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TRADISJONELT TIDSRIKTIG: Hyttekroppen 
har et formspråk som reflekterer både nåtid og fortid, 
og ligger flott i terrenget. Sokkeletasjen er i all hoved-
sak forblendet med gråstein, hovedetasjen har stående 
låvekledning. På taket er det torv. Hytta er designet av 
Sjemmedalhytta og Vårdal Arkitekter. 

HYTTEDRØMMEN
ÅL I HALLINGDAL: På en solrik vestvendt tomt, 1000 meter over 
hverdagens travelhet, har en Bærumsfamilie skapt et fristed som 
inneholder alt de ønsket seg ... og litt til.
Interiør & styling: Christian's & Hennie AS Tekst: Harriet Bjørnson Lampe 
Foto: Inger Mette Meling Kostveit
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HER BOR:

En aktiv Oslo-familie med  
to barn og en hund, som stortrives  
med all form for fjell- og friluftsliv.  

Kort reisevei og til  
dels fleksibel arbeidstid gjør at  

hytta brukes 80  
døgn i året. 
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SOSIAL SONE: Store vindusflater som går fra gulv til tak 
på tre sider av stuen gir optimalt lysinnslipp, vidstrakt utsyn 

og god kontakt med naturen. Valg av møbler og plasseringen 
av dem, sørger for å utnytte utsikten, men samtidig skape en 

helhetlig, lun og avslappet atmosfære. God kontakt med 
peisen og spisegruppen er også viktig. Møbler, tekstiler og 
øvrige materialer er foreslått av Christian’s & Hennie med 

fjellets farger i tankene, og levert av deres samarbeids-
partnere. En dempet fargepalett gir ro og helhet. Spenst og 

dynamikk oppnås med kontraster i form av mørkbeiset panel 
mot hvit himling. Sofabordet er laget av PH Design etter 

skisser fra eierne selv. 

Hyttedrømmen
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GOD KONTAKT: Spiseplassen er en intim og samlende møteplass 
med komfortable sittemøbler. Eierne ønsket sitteplasser til mange, 

derfor kan bordet, som ble laget av Brubakken Home etter skisser fra 
eierne selv, forlenges med ekstra bordplater på endene. Spisesofaen er 
plassbygget etter tegninger fra designerteamet hos Christian’s & Hennie, 

det samme er spisestolene og barstolene. Bildet på veggen ved døren 
er et fotografi av Jimmy Nelson gjort for Slettvoll. Peisen er designet 

av Christian’s & Hennie. Omramming og peiskappe er utført i store 
steinplater med ca. 1 cm dype riller. Der det er laget spalter for inn- og 
utlufting, er rillene gjennomgående. Slik unngår man behovet for metall-

rister og lokk. Lampen over bordet er fra Ralph Lauren Home. 

Hyttedrømmen
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Hyttedrømmen
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Blått hav så langt du ser 

SAMMENHENG: Trappeløpet ned til underetasjen er utformet 
slik at det knytter etasjene sammen på en god måte. For å unngå 
følelsen av at man trer ned i en kjeller, er det satt inn glass i 
gelenderet. En helhetlig og ensartet materialbruk skaper åpenhet 
og god kontakt. Trappen er levert av Drömtrappor Norge etter 
tegninger fra arkitekt og interiørarkitekt.

SPENNENDE LØSNING: Kjøkkensonen, som ligger i den 
indre delen av det store oppholdsrommet, oppleves åpent, men 
likevel skjermet mot stuen og spisestuen. Innredningen er i all 
hovedsak lagt langs ytterveggene, med en halvøy mot spiseplassen. 
Overskap og høyskap er malt i en lysegrå nyanse, benkeskap og 
benkeplate er holdt i svart og brunsvart for å skape dynamikk. 
Både veggen mellom overskap og benk og benkeplaten er samme 
type stein, levert av Lenngren Naturstein. Kjøkkeninnredningen er 
tegnet av Christian’s & Hennie og bygget av Vegårshei Trevare. 
Barkrakker og pendellamper er også designet av Christian's & 
Hennie. Samtlige gardiner er plassert ca. 12–15 cm over vinduene, 
noe som gir rommene et «løft» og bidrar til både en følelse av økt 
takhøyde og økt lysinnslipp. 

DEN VIKTIGE BELYSNINGEN: – God belysning kan løfte 
et interiør, og dårlig belysning kan ødelegge et interiør, sier Helene 
Hennie. Christian’s & Hennie anbefaler derfor alltid å utarbeide en 
god møbleringsplan før man utarbeider belysningsplanen, slik at de 
ulike sonene kan belyses riktig. Ved å inndele rommene i soner, kan 
man differensiere belysningen. Bruk dimmer på samtlige lampepunkt. 
Plasser spoter og downlights slik at lyset faller på steder du vil frem-
heve. Ikke overdriv slik at himlingen blir fullspekket. Det er bedre 
med få og velrettede spotter enn mange umotiverte. 



3 8     M A I S O N  0 9  |  1 9



3 9M A I S O N  0 9  |  1 9

KNUTEPUNKT: Fra entreen, som er knutepunktet mellom 
hyttas to fløyer, fører doble dører inn til stue, kjøkken og spise-
stue. Mot soveromsavdelingen er adkomsten av en mer privat 
karakter i form av en gang med dører inn til soverom, bad 
og gjesterom/kontor. Fordi hytta har et eget garderoberom, 
kunne man koste på seg å bruke nisjen i entreen til en plassbygd 
sittebenk. Både entreen og gangen inn mot soverommene har 
fliser på gulvet. I stuen og på soverommene er det lagt bred 
eikeplank. Steinflisene er levert av Lenngren Naturstein.

