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S
ammen med samboer 
Eirik Åfløydal har hun 
de siste fire åra skapt 
en frodig sydlandsk 
oase mellom furutrær-
ne oppe i Gussiåsen. 

– Interessen for hage og dyr-
king har vært med meg fra barns-
bein av. Jeg var ikke gammel før 
bestemora mi sa, «Du får finne 
deg en gardbruker du, Irina», for-
teller hun.

Da hun møtte Eirik bodde han i 
Molde, men hadde kjøpt det 
gamle småbruket i Åfløydalvegen 
som hadde vært i familien siden 

1800-tallet. Restaureringsarbei-
det var så vidt satt i gang. Irina 
kunne ane at barndomsdrøm-
men var i ferd med å gå i oppfyl-
lelse.

– Ved første besøk var jeg solgt,
sier hun. 

Badet som Eirik hadde pusset 
opp falt i smak. En del av den 
gamle tømmerveggen var bevart 
og sirlig rammet inn mot de hvite 
veggene. Benken under vasken 
var laget av flere hundre år gamle 
materialer fra den gamle løa på 
garden og sto fint mot de grå ski-
ferflisene. 

– Da forsto jeg at han hadde det 
«i seg» – at vi hadde en felles in-
teresse og forståelse for hvordan 
vi ville ha det rundt oss, sier Irina.

Et livstidsprosjekt
Eirik Åfløydal jobber turnus 
innen offshorebransjen. 

– Jeg starta på elektro etter
ungdomsskolen. Skulle bli elek-
triker trodde jeg. Men så kom en 
kar med skipperjakke innom 
Romsdal videregående fra den 
Nautiske linja i Kristiansund og 
fortalte oss om penger og fritid. 
Slik endte jeg på sjøen, med fire 

uker på og fire uker av, forteller 
han. 

Det har han aldri angra på. Tur-
nusen gir god tid til å være små-
bruker og handyman.

– Det er et livstidsprosjekt vi er
inne i. Vi har det ikke travelt. Pla-
nene er mange. Sakte, men sik-
kert blir de realisert. Irina er et 
oppkomme av ideer. Det er fasci-
nerende å se henne i sving. Hun 
har langtidsplanene i hodet. Vi 
kan kjøre milevis for å hente ting 
og tang som hun har kjøpt eller 
fått. De blir fort liggende i drifts-
bygningen i både et og to år før 

DET 
GODE LIV 

 PÅ GUSSIÅSEN

GODE VEKSTFORHOLD: Irina har lyktes godt med det meste i grønnsaks-
hagen. Det gror godt med gjødsel fra de sju høner og fem geiter. I 
tillegg bruker hun bokashi og tang til jordforbedring. 

PARADIS: Småbruket ligger oppe i Gussiåsen – oppe i dalen som de sier i 
bygda. Mellom de høge furutrærne har familien skapt seg et eget lite 
paradis. Livet på garden kan følges på instagramkontoen @hakkadalen.

Levemåten og omgivelsene i og rundt den italienske byen 
Milano har inspirert Irina Hammerø Danielsen til å skape en 

frodig sydlandsk oase midt inne i skogen.
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ET DRØMMESTED: Den vakre pergolaen er samlingssted for familien. Den ni meter lange sittebenken er bygd opp av steiner fra tomta og eldgamle 
materialer fra garden. Viola på 12 år trives godt med å bo på landet. – Vennene mine elsker å besøke meg, ingen i klassen min har det slik heime, 
sier hun.

de dras fram og kommer til sin 
rett. Da ser jeg verdien med de 
lange turene på skattejakt, sier 
han.

Et bra team
Irina kom flyttende til småbruket 
oppe i skogen fra Bergset og Bud. 
Hun flyttet fra åpent landskap, 
havutsikt og vakre solnedganger.

– Å se sola forsvinne i havet var 
et savn i starten, og jeg fant ut at 
jeg måtte skape meg en erstat-
ning for den opplevelsen, fortel-
ler hun.

Det var slik ideen om drivhus 

og pergolaer vokste fram. Hennes 
visjon var å skape et sted hvor fa-
milie og venner ville komme å 
være sammen med dem. Hvor 
alle skulle trives. 

