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For Dag Robert Gjelsvik og Sonja Sveum Toen  
er lykken 36 kvadratmeter stor. 
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De tok en titt i speilet og 
skjønte at for å gjøre verden 
til et bedre sted, så måtte de 
starte med seg selv. Svaret 
ble et mikrohus bygget på 
såkalt «ayurvediske 
prinsipper». 
– Det passer jo egentlig aldri, så hvorfor ikke 
akkurat nå, sa Dag Robert Gjelsvik til sin nye 
kjæreste Sonja Sveum Toen fra Bærum. 

Så solgte de alt de eide, reiste jorda rundt og 
bygde seg en boks av et hus på landet, nærmere 
bestemt på Holmsbu i Hurum. 

– Vi fant ut at det ikke er ting man trenger for 
å være lykkelig, sier Sonja. 

Et stankElbEin stangEr mot Et pyntEskilt med 
påskriften «Relax, life is good». Fra plattingen 
foran det knøttlille huset lukter det tungt av 
grønne vekster som nettopp har fått seg nok en 
regnskur. Fra høyttalerne i stua strømmer det 
zenmusikk. 

Siden april har Dag Robert og Sonja bodd i 
sitt selvbygde mikrohus på Holmsbu, etter en 
idé som ble til på andre siden av jordkloden. 
I bunnen på en plastskål i Konson i Vietnam 
sto det som skulle bli navnet på prosjektet– 
«Modern-Living». 

– Vi innså at vår vestlige livsførsel går på 
bekostning av mennesker andre steder i verden. 
Derfor ønsket vi å finne en måte å bo på som 
var grensesnittet mellom lite karbonfotavtrykk, 
pris og livskvalitet, sier Dag Robert. 

Resultatet ble et 36 kvadratmeters hus til 
400.000 kroner. Med tomta havnet totalprisen 
på under en million. 

– Det vi egentlig har kjøpt oss, er tid til å 
bruke livet på det som er viktig for oss, som ven-
ner og familie. Det var det eneste vi savnet det 
året vi var ute i verden, forteller de. 

«microhousing», «compact living» EllEr «tiny 
house movement», er begreper på en alternativ 

livsførsel hvor man ved å bo mindre og mer 
funksjonelt, frigjør tid og energi simpelthen ved 
at et mindre hus gir mindre tid brukt til husar-
beid og færre ting gir mindre rot. 

Trenden kommer fra USA og har nylig fått 
fotfeste i Norge. 

– Boligprisene nå er så vanvittige at man blir 
fengslet i gjeld. Vi ønsket å bryte ut at det og 
se om et alternativ var mulig. Og det er det. 
Tenk bare på unge mennesker som skal få seg 
noe eget. Flere kan gå sammen og spleise på en 
tomt og bygge seg mikrohus. Eller så kan eldre 
som ikke ønsker å gå i trapper mer bygge seg et 
mikrohus i hagen og overlate huset til barn eller 
barnebarn. Det er så mange muligheter! mener 
Sonja. 

sEnga forsvinnEr inn i Et skap om dagen. Ellers 
rommer huset kjøkken, to hemser, hvor den ene 
skal bli bibliotek, en stor sofa og et spisebord 
med plass til åtte, hvis man sitter trangt. Og så 
har huset et bad på fem kvadratmeter. 

– Et skikkelig bad var viktig for oss, så vi har 
en dusj på én ganger én meter, forklarer de. 

Ingen av dem hadde bygd noe av størrelse før 
de gikk i gang med mikrohuset. Sonja jobbet på 
et arkitektkontor i Bjørvika og som  
kraniosakral-terapeut, mens Dag Robert var 
ungdomsskolelærer og livsveileder. 