MØTT MED VARME: I gangen i underetasjen blir man 
møtt av en peis med en spennende omramming. Inspirasjonen til 
den platekledde fronten i metall er uviss, men eiernes ønske om 
noen ildsteder litt utenom det vanlige ble innfridd til det fulle 
og tilskrives det dyktige designerteamet. TV-stuen i underetasjen 
fungerer som barnas stue. Her har de tumleplass nok for spill og 
lek samtidig som familien har god plass i en komfortabel sofa 
når de skal samles for en filmkveld. På den ene siden av stuen er 
det direkte utgang til terrenget. På den motsatte ligger barnas 
soverom.

FERDIG BEISET: Hvis du ønsker beiset panel på vegger 
og/eller tak, bør du bestillet panelet ferdig beiset. Da slipper 
du å ettergå ubehandlede sprekker når panelbordene krymper. 
Panelet i denne hytta er forbehandlet hos Vyrk i Valdres. 

Hyttedrømmen
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esultatet er faktisk blitt bedre enn vi drømte 

om, sier hytteeieren som tar varmt imot i sin 

nybygde hytte. Historien om byggeprosessen 

og det vakre sluttresultatet begynte for flere år 

siden. – Prosessen har tatt tid, men for vårt 

vedkommende har det vært en god ting, sier eieren.

Paret kjøpte tomten i 2012. At det tok fire år før byggingen 

startet, skyldes grundige vurderinger, hyttas plassering og 

utforming, samt valg av det eierne betegner som riktige 

samarbeidspartnere.

– Når hyttedrømmen skulle innfris, var det viktig for oss å 

være sikre på at vi hadde det riktige teamet i ryggen.

Valget av arkitekt og entreprenør ble gjort med bakgrunn i 

flere anbefalinger. – Vi opplevde «godfølelse» og full forståelse 

allerede fra første møte, sier eierne. Dessuten visste de at 

hytteleverandøren, som i stor grad oppfører ferdigdesignede 

hyttemodeller, også hadde mulighet til å bistå dem med en 

spesialdesignet arkitekttegnet hytte.

Hytta, som ligger i fjellterrenget Primhovda på Ål i 

Hallingdal, er på ca. 230 kvm fordelt på to etasjer. Til tross 

for størrelsen oppleves hyttekroppen lavmælt der den ligger 

fint plassert i det skrånende fjellterrenget. Formspråket er 

moderne og stilrent, men har også enkelte tradisjonsbærende 

elementer. Romløsningen er velfungerende, praktisk og sosialt 

anlagt. I hovedetasjen finner vi et innbydende inngangsparti, en 

rommelig peisestue med spisestue og kjøkken i åpen løsning, 

et hovedsoverom med tilhørende bad, et kontor som også 

kan fungere som gjesterom, et gjestetoalett samt en separat 

sportsinngang med tilhørende garderoberom. I underetasjen 

er det ytterligere to gjesterom og bad med badstue. I tillegg 

rommer etasjen en koselig TV-stue med to tilstøtende soverom 

som er dedikert de to sønnene.

Paret har selv vært svært deltagende i valget av romløsning og 

funksjoner, og startet samarbeidet med arkitekten med en lang og 

detaljert ønskeliste. Om det skyldes den utvetydige ønskelisten 

vites ikke, men da første tegningsutkast fra arkitekten forelå, så 

var det i hvert fall «fulltreffer». Fulltreff har det også blitt hva 

gjelder utforming og materialbruk.

Interiøret er like velvalgt og stilrent som selve hyttekroppen. 

Samtlige farge- og materialvalg er knyttet opp mot en lun, 

avslappet og komfortabel helhet tilpasset hyttekroppen 

og det omkringliggende fjellterrenget. Eierne gir æren til 

interiørarkitekt og -designer.

– Vi fikk dem tidlig inn i prosjektet og de fulgte oss hele 

veien frem til ferdig resultat. I etterkant har de også gitt oss 

ekstra hjelp med detaljene, sier de fornøyd. ❖

R

HARMONISK: Badet over, som ligger i direkte forbindelse med hovedsoverommet, har innredning malt i en mellomgrå farge som tas  
opp igjen i flisene i dusjsonen. Innredningen er laget av Vegårshei Trevare etter tegninger fra Christian’s & Hennie. Det ene gjesterommet i  

underetasjen er innredet med doble køyesenger. Rommet er drøye to meter bredt, sengene går derfor fra vegg til vegg. Garderobeskapene 
gir koselig hulepreg og skjermer samtidig for innsyn mellom sengene. Alle sengene og all annen plassbygd innredning i hytta er laget av  

Vegårshei Trevare etter tegninger fra Christian’s & Hennie. Stigen og sengehest er i svartlakkert jern. 
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Hyttedrømmen 

DRØMMEFORHOLD: Eierne ønsket å kunne tilby 
sine gjester gode senger og komfortable overnattings-
forhold. Det har de lykkes med. Sengegavlen er utført 
i listverk rundt en stofftrukket plate. Arbeidet er gjort 
av en møbeltapetserer etter tegninger fra Christian’s & 
Hennie. 