Irinas tegninger var klare for 
tre år siden. Sammen har de to 
satt planene ut i live. Møysomme-
lig og tungt arbeid har forvandlet 
den slitte grasplenen til et drøm-
mested for liten og stor. To- og 
firbeinte.

– Vi er et bra team. Vi utfyller 
hverandre og elsker å holde på. 
Det skal ikke mange dagene med 
ro til før vi blir rastløse og stem-

ningen synker. Nei, vi er skapt for 
å holde på, er de enige om.

Drivhuset
Drivhuset ble satt opp først. Det 
er stort nok til både planter, opp-
bevaring og sittegruppe. Fargene 
er holdt i jordtoner. Materialene 
er mur, gammelt treverk, sink- og 
terrakottapotter i kontrast til 
grønne vekster og glasskunst.

– Er de ikke vakre? Jeg elsker å 
bruke dem, sier Irina og viser 
fram et vell av kunstglass i ulike 
farger og størrelser som er spredt 
rundt på hyller og bord. De er i 

daglig bruk for å slokke tørst, som 
vaser og som lysestaker. Hennes 
onkel og tante, Jarle og Camilla 
Knapstad, er glassblåsere på Sør-
landet. 

Litt ferie hver dag
Med fem geiter, sju høner, seks 
ande-egg på ruging, tre katter og 
en hund gikk det opp for familien 
at det ikke bare var å fyke av går-
de på ferieturer lengre.

LITEN HJELPER: Frøya springer fritt rundt og leiker og utforsker. Hun 
hjelper gjerne mamma med vanning av alle plantene, snart venter 
barnehageoppstart på Hjelset.

FRISTELSER: – Geitene har en jobb å gjøre med å holde krattskogen 
nede, men aller helst vil de spise fra hagen min, sier Irina. NoFence 
klavene er programmert for å holde de unna godbitene rundt huset.
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– Vi måtte rett og slett skape 
oss et feriested her heime. Vårt 
eget paradis. Her har vi alt vi 
trenger. Og plass til mange. Nede 
ved Osvatnet har vi de fineste 
strender. Nesten sydenstrender, 
forteller hun.

Italiensk inspirasjon
Interessen for det estetiske er fa-
miliær. Irinas søster, Tina, utdan-
net seg til interiørarkitekt i 
Milano. Besøkene ble mange, og 
det er derfra Irina har henta mye 
av sin inspirasjon.

– Jeg ble veldig betatt av leve-
måten og omgivelsene i Lombar-
diadistriktet i Italia. Jeg ønsker å 
formidle den atmosfæren. Det 
skal være avslappende og godt å 
være her. 

Utenfor drivhuset er det murt 
opp en ni meter lang sittebenk. 
Steinene er hentet med traktor 
oppe i lia bak huset. På fine dager 
varmer sola opp steinene og gjør 
det behagelig å sitte på. Til de 
kaldere dagene har Irina sydd 
puter i lin. Reisverket til pergola-
en er flere hundre år gamle stok-
ker som har vært rundt om på 
garden. Snart kommer glasspla-
ter over stokkene, inntil videre 
ligger det bambusmatter på ta-
ket. Man kjenner den sydlandske 
stemningen. Fra høgtaleren 
strømmer behagelige toner. Her 
er ingenting overlatt til tilfeldig-
hetene. 

– Vi er opptatt av å bruke mate-
rialer vi har liggende. Kjøpe minst 
mulig. Og når vi handler, er det 

LYGARBENK: – Denne benken har vi kjøpt av Svein Haukebø. Den sto i sin tid utenfor hans fars butikk i byen, og har gjennom åra vært åsted mang ei 
historie. Nå har den funnet sin plass her hos oss og er klar for nye skrøner, forteller Eirik og Irina, her sammen med barna Fia (1), Frøya (2,5) og 
Viola (12) og hunden Tira.

