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Viser vei i interiørjungelen
DOKKA: Torill Sogn Haug har etablert seg i Storgata 50 på Dokka og gir en hjelpende hånd både til
privatpersoner og offentlige virksom-heter som skal orientere seg i interiørjungelen.
Av LIV ROMSÅS BEKKELUND
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Endelig har Dokka har fått sin egen "godtebutikk" for design- og
interiørinteresserte. I lokalene der Arvid Hasli i sin tid reparerte
armbåndsur og gulvklokker, har det skjedd en stille revolusjon. Solbriller
og klokkeremmer er erstattet av et kontorinteriør som rommer alt fra en
"boblende" italiensk designlampe til de aller lekreste gardinstoffer.
Ved et raust arbeidsbord jobber Torill Sogn Haug med tegninger,
fargesammensetninger og materialvalg.
Bakgrunn
– Jeg har bestandig vært interessert i maling, tegning og forming, smiler
Torill, som hadde fagbrev som møbelsnekker i bagasjen før hun ga seg i
kast med interiør- og designstudiet. Nå er hun i innspurten i utdannelsen
som gir henne tittelen interiørarkitekt MIAF (medlem i interiørarkitektenes
forening).

Foto LIV ROMSÅS BEKKELUND
GODE RÅD: Torill Sogn Haug har etablert sitt eget
interiør- og designfirma på Dokka og gir råd til alle
Men det er ingen novise i faget som nå tilbyr råd og veiledning til en stadig som trenger hjelp til å få satt sammen et interiør
de vil trives med.<p><A
voksende kundemasse.
href="http://www.oa.no/kundesenter/kjop_bilde/">Bestill
bilde</A>

– Jeg har jobbet for de tre arkitektene i Atrium Interiør på Gjøvik siden
1999, men i august i fjor startet jeg mitt eget firma "TSH interiør design"
her på Dokka, forteller Torill Sogn Haug.
Er klare
– Design og Dokka, det skurrer litt i mine ører?

– Vi henger nok litt etter, men vi er klare for det nå, smiler Torill. Og
oppdragsmengden tyder på at hun har rett. Dama er i full jobb alle ukens
hverdager – og vel så det.
– Jeg er ikke redd for å reise litt, så oppdragene jeg tar kan like gjerne
være på Lillehammer og i Oslo, som i Torpa eller på Beitostølen, sier hun.
I det siste har de store skoleutbyggingene i Land tatt mye tid.
– Fryal-utbyggingen i Søndre Land har jeg fulgt hele veien. Det har vært
veldig moro, for de har vært så interesserte. Jeg har valgt ut farger,
gardiner og møbelstoff for å få en helhet i skolemiljøet, forteller Torill Sogn
Haug, som også står for farge- og gardinvalget ved Dokka ungdomsskole.

PLANLEGGER: Desto tidligere hun kommer med i
planprosessen, jo bedre er det, synes Torill Sogn
Haug som ofte spiller på lag med arkitektene når
hus planlegges.<p><A
href="http://www.oa.no/kundesenter/kjop_bilde/">Bestill
bilde</A>

Private hjem
Mange private søker også råd hos Torill. Hos hytteeiere på Beitostølen har hun satt sitt preg på flere interiør. Der ønsker
noen den tradisjonelle "hytte-på-fjellet-stilen", mens andre prøver ut de mer moderne trendene med mye eik, pelsverk,
kuskinn og stramme linjer. Nå står Synnfjellet for tur til å få hjelp av Torills kreative innspill.
– Og så er det så moro når folk fra Torpa, Dæhlibygda eller Dokka tar kontakt og vil ha hjelp. Det kan være alt fra at de
trenger fargeforslag til gardinene, til at de vil ha min hjelp til å skape en helhet i hele huset, forteller Torill. Noen trenger
kanskje gode råd til innredning av badet, mens andre har et kjøkken de skulle hatt fikset opp.
– Jeg tegner kjøkken for en snekker i Heggenes som lager kjøkken for handikappede og for andre over hele landet,
forteller Torill.
Tilpasser seg
Torill er ikke den som presser sin egen smak ned over kundenes hode.
– Nei og nei! Min stil skal ikke bestemme hva andre skal ha i hjemmet sitt. Jeg må hele tida tilpasse meg kundens ønsker.
Noen har valgt sin stil, og trenger min hjelp til å bygge videre på den. Andre ganger er det husets byggestil som er
bestemmende for interiørvalget. Jeg foretar også grundige funksjonsanalyser slik at stil og fargevalg blir i tråd med hva
folkene som skal leve i huset ønsker, sier Torill Sogn Haug.
– Er det en spesiell stil som er ekstra populær nå?
– Vi har jo hatt en periode med minimalisme, men nå går vi mer over i maksimalismen. Det skal være mer saftige uttrykk
og mer farge. 60-tallsstilen er også veldig i skuddet nå, og de stormønstrede Marimekko-gardinene og tapetene er på vei
inn igjen, smiler Torill.
Ordner det meste
Som konsulent på interiør og design ordner Torill Sogn Haug det meste. I kontoret i Storgata på Dokka bugner det av
møbelbrosjyrer, prøver på gardinstoffer, tapetprøver, møbelstoffer, gulvbelegg og andre interiør-delikatesser. Her kan
kunden komme innom og finne for eksempel gardinstoff og få gardinene levert ferdig sydd. Eller Torill kommer hjem til deg
og finner ut hvilke gardiner som passer, eller hvilket møbelstoff som best vil kle den gamle sofaen.

http://www.oa.no/bygg__bo/article1429082.ece?service=print

Side 1 av 2

Viser vei i interiørjungelen

16.04.08 18.06

– Men bidrar ikke dette fokuset på stil og trender til mye bruk-og-kast-mentalitet?
– Nei, jeg mener det er motsatt. Når en har funnet sin stil, slipper en å følge moten. Da bytter en ikke gardiner til jul og
påske, eller hiver ut sofaen etter to-tre år for å kjøpe ny. Når noen vil ha hjelp fra meg, så betyr det heller ikke at de skal
rydde ut og fjerne møbler og gjenstander de er glad i, og har et forhold til. Min oppgave er å integrere alt i en helhet, sier
Torill Sogn Haug.
– Men dyrt er det?
– Nei, dette er for alle og for alles lommebok. Jeg tar 300 kroner timen pluss moms. Når kunden har et budsjett å gå etter,
kan jeg finne fine ting innenfor den rammen som er satt, sier Torill Sogn Haug, som stortrives med å hjelpe landinger og
andre til å finne sin egen stil.
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