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NORDISK 
CHALET

HEMSEDAL: Alpenes lune 
chaletstil har inspirert  

interiøret i denne leiligheten, 
der det elegante og det røffe er 

mikset med sikker hånd.
Tekst: Marianne Heen Johnsgård  

Foto: Cecilie Refsum
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LOUNGEOMRÅDE: Sofadelen ligger i den delen av  
allrommet som vender ut mot omgivelsene. Her er det godt  
å slå seg ned og nyte naturen utenfor. Bordene er fra  
Brubakken Home, mens puffen er trukket i skinn og stoff fra 
Casamance/Green Apple. Tapetet i allrommet er  
fra Flamant. Sofaene hadde eierne fra før av og ønsket  
å bruke i leiligheten. Under bordene fra Brubakken Home får 
den avlange puffen perfekt plass når den ikke er i bruk.  
Dørene i leiligheten er spesiallaget og malt i S 8000 N,  
en nyanse som er brukt på tak, stiger, møbler og alt annet 
svartmalt i innredningen. 
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SVART TAK: For å få til den ekstra lune stemningen ble taket beiset 
svart. Siden taket er i lerk, som har en grov trestruktur, var man ekstra 
nøye med å se om det var nødvendig med ett eller to strøk.  
    – Lerk tar godt til seg farge, så vi behøvde bare ett, slik at vi samtidig 
beholdt det røffe uttrykket lerken gir, sier Linn Aamodt. Store partier av 
den ene langveggen er dekket med plassbygde skap som går helt opp til 
mønet. Stiger kan enkelt hektes på tverrgående stenger for tilgang til de 
øverste skapene. 
 
ORIGINALT I ENTREEN: Å plassere TV-skjermen i inngangspartiet 
er en original måte å utnytte arealet på. Det spesiallagde oppbeva-
ringsmøbelet er tegnet av Caiax og bygget av Luxera. Her rommes mye, 
inkludert skjermen som enkelt skjules når den ikke er i bruk. Håndtak fra 
Ochre. Tapetet Hakka Grass Black er fra Thibaut/Green Apple. Flisene 
Jura Grey er fra Lenngren Naturstein AS, teppet er fra Jabo/ 
Teppekonsulentene.  

GODE HJELPERE: Charlotte Sveum, Linn Aamodt og Cathrine 
Whist i Caiax Design har innredet toppleiligheten i Hemsedal.

HER BOR:

En familie med tre voksne barn  
som ønsker å nyte natur og uteaktiviteter  

i Hemsedal på høst- og vinterstid.  
På ønskelisten sto muligheter for å være  

sosiale så vel som å kunne trekke seg  
litt tilbake, gode oppbevaringsmuligheter,  
en lun og hyggelig stemning samt maksimal  

tilgang til den praktfulle utsikten som de  
store vinduspartiene byr på. 

Instagram: @caiaxinteriordesign

Nordisk chalet
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”Vi ønsket å designe en 
utradisjonell leilighet, inspirert 
av chaletstilen i Alpene.
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RØFT PÅ KJØKKENET: Kjøkkenet og spiseplassen sett fra 
sofaområdet. Kjøkkeninnredningen er spesialdesignet og det røffe 
uttrykket er med på å understreke chaletfølelsen. Håndtakene 
er fra Sun Valley Bronze mens plater på benk og veggen over 
kjøkkenbenken er i komposittmaterialet Noble Pietra Grey fra 
Silestone. Fargen på platen er i samme nyanse som tapetet. Teppet 
markerer spise-stueområdet og er fra Moko/Teppekonsulentene. 
Ved den frittstående kjøkkenøya står barstolene Caribou fra 
Ochre. De henter opp takets mørke farge og glir fint inn i interiø-
rets dempede palett.

FRI SIKT: For å sørge for god kontakt mellom de ulike delene av 
allrommet, har det vært viktig å unngå møbler som hindrer kontakt 
mellom sonene. Den håndlagde taklampen Seed Cloud fra Ochre 
skaper et blikkfang i rommet uten å stenge for sikten. Stolene fra 
PH Design har rygg trukket i stoff fra Pepe Penalver/Camelia. 
Spisebordet er laget av møbelsnekker Ivar Halbjørhus. Bildet over 
peisen er fra eiernes egen kunstsamling.

PLASS TIL ALLE: Puffer er brukt gjennomgående i leiligheten 
for å gi ekstra sitteplasser ved behov. Ved å tilpasse høyden slik at 
puffene kan skyves under sofabordet når de ikke er i bruk, unngår 
man at de står i veien eller tar opp plass i rommet rent visuelt. 