EKSOTISKE VEKSTER: Inne i drivhuset eksperimenteres det med druer,  
fiken, Jungelagurk, rød basilikum, klatreplanten Hvit Cobea, biff -og 
ripstomat, mynter og paprika.  Irina liker å prøve. Noe lykkes – noe 
trives ikke på Nordvestlandet. 

BRUKSKUNST: Overalt er det plassert vakker glasskunst. Laget av Irinas 
onkel og tante. – De er ikke bare til pynt, de brukes daglig, sier Irina.

ARVEGODS: Blandt druer og fiken er det en koselig sitteplass. De gamle 
stolene er der Eiriks oldefar som har snekret. 



23LØRDAG LØRDAG 8. AUGUST 2020    ROMSDALS BUDSTIKKE

STUE FRA 1855: – Stua ble flyttet hit fra Eresfjord i 1848, etter at min tippoldemor måtte dele den opprinnelige garden i to, forteller Eirik om husets 
midtre del, stua. Det gamle golvet har flott patina og står godt til det enkle middelhavsinspirerte interiøret. Det er lyst og lett – et sted hvor store 
og små trives. 

VELKOMMEN INN: En pergola av bjørkestranger inviterer inn til familiens 
oase.

lokalt. Mange av mine fineste 
skatter er funnet hos Haukebø 
Gartneri. Jeg får aldri nok av den 
plassen, jeg elsker å rusle rundt 
der og finne ting med sjel, sier 
hun.

Et gammelt badekar i kobber 
står som et smykke i hagen. 

– Badekaret fikk jeg til en hyg-
gelig pris av en som hadde et 
nedlagt småbruk, forteller hun 
fornøyd. 

Kobberdusjen over er ny og 
kostet nok mer.

– Bursdagsgave til meg sjøl det 
skjønner du, kommer det kjapt.

– Irina har fort bursdag ti gan-
ger i året, skyter Eirik inn.

Rundt om i hagen er det mange 
sittegrupper og avslappingsste-
der. Omkranset av frodige vek-

ster og vakre stillben. Overalt er 
det planter man kan spise.

– Når vi er mange her er det 
godt å ikke måtte være oppå 
hverandre hele tida, sier Irina.

Beste terapi
Irina er kreativ på mange områ-
der. Hun lager papir, strikker, syr 
og har planer om å ta i bruk en 
gammel vevstol som står i det 
gamle eldhuset.

– Det gir meg så mye å få bruke 
kreativiteten – skape og bruke 
kroppen. Det er beste terapi det. 
Har jeg en tung dag, er det bare å 
åpne døra gå ut i hagen. Luke og 
stelle. Flytte litt rundt, se hva 
som kan gjøres. Høste litt grønn-
saker. Smake på vekstene. Det gir 
en god lykkefølelse, sier Irina.

PLUSS OG MINUS: – Turnuslivet gir meg god tid til å drive med hobbyene 
mine snekring og skogsarbeid, minuset er å være borte fra barna, sier 
Eirik her sammen med yngstejenta Fia. 

RUNDT HJØRNET: – Når vi er mange her er det kjekt å ha ulike steder 
å sitte. Alle skal ikke trenge å være oppå hverandre hele tiden, sier 
Irina. Mot vest lokker en stor dagseng laget av europallerfylt med 
hjemmesydde linputer.
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– Det skal ikke mer til enn en 
liten tur til byen før jeg kjenner 
det når jeg svinger inn på tunet. 
Her er jeg lykkelig, stråler hun.

At livet på landet er det rette 
valget for familien er barna med 
på å understreke.

– Jeg elsker å se Frøya på to og 
et halvt år springe rundt og utfor-
ske. Smake på vekstene og leike 
med dyra. Det gir tro på at dette 
er det riktige å bruke tida si på. 
Akkurat nå gleder hun seg til å 
starte opp i barnehagen på Hjel-
set igjen, en fantastisk barnehage. 
Vel verdt kjøreturen, sier Irina. 

Bugnende grønnsakåker
Grønnsakåkeren et kapittel for 
seg sjøl. Det bugner i fórene. Her 
er ingenting overlatt til tilfeldig-
hetene. Grønnkål, knutekål, pal-
mekål, brokkoli, gulrøtter og 
neper. Salat og urter. Oransje ta-
getes for å gi farge blant alt det 
grønne. Mellom radene ligger 
nykutta sagflis. Lys og fin. Det luk-
ter godt. Makan til system og or-
den, skal man lete lenge etter.

