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Familien på Blaker opplever ofte at forbipasse-
rende har lyst til å ta bilde av det hvite, søte huset.

I bestefarhuset bor Tone sammen med mannen 
Øyvind og døtrene Jenny, Nora og Emma.

Smarte ideer 
fra boligen:

Rå murvegg 

Gips i malingen for  
matt uttrykk

Knaggrekke av  
gammelt bestikk 
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R
ett ved veien troner et hvitmalt 
tømmerhus. Bak det hvite sta-
kittgjerdet løper en hund med 
en liten jente etter seg. I gynge-
stolen sitter en dame med en 

kopp i hånden. Det er hvite malings!ekker 
på begge hendene hennes. 

– Jeg holder alltid på med noe, og det har 
ofte noe med maling å gjøre, smiler Tone 
Huserbråten Høglien (41), kvinnen bak in-
teriøret i huset som årets Norges vakreste 
hjem-jury har gitt en sterk andreplass. Vi er 
i Blaker i Akershus-kommunen Sørum, og 

Tone kan absolutt kalles arvelig belastet. 
Med foreldre som liker å pusse opp gamle 
møbler og tre eldre søstre som er opptatt av 
interiør, er det ikke så rart at hun også er 
blitt det. 

Da huset til farfaren hennes, Martin Hu-
serbråten, ble ledig for tre år siden, var valget 
enkelt. Hun, mannen Øyvind Høglien (44) 
og de tre døtrene, Jenny So"e (9), Nora Emi-
lie (7) og Emma Karie (3), ville slå seg ned 
akkurat her. Det var ikke lange veien å !ytte 
fra huset de da bodde i, som for øvrig Tone 

Idyll i  
bestefarhuset

Tone ble anbefalt å rive det hvite, gamle huset i Blaker i 
Akershus, men hun valgte å fornye tømmerbygningen 

slik at minnene om bestefar ble tatt skikkelig vare på. 
T E K S T  ELDRID OFTESTAD //  F O T O  SVEINUNG BRÅTHEN //  S T Y L I N G  STEEN/AIESH

Andreplassen i Norges vakreste hjem 2011 går til 
Tone Huserbråten Høglien og hennes familie. De 
arvet huset til bestefaren hennes i Blaker i Sørum 
kommune, og har restaurert det varsomt for å ta 
vare på den gamle stilen og de gode minnene. »
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Mye av det gamle kjøkkenet er bevart fordi Tone 
ville beholde sjarmen fra bestefars dager.

Bordet og krakken i kjøkkenkroken er fra 
bestefarens tid i huset. Det lille glasskapet er arvet 
av Øyvinds grandtante, mens benken og det store 
skapet er fra House Doctor. Industripendelen i sink 
har hun kjøpt på landcharm.no.

På kjøkkenet står det en god miks av gammelt og nytt. Den gamle matboksen er ektemannen sin. Han 
samler på gamle bokser, nøkler og dørhåndtak.

«Jeg har mange 
gode minner fra 

den tiden, og ville 
bevare mye av 
det da jeg selv 

overtok huset.»

selv hadde tegnet. Men det skulle ta litt tid 
før familien kunne !ytte inn i bestefarhuset, 
for først måtte det totalrenoveres.

Huset familien skulle !ytte inn i, var en tøm-
merkasse fra 1877 i to etasjer fordelt på 80 
kvadratmeter. De !este rådet Tone til å rive 
hele bygningen og bygge opp et helt nytt hus.  

– Flere arkitekter og snekkere jeg snakket 
med syntes det ikke var noe å ta vare på, i 
hvert fall ikke andre etasje. Men jeg ga meg 
ikke, forteller Tone.

Til og med kommunen var skeptisk til 
Tone og Øyvinds restaureringsplaner, da de 

søkte om tillatelse til å lage et påbygg. Kom-
munen ville ha et nybygg i en ny stil, slik at 
det ble et tydelig skille mellom gammelt og 
nytt. Men da Tone og Øyvind oppdaget at 
bygningen var verneverdig, måtte kommu-
nen gi seg.

– Dermed kunne vi utvide huset i den 
samme gamle stilen, smiler hun.

Og Tone var veldig fornøyd med det, for 
det er det lyse og romantiske hun liker. 

– Jeg elsker de store hvite trehusene med 
svalganger, som huset Villa Villekulla til 
Pippi Langstrømpe. 

