BOLIG undervignett

HØYT HENGER
HYTTENE

Ferieboligene på Vestlandets kyst ser like ut ved første
blikk. Bli med inn og se hvordan familiene har innredet ulikt,
med nesten samme utgangspunkt.
TEKST: SIV KERSTIN BAKKE FOTO: HELGE EEK

Ekteparet Berges hytte
Paret fikk den vanskeligste tomten i hytteprosjektet. Den ble tilpasset terrenget og
ligger som et Soria Moria-slott ut mot havet.

Hytteprosjektet Blikk

Steingard AS ved Johs Sandvik engasjerte
LINK arkitekter ved Jo Kjetil Nielsen til å
utvikle fritidsområdet i Kråko ved Fitjar på
Vestlandet. Hyttebygningene er delt i to
kropper som angir hovedaksen i bygget.
Aksen defineres i bevegelsen fra land mot
hav. Fra hovedaksen nås alle funksjoner i
fritidshuset. For mer informasjon:
steingard.no
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Familien de Rades hytte

Den nederlandske barnefamilien bor også flott
og høyt til ut mot sjøen. Uterommet er tilpasset
barna, med dekorative heller slik at de skal slippe
stupbratt klippeliv. Nedenfor ligger hytta til Johs.
Sandvik, som er leder for Blikk hytteprosjekt.
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BOLIG høyt henger hyttene
Nederlandsk design. Kjøkkenet har uteplass rett utenfor, med røffe tremøbler
som tåler vær og vind. Spiseplassen på
kjøkkenet er laget av den nederlandske
designeren Gjalt Pilat (pilat.nl). Også
eikegulvet er nederlandsk, mens
kjøkkeninnredningen er fra Sigdal.

Familien de Rades hytte
Solid utseende. De røffe tremøblene passer perfekt til
hytteprosjektet Blikk. Naturmaterialene og de svale blåog grønnfargene i interiøret
er i følge beboerne tilpasset
omgivelsene.

«Vi elsker nederlandsk design,
det passer perfekt til hytta.»
Lisette og Cees de Rade

F

or 20 år siden drar nederlandske Cees de Rade til Norge
for å fiske. For ham er dette toppen av ferie, og det blir en
årlig forteelse. Når han senere treffer Lisette, er han redd
for at hun ikke vil like landet like godt som han selv gjør.
Redselen er ubegrunnet. Nederlandske Lisette blir forelsket i
naturen, fiskingen og stillheten. Bryllupsreisen noen år senere fører
paret til Bergen og Os, og det er her beslutningen blir tatt. Hvis de
en dag skal bygge feriested må det bli på Vestlandet. Men hvor?
Lisette forteller at fremgangsmåten var som følgende:
– Vi fant finn.no og et kart over områdene rundt Bergen. Med
utgangspunkt i flyplassen i nærheten, bestemte vi oss for at
halvannen times kjøring derfra var akseptabelt, slik at vi også
kunne dra til Norge både i skoleferier og langhelger.

Bergtatt
Det var slik blikket falt på Blikk-prosjektet. En tur som tar fem
timer fra døren hjemme i Nederland til hyttedøren på Fitjar.
– Vi er glade i utendørsliv. Den stillheten vi får her, finner vi
ikke hjemme. Da vi satte i gang med prosjektet, var vi avhengige
av en prosjektleder som også kunne hjelpe oss med norske lover
og prosedyrer, slik at vi ikke fikk overraskelser underveis.

›
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Norgesvenner.
Lisette med barna
Mathijs (4) og Anna
(8). Her er de på
en av sommerens
mange båtturer.
(Foto: Privat)

Dagens fangst. Anna
en perfekt sommerdag.
(Foto: Privat)

Smarte løsninger. Soverommene
har finérplater på veggene. Denne
sengen er bygd av eikeplanker.
Oppbevaringsrom under platen som
fungerer som bokhylle til daglig.

HVEM?

Nederlandsk småbarnsfamilie. Lisette
og Cees de Rade samt barna Anna (8) og Mathijs (4)

HVA?