 – Jeg er perfeksjonist, må inn-
rømme det. Liker at ting er skik-
kelig og ser fint ut. Det blir veldig 
spennende å se hvor lenge vi hol-
der oss med grønnsaker utover 
høsten. Sesongen har vært van-
skelig i år med skiftende vær og 
temperaturer, sier hun og drar 
opp en stor lilla knutekål. 

– Grønnsaksdyrkinga består av 
mye prøving og feiling. Læringa 
gir meg lysten til å fortsette. Når 
man lykkes gir det en deilig mest-
ringsfølelse i tillegg til gode 
smaksopplevelser, sier hun og 
forteller at matlaging er en stor 
hobby.

– Neste sommer skal det lages 
utekjøkken. Planene er klare og 
en gammel vask ligger og venter 
på å bli tatt i bruk. Eiriks onkel, 
som er murer, skal hjelpe meg å 
mure opp pizzaovn.

Lett å få hjelp
Fra gammelt av var det tønnepro-
duksjon på garden. Drømmen er 
å få tak i noen gamle tønner som 
er lagd her. Knut og Gjertrud 
Anna Åfløydal var de siste som 
drev garden på gamlemåten.

– Knut mistet ganske tidlig den 
ene foten på grunn av tuberkulo-
se, men drev like godt med trefot. 
Føttene hans henger fortsatt i 
eldhuset, hvor han også drev 
smie og bøkkerverksted. Han var 
litt av en type. En liten legende i 
bygda, forteller Eirik om sin be-

stefars onkel. 
– Når vi først snakker om byg-

da, må du få med at det er ei fan-
tastisk bygd. Folk er så kjekke. 
Det mener jeg virkelig, sier Irina.

I tillegg til bygdefolket har fami-
lien stilt opp. Spesielt Irinas mor, 
Eli Hammerø, har også vært vik-
tig for familien. Både i idéfaser og 
med arbeidshanskene på. Og ikke 
minst som barnepasser.

– Mamma er et rivjern. Hun har 
stått på og hjelpt oss mye. Det 
hadde ikke gått uten, sier Irina.

Drømmen er sjølberging
Irina har fortsatt drømmer for 
småbruket. Aller størst er drøm-
men om fire kvite kyr og noen 
hester.

– Du skal få kyrne dine, jeg vil 
bare får satt opp et lite fjøs først, 
sier Eirik. Rekkefølgen på ting er 
viktig for Eirik.

Sauer, bier, alpakka, gris og på-
fugl står også på ønskelista til Iri-
na.

– Det er litt tanken om sjølber-
ging som driver meg. Hønene gir 

egg og gjødsel til hagen – og spi-
ser opp snegler. Kyrne melk og 
gjødsel. Grisen tråkker opp mar-
ka, Biene gir honning og polline-
rer planten, Når vi får bedre tid 
kan vi også benytte fiske- og jakt-
mulighetene på eiendommen 
også, sier hun. 

– Glem det jeg sa om lite fjøs, 
kommer det fra Eirik.

KIRSTI EDØY
kirsti.edoy@r-b.no

KOBBERSTAMP: Man kan ta også 
seg et forfriskende bad i hagen.

GJENBRUK: – Jeg skjønte at kjæresten hadde sansen når jeg så hvordan 
han hadde pussa opp badet, sier Irina. Benken er laget av flere hundre 
år gamle materialer fra den gamle låven på garden.

LANGBORD: Oppe ved huset har de laget et skikkelig langt rustikt spisebord av gamle materialer. Her serveres 
de deiligste retter. Irina elsker å lage mat.

FRODIG: Overalt i hagen finner man koselige sitteplasser og grupperin-
ger av planter. Benken er lagd av eldgammelt tømmer.

ORDEN I REKKENE: Irinas åker levner ingen tvil om at den er et ordensmen-
neskes verk. 
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