For to år siden kunne de !ytte inn, selv 
om ikke alt var ferdig. Andre etasje var ut-
bedret til jul i fjor. Først da var soverom-
mene klare til å tas i bruk, og alle fem slapp 
å sove nede i første etasje.

– Vi har blant annet rettet opp stokker i 
huset, lagt nytt gulv og bygget ut med 50 
kvadratmeter. Og vi har hele tiden vært opp-
tatt av å bevare en gammel stil.

Det har ikke alltid vært lett, blant annet 
fordi ikke alle nye gulv og vegger skulle være 
helt rette. Dessuten gjorde de det ikke helt 
lett for seg selv med vinduene på terrassen. »

idé! Stilleben: Finn frem 
fine kjøkkendetaljer som tåler 
dagens lys, og samle det til et 
vakkert stilleben på en vegg.
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Tømmerveggene gir en nostalgisk stemning. 
Oppslagstavlen er kjøpt på Eidsvoll. 

NORGES VAKRESTE HJEM 2011  boligpluss

idé! Maleråd: Hvis du har gips i 
malingen får du den riktige ru og matte 
overflaten. Du kan også male først med en 
sinkmaling for å få et rustikt uttrykk.

Den gamle kjøkkeninnredningen og håndtakene er beholdt fra bestefars tid, men er frisket opp med 
maling og ny vask fra Ikea. Hyllene har Tone snekret selv. 

«Jeg beholdt den gamle 
kjøkkenbenken bestefar 

pleide å ha her»

Murveggen er kledelig sammen med det hvite gulvet og de 
andre hvite veggene på kjøkkenet. Det gir et rø!ere uttrykk som 
blir ytterligere understreket med industrilampen på veggen.

idé! Nytt og gammelt: 
Kombiner gjerne en gammel 
benk med ny benkeplate, vask, 
kran og blandebatteri. 

Tone hadde en drøm om å sette inn vinduer 
i sveitserhusstil, men hun visste ikke hvor-
dan hun skulle ska#e seg slike vinduer. 

– Men så var det en gang jeg leste i Bolig-
Pluss om noen i Gausdal som hadde laget 
store, !otte vinduer med grønne glass, og jeg 
tenkte at det ville jeg også ha. Dermed reiste 
jeg til Gausdal for å se på dem. Vi "kk bestilt 
kunstglass fra Frankrike, og laget slike vin-
duer. Mannen min lagde bordene på toppen. 

Tone er i det hele tatt opptatt av vinduer, 
og har !ere på lager. 

– Vi har lagret 70 gamle vinduer som vi har 

tenkt å lage utestue og garderobeskap av. 
Vinduene har vi fått på gårder rundt omkring.

Hunden Felix svinser ivrig rundt om-
kring i huset, mens matmor forteller om 
både gamle og nye planer med huset. Og 
hver gang Felix dukker opp, går det ikke lang 
tid før lille Emma viser seg. De tre søstrene 
går i mors fotspor, siden de ofte er innom 
besteforeldrene sine som bor i nabohuset. 
Da Tone vokste opp der, stakk hun hver dag 
innom bestefar.  

– Jeg har mange gode minner fra den ti-

den, og ville bevare mye av det da jeg selv 
overtok huset.

Tone har gitt huset et koselig preg av ro-
mantisk sjarm og nostalgi. Det er åpent og 
stilrent, ikke bare fordi det er innredet i kle-
delige lyse farger, men også fordi de mange 
detaljene fra bestefarens tid er tatt vare på. 

– Jeg har for eksempel tatt vare på et lap-
peteppe etter oldemor. Det har jeg hatt hele 
livet mitt, og det betyr så mye for meg fordi 
det minner meg om henne. Dessuten har jeg 
beholdt den gamle kjøkkenbenken bestefar 
pleide å ha her. Den har jeg hatt med meg »
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over alt hvor jeg har bodd, siden jeg !yttet 
hjemmefra for 20 år siden. Nå er den kom-
met hjem. Tone har dessuten latt inngangs-
døren ha den samme gråblå fargen som 
bestefaren hennes hadde. Og gyngestol i 
utegangen, eller blondegangen som hun 
kaller den, er også et bestefarminne. 

– Her pleide han å sitte, og det gjør jeg 
også innimellom. Gyngestolen har vi arvet 
etter besteforeldrene til mannen min. 