INTERIØRARKITEKTENS TIPS:

• Tenk gjennom hvordan dere vil bruke 
fritidsboligen før dere begynner å innrede. 
Trenger dere få eller mange soveplasser, kommer det ofte 
gjester, er det behov for mye oppbevaring – denne typen 
kartlegging gjør at det ferdige resultatet blir best mulig 
tilpasset behovene. 

• Fin utsikt? Gjør det meste av den! Plasser sitteområdet nær 
vinduene slik at dere kan slappe av og nyte omgivelsene. 
Velg en fargepalett som ikke tar oppmerksomheten fra 
naturen utenfor, og sørg for at gardinene ikke blokkerer 
utsynet. 

• Belysning er viktig, så lag en plan for alle rom og sørg 
for ulike typer lyskilder slik at det finnes både god allmenn 
belysning, stemningsskapende lyspunkter og funksjonelt lys på 
kjøkken og i lesekroken. 

• Praktisk kan også være pent: La deg inspirere av bruken 
av smijern i puffens understell i inngangspartiet i denne 
leiligheten. Holdbart og smart – og så slipper du bekymre 
deg for uønskede merker på tekstilet.
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GJENNOMFØRT: Den gjennomførte bruken av mørke jord-
toner gjør at materialenes strukturer og kvaliteter trer tydeligere 
frem. Hjørnesofaen i TV-kroken i gangen er levert av Green Apple 
og trukket i behagelig velur. Den spesialdesignede puffen har smi-
jern-understell, slik at det ikke er så farlig om man kommer borti 
når man har på seg skotøy. Stoffet er fra Lindwood Fable Weaves. 
Vegglampene over bildene er levert av Concept Design, og bordet 
er fra Brubakken Home. Skodder foran vinduene skjermer mot dags-
lys og innsyn. Puter fra Ma Colline.
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ROLIG SONE: Hovedsoverommet ligger innenfor allrommet. 
Både garderobe og nattbord på soverommet er tegnet av Caiax 
Design og utført av Luxera. Nattbordslampen er fra Heathfield, mens 
leselampen er fra Ifø Electric. Sengeteppet i pels er fra Fine/ 
Holmentex. De tre gjesterommene (bildet over) er innredet med 
tekstiler hovedsakelig fra Ralph Lauren og Sacho. Her er både 
hodegavl og speil trukket i stoffet Manhattan fra Sacho. Nattbordet 
er fra Andrew Martin, og lampen er fra Ifø Electric. I speilet ses den 
spesiallagde garderoben med håndtak fra Sun Valley Bronze.

KØYESENG I LUKSUSKLASSEN: Mens to av gjesterommene 
ligger vegg i vegg, er det tredje plassert på andre siden av  
gjestebadet. Rommets takhøyde på 4,5 meter er blitt utnyttet ved 
å lage en romslig køyeseng. Undersiden av køyen er trukket med 
Decovin Lagoon Galuchat-skinn slik at de som sover nederst kan ha 
noe spennende å hvile blikket på. 

GJENNOMFØRT STIL: Hovedsoverommets bad har  
innredning utført av Luxera etter tegninger fra Caiax Design, som 
også har formgitt vasken laget av møbelsnekker Ivar Halbjørhus. 
Armatur fra Tapwell. Lampene på speilet er utelamper, og tilfører 
innredningen en røff detalj. Gulvet er i Jura Grey kalkstensfliser.
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GODE ROM: På det lille gjestetoalettet ruver et speil fra Andrew Martin, mens vask er fra Ivar Halbjørhus og innredning fra 
Luxera. Tapetet heter Loup og er fra Elitis. Gulvet har de samme Jura Grey-flisene som inngangspartiet og øvrige baderom. 
Armaturen er fra Tapwell med finishen White Gold som inneholder noen prosent gull for ekstra glans. Ekte og eksklusive mate-
rialer går som en rød tråd gjennom innredningen. Her en detalj fra ett av gjesterommene som viser det solide snekkerarbeidet 
og den dempede fargeskalaen som sammen skaper en genuin og fredfylt atmosfære. Gjestebadet har integrert vaskemaskin i 
baderomsinnredningen. Interiøret er som i hovedsoverommets en suite-bad, med bruk av naturmaterialer som gir et eksklusivt 
og nedtonet preg. Vinduet på gjesterommet har liftgardin i stoffet Augusta fra Lizzo, mens det heldekkende teppet er fra Jabo. 

nsket til eierne, som har tre voksne 

barn, var å skape en lun leilighet 

som ville fungere som samlingsplass 

og samtidig by på gode muligheter 

til å trekke seg tilbake på egen hånd. 

Resultatet har blitt både sosialt og 

privat, og gjennomført elegant på en komfortabel måte. 

