp er hjørneso-
faen i grått som har fått plass i penstuen. 
Den er fra Living.

– Vi har egentlig ikke brukt så mye pen-
ger på interiør, bortsett fra på denne so- »
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« Jeg er glad i farger,  
og jeg liker godt å blande 
ulike stilarter, farger og 

gammelt og nytt»

An-Magritt elsker øyenstikkere, og kjøpte denne 
metalløyenstikkeren i Danmark for mange år siden. 

Pianokrakken har fått en annen rolle. Jernstolen er 
kjøpt i nettbutikken Hjem i tiden.

Penstuen !ikk et skikkelig løft da den 
ble malt hvit og sofaen fra Living kom på 

plass. Bordet er et avkappet spisebord. I 
sofaen ligger puter fra Kremmerhuset og 

bloggen Designhund.

faen. Den har absolutt gitt stuen et løft, 
synes An-Magritt.

Sofaen gir stuen et klassisk preg som står 
i spennende kontrast til de friske grønn- og 
turkistonene i detaljene. Det hvite stuebor-
det er et gammelt spisebord som An-Magritt 
har kappet av bena og satt hjul på.  

Sofaen i den andre stuen er en grå Ek-
torp-sofa fra Ikea. Også i dette rommet er 
det "ere innslag av grønt, først og fremst i 
form av planter og pynteting. Mest frem-
tredende er kanskje jernstolen som er en 
Tolix-reproduksjon fra Hjem i tiden. 

– Jeg er glad i farger og liker godt å blande 

Idé!
Korte bein: Finner du ikke 
det perfekte sofabordet? Kapp av 
beina på et spisebord isteden. 
Setter du  i tillegg hjul på er det 
lett å flytte rundt. 

»
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Den gamle skolepulten er en bruktfunn fra Sverige. 
Pulten er titt og ofte i bruk når ungene leker skole.

An-Magritt hadde en rammemadrass til overs og kom på ideen om å lage en palleseng til Edvard. Den 
ekstra palleplassen ved fotenden passet perfekt til to trekasser fulle med bøker.

idé! Oppbevaring: Det går fint an 
å lagre bøkene i en kasse. 

idé! Enkel kunst: 
Den vakre rammen er 
dekorativ i seg selv. An-
Magritt har hengt opp kvis-
ter i snorer, slik at minste-
mann har en enkel uro  å se 
på når han skal sove. 

Minstemann i søsken!lokken, Håkon, sover 
i en seng som har vært i Asbjørns familie i 
60 år. Foreløpig har han plass på 
foreldrenes soverom. 

ulike stilarter, farger, gammelt og nytt. Det 
viktigste for meg er at det skal være person-
lig og ikke kjedelig. Dessuten vil jeg at det 
skal se ut som det bor noen her og at barna 
mine ikke skal være redd for å bruke tingene. 

An-Magritt har også sansen for å hen-
te inn naturen og studere den på nært hold. 
I penstuen står det en høyreist gren som hun 
har funnet i nærområdet. 

– Treet har så fantastiske detaljer. Se bare 
hvor uforutsigbart dette treet er. Utrolig fas-
cinerende, synes An-Magritt.  

Og med en far som var botanikklærer er 

det kanskje ikke så rart. Gamle naturfag-
bøker dukker opp både her og der, noen av 
dem har An-Magritt lånt av sin far. På Tom-
ter gård er bøkene både til underholdning 
og til pynt. Den gamle kontorstolen som 
står på kjøkkenet kommer også fra faren.

– Den er jeg veldig glad i, spesielt fordi den 
piper og knirker slik den gjorde da pappa 
brukte den. Han har smidd den selv, og hver 
gang han er på besøk sitter han i den. Stolen 
er full av gode minner! 

An-Magritts mor er også til stede i huset. 
Siden hun jobber som frivillig i en bruktbu-
tikk, kommer hun stadig med gamle gjen-

stander til datteren. Svigerforeldrene, som 
har en rød «stuga» i Sverige, har også bidratt 
til å holde liv i An-Magritts store interiør-
lidenskap. 

– De har et hus i Värmland, og hver gang 
vi er der går jeg i bruktbutikker. Da kan jeg 
komme over mye !nt, som skoleplansjen på 
kjøkkenet. Den kjøpte jeg for 60 kroner for 
noen år siden. Da var slike plansjer ennå 
ikke blitt så populære, så jeg var nok veldig 
heldig, forteller hun.

Den gamle skolepulten på Edvards rom i 
andre etasje er også et bruktfunn fra Sverige.

– Den !kk jeg for 90 kroner. Jeg hadde »
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Farger og !ine former går igjen i alle rom. 

En retrokjole er dekorativ på veggen sammen med 
gamle rammer og bilder fra en Ole Brumm-bok. 