Tone ble tidlig opptatt av den romantiske 
og lyse stilen, og husker godt den aller første 
tingen hun kjøpte. 

– Jeg tror jeg var åtte, ni eller ti år gammel, 
og jeg har den fremdeles, forteller hun og 
viser frem en liten hvit para"nlampe deko-
rert med rosa roser.  

Lidenskapen for gamle møbler og ting 
har ført henne til mange loppemarkeder. 

– Før gikk jeg ofte på loppemarkeder fordi 
det var så billig, men nå er det blitt dyrere. 
Da er det ikke så morsomt lenger. Noe som 
for 15 år siden kunne koste 50 kroner, må du 
kanskje gi 1000 kroner for i dag. 

Men hun anbefaler fortsatt folk å gå på 

Hjørnesofa og godstol er fra Ikea. Bordet er fra Skeidar, og pu!en fra en bruktbutikk. Skapet er kjøpt på In 
House i Danmark, og stålampen er kjøpt på et loppemarked. Den har Tone malt og trukket om. 

Tone  er opptatt av vinduer og vil ha mest 
mulig lys inn. Derfor ble det mange vinduer i 
stuen i nybygget. Spisestuen kjøpte hun brukt 
for 500 kroner. Stolen i hjørnet er et bruktkjøp 
som Tone har trukket om.

Kla!ebordet ble kjøpt på loppemarked på Ekeberg 
i Oslo for 20 kroner. 

Det var viktig for Tone å bevare den gamle 
takpynten fra 1877 i penstuen etter bestefar. 

Tone og Øyvind samler på gamle vinduer og dører, og har brukt dem !ere steder i huset. »

idé! Gamle vinduer: 
Skal du pusse opp et gammelt 
hus, prøv å beholde de gamle 
vinduene. Slike vinduer kan ha 
stor betydning for husets sjarm.
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loppemarkeder og i bruktbutikker.
– Du kan "nne så mye spennende, og du kan 

få deg noen positive overraskelser. Jeg har for 
eksempel funnet norgesglass og lamper i kis-
ter. Og jeg fant noe helt spesielt som lå inni noe 
annet jeg kjøpte; «Krisefyrstikker brukt under 
okkupasjonen i 1940–45», forteller hun, og 
viser frem en fyrstikkeske med historisk verdi. 

Men selv om det skal være romantisk og 
rustikt, trenger ikke alle tingene være det.

– Noen ting har jeg fordi jeg rett og slett 
er glad i dem, som en liten Grieg-byste som 
mannen min og jeg kjøpte sammen for 25 

år siden. Den minner oss om oss. Til slutt 
kommer den kanskje til å se gammel og ro-
mantisk ut, smiler hun.  

I det siste har Tone også fått sansen for 
industristilen, og supplerer gjerne det hvite 
og lyse med noe tøft og røft. Som i andre 
etasje, der hun har plassert et gammelt ar-
kivskap fra jobben til mannen.

– Han skjønte ikke helt hvorfor jeg ville ha 
akkurat det, ler hun.

Men selv om han synes det kan bli litt mye 
hvitt i huset, er han glad i gamle og slitte ting. 
Han samler på nøkler, og har mange på lå-

ven. Noen er tatt inn i varmen og får pynte 
opp rundt omkring i huset. 

Når ikke Tone pleier interiørlidenskapen 
sin, jobber hun på Kjærnsmo gaard, en gård 
på Auli som man kan leie til ulike arrange-
menter. Planen hennes var egentlig å be-
gynne med utsalg av møbler på låven, men 
så dukket drømmejobben opp. 

– På Kjærnsmo gaard jobber jeg med salg 
og booking. Det er midt i blinken for meg. 
Og siden jeg jobber deltid, kan jeg bruke mye 
tid sammen med familien eller gjøre for-

I gangen er det lyst og herlig. Her er det "liser på 
gulvet. Stolen er fra Ikea.

Tone og Øyvind måtte lage helt nytt gulv i hele andre etasje, og til jul i "jor kunne endelig familien ta 
etasjen i bruk. Kjøpmannsdisken er fra Home and Cottage.

idé! Utnytt 
plassen: Trappe-
gangen med skråtak 
er vel utnyttet med en 
kjøpmannsdisk godt 
plassert under mønet. 

Tone har også sansen for noen industri-
elle detaljer. Arkivskapet er fra Øyvinds 
jobb, og den store klokken på veggen er 
kjøpt på interiørbutikken Landstil. 
Stålampen er fra Home and Cottage.