– Jeg har alltid gått med en følelse av at det 
må være noe mer ved livet. Samfunnsstruktu-
ren har gjort oss til konsumenter og det gjen-
speiler seg så mye i samfunnet. Som lærer ser 
jeg hvordan vi har endret oss. Det har blitt 
så mye stress og press, og alle skal hele tiden 
oppnå så mye. Vi glemmer å leve her og nå. Nå 
eier vi tiden vår selv, og det føles så mye rikti-
gere, sier han. 

parEt har En rEgEl om at alt dE EiEr må ha 
minst to funksjoner. For eksempel fungerer 
boligens eneste vinduer også som en trekkspill-
skyvedør. Og for hver ting som skal inn, må noe 
ut. 

– Ting er bare ting. Vi eier ingenting vi ikke 
kan miste, bortsett fra hverandre, sier Sonja. 

To vinterjakker hver er maks og alle 
klærne til paret er brettet etter den

Mikrolykken

ZEN: Hver morgen utfører kjæresteparet Sonja Sveum Toen og  Dag Robert Gjelsvik de fem tibetanske riter. Så er det meditasjon før arbeidsdagen kan begynne.  ALLE foto: KARL BRAANAAS

SPEIL: Beskjeden plass, men maksimering av romfølelsen for Sonja Sveum Toen 
fra Bærum. 

Buddha: Buddhaen er veggmaleri og skyvedører 
inn til badet. 
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passer jo 
egentlig 
aldri, så 
hvorfor ikke 
akkurat nå.

DaG RoBeRT  
GjelSvik
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Vi eier 
ingenting vi 
ikke kan 
miste – 
bortsett fra 
hverandre.

Sonja Sveum Toen

 ■ Mikrohus har sitt opphav fra uSa. der er en alter-
nativ livsførsel hvor man ved å bo mindre og mer 
funksjonelt, frigjør tid og energi simpelthen ved 
at et mindre hus gir mindre tid til husarbeid og 
færre ting gir mindre rot.

 ■ andre begreper knyttet til mikrohus er «mi-
crohousing» «Compact living» og «Tiny house 
movement».

 ■ ayurveda betyr “læren om livet” og er en alter-
nativ behandlingsform med opphav i India som 
er knyttet til kosthold og livsstil.

 ■ holmsbu i hurum ligger i underkant av en times 
kjøretur fra Sandvika.

 ■ Bergsmyrene gård ligger i Kana og selger øko-
logiske grønnsaker, mel, urter, meieriprodukter 
og kjøtt. 

 ■ Japanske ryddemetoder, som beskrives i bestsel-
gerboka «Magisk Opprydding» av Marie Kondo, 
og er i vinden som aldri før i 2017. 

 ■ Kjæresteparet på holmsbu har en egen blogg og 
nettside på modern-living.org

mikrohus

LYKKELIGE: De traff hverandre i Peru i 2014 og fant ut at de hadde mye å prate om. nå har  de bygget drømmen, et bærekraftig og rimelig mikrohus, med egne hender.  ALLE foto: KARL BRAANAAS

BrETTETEKNIKK: med japanske ryddemetoder sørger Bærums-paret for at klesskapet er oversiktlig. 

PrOTOTYP: Det måtte mye grubling til før prototy-
pen til mikrohuset sto klar. annekset til høyre. 

IdYLL: Holmsbu er en viden kjent sommeridyll.

japanske ryddemetoden til Marie Kondo, 
som har skrevet bestselgerboken «Magisk opp-
rydding». I veggene og gulvet har de støpt inn 
kjærlighetsord i betongen. 

– Vi tror på at alt vibrerer og derfor vibrerer 
disse ordene gjennom huset og gir god energi 
og glede for dem som oppholder seg her, fortel-
ler Sonja. 

holmsbu Er mEst kjEnt for dEt historiske 
spaanlegget, alle kunstnerne som har strømmet 
til for å bli inspirert og for den deilige isen ved 
båthavna, hvor man kan sitte i pastellfargede 
stoler og nyte utsikten. 

Men der fantes også en tomt som ingen andre 
ville ha på grunn av en bekk som rant tvers 
gjennom, og en diger støttemur. Den rommer 
nå drømmene til det nyforelskede paret.