På soverommet  går det i lillatoner og retrostil. Veggene er uhøvlet kledning som er selvskåret fra egen skog. 
An-Magritt satte opp veggen for omtrent ti år siden, og pusset den lett og laserte med tynn hvitmaling. 

idé! Ståltråd: An-Magritt laget 
knaggrekken av ståltråd for å ha et sted å 
henge julestrømpene, men syntes det 
fungerte så bra at hun har beholdt den til 
oppbevaring for skjerf og vesker.

lenge sett etter en slik pult, og ble veldig for-
nøyd da jeg omsider fant en. Den er i bruk 
ofte, ungene bruker den når de leker skole. 

Edvards seng er intet mindre enn en kul 
palleseng. Vimpelrekken i stoff har An-
Magritt laget. Lille Håkon sover fortsatt 
på soverommet til foreldrene, og fra bar-
nesengen kan han se på mors hjemme-
lagde uro av kvister som er hengt i en gam-
mel ramme. På en annen soveromsvegg 
henger en frisk, rosa retrokjole. Den har 
An-Magritt sydd selv.

I et av husene på gården har hun sin 
egen systue, der hun lager fargerike klær 

både til barna og seg selv under merket 
Snelle Libelle. Hun er også en aktiv 
 blogger. I fjor høst startet hun interiør-
bloggen RomantiskRetro,  som du finner 
på  romantiskretro.blogspot.com.

– Det er kjempegøy, og jeg er ydmyk over 
den store oppmerksomheten jeg har fått. Jeg 
opplever at det er et stort fellesskap med andre 
interiørbloggere, og jeg har oppdaget at jeg har 
stor interesse for styling og fotografering. 

An-Magritt har utdannelse innen husdyr-
fag, biologi og etologi, som handler om dyrs 
adferd. Lenge jobbet hun med dette, men nå 
er hun hjemme med barna.
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Boligprat 
med An-Magritt
– Hvordan vil du beskrive stilen din?
– Leken og uhøytidelig, retro og natur-
inspirert. Jeg henter inn ting fra naturen som 
jeg !inner rundt omkring i nærområdet.  
 
– Hvor !inner du inspirasjon til  
innredningen din?
– Først og fremst fra naturen. Jeg velger 
ofte farger etter årstidene. Jeg har en 
forkjærlighet for grønt og bruker mye 
av det når jeg innreder. 

– Hva er ditt beste innredningstips?
– Det er ofte ikke så mye som skal til for å 
få det !int i boligen, kanskje er det nok å 
male om eller sy noen nye putetrekk. 
Sats på få dyre ting som du kan ha lenge, 
og skift heller ut detaljene. 

– Hva er du mest fornøyd med i boligen din?
– De to stuene. Etter at vi malte dem 
hvite, ble de veldig !ine. Den hvite 
malingen gjorde stuene lysere. 

– Hva er ditt neste prosjekt i boligen?
– Vi skal male veggene i gangen i andre 
etasje, og så gjenstår det å pusse opp 
de to siste barnerommene. Dessuten 
har vi lyst til å gjøre noe med kjøkkenet, 
men vi er usikre på hva vi skal gjøre. 

– Hva kommer aldri inn i boligen din?
– Jeg vil ikke love noe, men jeg tror ikke 
du kommer til å se en skinnsofa eller 
stressless her. 

Se stilguide til boligen »

Ved treet pleier An-Magritt å sitte når hun får venninnebesøk på vakre sommerdager.

– Jeg tenker at jeg etter hvert vil endre 
litt på yrkeslivet mitt, og vil gjerne jobbe 
med interiør, sier hun. 

An-Magritt og Asbjørn har vært sammen 
i omtrent 17 år, men de har kjent hveran-
dre enda lenger. I ungdomstiden var de 
nemlig  i samme vennegjeng. Likevel skul-
le det gå "ere år før det ble noe mer mel-
lom dem. 

– Vi var bestevenner, og han var lenge 
forelsket i meg. Asbjørn er noen år yngre 
enn meg, så det tok litt tid før jeg forsto at 
det var ham jeg skulle ha, forteller hun. 

Asbjørn bekrefter historien, mens han 
holder et øye med minstemann som nett-
opp har begynt å gå. Selv jobber han med  

IT-utvikling, men han har stor sans for 
konas interiørlidenskap. Dessuten bidrar 
han gjerne, og Asbjørn er blant annet man-
nen bak rekvedbordet i den ene stuen.

– Det er laget av en gammel dør vi fant 
her på gården. Vi malte den med rekved-
maling og satte hjul på, forteller han.

Både han og An-Magritt liker godt gjen-
bruk og naturlige uttrykk. Derfor ville de ha 
uhøvlet panel på veggene i soverommet sitt.

– Jeg synes det gir en helt egen verdighet 
og personlighet til hjemmet når man bruker 
gamle og ekte ting. Hver gang jeg !nner 
brukte gjenstander som glir rett inn i huset 
her, er jeg storfornøyd, smiler An-Magritt.  