Familiens ønsker har ført til innovative spesialløsninger, 

som i inngangspartiets TV-krok der et kombinert TV- 

og garderobeskap rommer skjermen som heises opp når 

det er filmkveld.

Leiligheten er en del av boligkomplekset Skigaarden, 

som ligger høyt oppe i Holdeskaret. Fritidsboligen, som 

benyttes fremst høst og vinter, består av et stort allrom 

med kjøkken, spisestue og loungesone, et hovedsoverom 

og tre gjesterom, to bad der det 

ene ligger en suite til det største 

soverommet, et toalett samt en 

sjenerøs entré der det altså er gjort 

rom for tv-titting og spill.

– Her har det blitt plass til en 

god hjørnesofa som flere kan sitte 

komfortabelt i. Vi fikk dessuten 

laget en puff som kan skyves under 

stuebordet, og kan brukes til å sette 

seg ned for å ta på seg støvler eller 

trekkes frem for ekstra sitteplass på 

spillkvelder, forteller Linn Aamodt i 

Caiax Design som har hjulpet eierne 

med innredningen. 

Det er i det hele tatt mye 

«skreddersøm» i leiligheten, fra det 

nevnte TV-skapet til større ting, som 

endringer av fasaden. I utgangspunktet var det tegnet en 

liten krok i stuen som eierne heller ønsket å innlemme i 

hovedsoverommet. Det ble satt inn flere vinduer fra gulv til 

tak i stuen, mens det øverste vindu-partiet på soverommet 

ble fjernet. 

Stilmessig har inspirasjonen blitt hentet fra et berømt 

fjellparti lenger sør i Europa. – Vi ønsket å designe en 

utradisjonell leilighet, inspirert av chaletstilen i Alpene. 

Spesielt var den grove finishen på kjøkkenet noe vi 

jobbet mye med for å få til dette uttrykket, forteller 

interiørdesigneren. Sengetepper i pels på alle soverom er en 

annet grep for å skape det alpine uttrykket. – Det gir den 

lille ekstra elegansen, sier hun. For å la den lune stemningen 

virkelig sette preg på leiligheten har taket i samtlige rom 

blitt malt svart. Dessuten går paletten i jordfarger, med vekt 

på de mørkere nyansene. Den dempede fargebruken gjør 

at naturen utenfor føles nær også inne i leiligheten. Eierne 

ønsket å kunne nyte maksimalt av de praktfulle omgivelsene, 

og det ble viktig for planløsningen i allrommet. Stuedelen 

har fått plass ved de store vinduene, samtidig som det var 

selvsagt å legge kjøkkenet på den siden av rommet hvor det 

var mest vegg. 

Et utradisjonelt grep som utvilsomt bidrar til å 

gi interiøret det lille ekstra, er bruken av tapeter. 

– Det fungerer like godt på fjellet som i byen, så 

lenge det er gjennomtenkt, understreker Linn.  

Det var viktig å få til den riktige belysningen for å 

skape en hyggelig stemning, spesielt i allrommet, to av 

soverommene og entré-området som 

alle måler 4,5 meter opp til taket på 

det høyeste. – Belysningen er helt 

avgjørende for å få til det uttrykket 

man ønsker. Concept Design 

utarbeidet en lysplan for rommene 

med stor takhøyde. Eierne er også 

meget opptatt av kunst, og det var 

viktig å kunne lyssette kunsten slik 

den fortjener. 

Det er dessuten lagt mye vekt 

på oppbevaringsplass. For å utnytte 

høyden har man satt inn skap som går 

helt opp til taket, og det er montert 

tverrgående stenger der stigen kan 

hektes på for å nå opp til i de øverste 

skapene. – Vi plasserte også en stang 

over de tre dørene i inngangspartiet, 

slik at eierne enkelt har tilgang til et kott som ligger over 

to av gjesterommene, forteller interiørdesigneren.

Toppleiligheten er gjennomført innredet med smarte 

løsninger som er diskret utført for å gi en sofistikert 

finish. For å få et strøkent resultat, er det viktig å 

tenke helhetlig og ha en plan. – Og så gjelder det følge 

planen! Andre tips er å planlegge lyssettingen tidlig; tenk 

igjennom hvor du trenger lys og hva du skal bruke de 

ulike lyskildene til. Legg penger i kvistfri panel, det blir 

et bedre resultat uansett hvor mye du ønsker å beise. 

Og velg gjerne røffe elementer, det passer på fjellet, men 

kombiner det med mykere tekstiler og overflater for en 

spennende stilblanding, sier Linn Aamodt. ❖

”Velg 
gjerne røffe 
elementer, 

det passer på 
fjellet, men 

kombiner det 
med mykere 
tekstiler og 
overflater.
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