– Det er først nå vi begynner å innse at vi bor 
midt i smørøyet i ut ifra livet vi vil leve, sier 
Sonja. 

– Det var et helt bevisst valg å flytte utenfor 
byen hvor tempoet er roligere fordi det er en 
verdi i seg selv. Og her har vi tilgang på fersk og 
økologisk mat fra Bergsmyrene gård, og det er 
flere gårder med utsalg i området. Og jeg elsker 
å høre sildringen fra bekken som renner forbi. 

omstillingsprosjEktEt til hurum kommune, 
«Hurum 2020»har gått inn og sponset 100.000 
kroner i mikrohuset. 

– Prosjektene vi støtter må ha en grønn profil, 
og dette var absolutt innafor. Vi lever i et over-
flodssamfunn og dette prosjektet går på å redu-
sere forbruket og finne en annen måte å leve 
på, sier Arne Hjorth.

Hun er leder for næringsrådet i Hurum og 
styremedlem i Hurum 2020. 

– Hurum har behov for tilflyttere og vi ønsker 
å legge til rette for dem som tør å tenke anner-
ledes og som liker at det går litt saktere her enn 
i områdene rundt Oslo, sier han. 

med alt og flytte på landet? Tja, sier lykkefor-
sker Ragnhild Bang Nes.

– Mindre fokus på materialisme er forbundet 
med å ha det bra, men hvis man flytter ut på 
landet så må man ikke glemme at man også har 
med seg selv på flyttelasset. Ofte overvurderer 
vi betydningen av slike forandringer. Folk som 
liker å ha andre rundt seg hele tiden trives muli-
gens godt i mikrohus. Generelt har mer grønt-
arealer og mindre stressende omgivelser en 
positiv effekt på livskvaliteten, sier hun.

– I lykkeforskningen har en rekke studier vist 
at dette med at fokus på materielle goder har 
heller en negativ betydning og henger sammen 
med dårligere psykisk helse og lavere livskvali-
tet.

 Det samme gjør dårlig søvn, rot og å ha reg-
ninger man ikke klarer å betale. 

Mens mestring over å ha kontroll på rot og 
regninger gir økt livskvalitet. Det å ha idealis-
tiske verdier og opplevelsen av å være del av 

noe større helhet, er også koblet til lykke, ifølge 
lykkeforskeren.  

Men den aller største lykkefaktoren er relasjo-
nene man har til andre mennesker.

– Det å ha et godt nærmiljø, god kontakt med 
familien, venner, kolleger og føle at man er del 
av et fellesskap viser seg å være de viktigste fak-
torene for lykke og livskvalitet, sier hun.  

sonja og dag robErt savnEr ingEnting fra det 
gamle livet i Bærum. 

– Det er bare deilig å gi slipp. Det er mange 
som sitter med arvegods fra familie som fyller 
opp boder og loft, men jeg lover deg at det er 
ingen på «den andre siden» som blir såret om 
du har kvitter deg med ting. De vil bare at du 
skal ha det bra, sier Sonja.

Stine Vorren

redaksjonen@budstikka.no

Nå er paret i gang med å bygge et anneks som 
skal romme kontor og plass til å holde kurs for 
15 personer eller overnattingsgjester. 

– Nøyaktig hva det blir, er opp til hva folk 
ønsker seg. Det finner vi ut etter hvert, sier 
Sonja. 

Taket skal få Enova-støttet solcellepanel, og bak 
huset er det store vannmagasiner som samler 
opp regnvann. 

– Norge er under 30 prosent selvforsynt. Vi 
ville se om vi klarte å bygge et hus som var mer 
bærekraftig og selvhjulpent. Blant annet har vi 
mer isolasjon i huset enn det som er vanlig, så vi 
trenger knapt to telys for å varme opp her inne, 
spøker de. 

De skal også utnytte solveggen på huset til å 
lage en vertikal urtehage med nyttevekster som 
kan brukes i matlaging og som giftfrie pleiepro-
dukter. 

Men har det egentlig noe for seg å kvitte seg 