»

idé! Gamle nøkler: Heng opp og 
sett frem gode minner som ellers ikke kan brukes 
til noe. Det gir små overraskelser i interiøret. 
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Baderommet i første etasje er lite, men hyggelig. 
Servantbenken er et bruktkjøp som er "liselagt. 

Jennys soverom er helt i tråd med nostalgien i resten av huset. Sengen kjøpte Tone på auksjon for 20 år 
siden, og skapet har hun fått av svigerfar.  

skjellige ting hjemme.
En av syslene hun gjerne bedriver, kalles 

«bråsnekring».
– Da går det fort, forteller hun.
Men det er ikke nødvendigvis «gæli», for 

Jenny har fått knaggrekke av rekved og be-
stikk. Hun har også laget en hvitmalt pynte-
hylle med knagger.

Tone forteller at det gjør noe spesielt 
med tingene når hun har laget dem eller 
pusset dem opp selv. Men det betyr ikke at 
hun blir mer redd for dem, for hun vil ikke 
at noen skal være redde for å ødelegge eller 

skitne til noe i huset. Dette stusset snek-
kerne over da de la det nye furugulvet på 
kjøkkenet. Tone ville ha et gulv som un-
gene kunne leke på, selv om det ville si at 
det kunne skitnes til.

– Det er her vi bor, og da må vi kunne leve 
her. Unger skal få gjøre omtrent hva de vil i 
dette huset.

De leker ofte bondegård både ute og inne, og 
det er helt greit at tar inn høy, steiner og annet 
morsomt de "nner. Eldstedatteren, Jenny, har 
også begynt å interessere seg for interiør.

– Jenny er akkurat som jeg var. Hun liker 

godt å pynte rundt seg, og før hun legger seg 
om kvelden må hun rydde opp og ha alt i or-
den. Slik er jeg også. Hun og Nora vet hva de 
liker når det gjelder farger, Jennys yndlings-
farge er turkis, mens Nora sverger til rosa.  

Selv om det gjenstår litt før Tone og man-
nen er ferdig med alt oppussingsarbeidet, er 
de allerede storfornøyd med hvordan beste-
farhuset er blitt.

– Det er en ro over stedet, og det virker 
som !ere liker huset vårt, for rett som det 
stopper folk som kjører forbi, og spør om å 
få lov til å ta bilder. 

idé! Hengende bestikk:  
Lag en morsom knaggrekke av rekved som 
du maler og fester knagger av bestikk på. 
Morsomt og dekorativt på barnerommet.
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Melkespannet er fra gården, det tilhørte Tones 
farfar. Fugleburet er et bruktkjøp.

Tone innreder huset på detaljnivå, og det er vakre, 
rustikke og rø!e detaljer som rår.

Med grønne kunstglass fra Frankrike "ikk Tone laget høyreiste vinduer i sveitserhusstil på terrassen. Borden 
på toppen er fra da huset ble bygget, og Øyvind har laget "lere kopier til de andre vinduene på terrassen.

Boligprat 
med Tone
– Hvordan vil du beskrive stilen din? 
– Det skal være lyst, nostalgisk og 
romantisk. Jeg har alltid samlet på 
gamle møbler. 

– Hvor !inner du inspirasjon til  
innredningen din? 
– I interiørblader og fra familien min. Og 
fra mamma og pappa, de har alltid likt å 
pusse opp gamle møbler. Dessuten er de 
tre storesøstrene mine opptatt av inte-
riør. 

– Hva er ditt beste innredningstips? 
– Innred med møbler og ting du er glad 
i og som har sjel. 

– Hva er du mest fornøyd med i boligen din? 
– Det gamle inngangspartiet og møn-
strene i taket i penstuen. Og så liker jeg 
spesielt godt de gamle tømmerveg-
gene. 

– Hva er ditt neste prosjekt i boligen? 
– Nå er det hagen som står for tur. Vi har 
tenkt å legge natursteiner der og lage 
en utestue av gamle vinduer. Etter hvert 
har vi planer om å dyrke økologiske 
grønnsaker.

– Hva kommer aldri inn i boligen din? 
– Madonna!igurer er jeg ikke så glad i. 
Heller ikke noe som minner om 
70- tallet, som for eksempel teakmøbler.

Se stilguide til boligen »