Hytte i ubehandlet lerk og glass, godt
tilpasset familien. Hytta har to nivåer med åpen løsning imellom, foreldresoverom med eget bad, mens
barnas soverom er mer skjermet. Uterom med
spiseplass og lekeplass.

HVOR? Kråko utenfor Fitjar på Vestlandet.
En perfekt dag for
familien de Rade:

Fylle krabbeteiner med fisk, som barna fanger på
brygga om morgenen. Sette dem ut fra båten og se
teinene synke. Spenningen ved å ta dem opp etter
noen dager. Hvor mange ble det i denne gangen?
Komme tilbake til brygga, koke krabbene og nyte
måltidet som far i hytta tryller frem.

Hyllekrok. Hver plass er utnyttet. Her ble det en liten bokhylle. Legg
merke til de synlige skruene som furuplatene er festet med.
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BOLIG høyt henger hyttene
Blikkfang. Den øverste hytta tilhører småbarnsfamilien de Rade. Blikk-hyttene er
bygget i sibirsk lerk og betong. De store
glassflatene er flotte både dag og kveld.

Uteliv. Fra stuen nede er det utgang til en
trelagt uteplass. Utvendig har hyttene lerkpanel
på langs, og bygningene er basert på gammel,
tradisjonell byggekunst uten bruk av spiker.

Under byggeprosessen ble familien oppdatert med bilder.
– Vi var her bare to helger under byggingen. For oss fungerte
dette utmerket, det var moro, men mitt hovedråd er å ha fokus på
de viktige tingene, ellers kan et slik prosjekt bli energitappende.

Nederlandsk design
Hytta er åpen og bygd på to nivåer, med soverom og kjøkken
oppe. Fra kjøkkenet fører en åpen trapp ned til oppholdsrommet.
– En praktisk løsning. Hele familien kan være sammen, eller vi
kan dele oss. Det er vidt utsyn mot sjøen fra begge etasjer. Her er
det ikke klipper rett ned mot sjøen, noe som er greit når barna
leker ute. Men nå har barna blitt så store at de kan gå alene ned
til naustene når pappa kommer inn med fisk.
Familien har tatt med nederlandsk design til landstedet. Lisette
forteller at møblementet både ute og inne er godt gjennomtenkt.
– De nederlandske møblene i røft naturtre har avrundede kanter. Vi liker inne-ute-følelsen, og har møblert deretter, med farger som harmonerer med omgivelsene.

Vedlikeholdsfri kledning
Hytta er bygd i ett med naturen med store glassflater, og den er
kledd med ubehandlet sibirsk lerk. Innvendig er det brukt furufinér med tydelige fester i tak og på vegger.
– Veggene er hvitvasket, slik at de harmonerer med de svale
fargene og lyset ute. De grove tregulvene er nederlandske, og de
er helt herlige å trå på sommer som vinter. Det at vi har alle rom,
utenom stuen på samme plan, gir oss en følelse av å bo i en leilighet. Med unntak av vinduene som vi får hjelp til å pusse, er
det lett å holde rent, og slik skal det være med ferie. Det er et
komplett feriehus, varmt og komfortabelt, med litt luksus og den
rette hjemmefølelsen.

›
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«Fargene på møblene harmonerer
med omgivelsene.» Lisette og Cees de Rade

I kikkerten. Salongbord er fra nederlandske
Pilat & Pilat, mens sofaen er fra nederlandske
Gelderland. Puter fra Kremmerhuset. Kikkerten
er god å ha på klare dager.
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BOLIG høyt henger hyttene

Høyt under taket. Det er 5,5 meter opp til taket
på det høyeste i stua, som ligger på nederste
plan. Peisen har beboeren tegnet, og den har
innsats fra danske Rais. Stolene er tatt med hjemmefra, og PH-lampen fra Lois Poulsen er blant
yndlingslampene til eierne. Furugulvet er hvitvasket. En åpen grindkonstruksjon bærer takstolene.
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Vertinne. Sissel og mannen Alf Magne er på hytta så ofte de kan. De har
kalt fritidsboligen HimmelBerge.

Ekteparet Berges hytte

«Interiørmessig er vi inspirert
av det nordiske lyset.»

Slipper naturen inn. På trebenken fra danske Trip
Trap er det flott utsikt. Lampene i taket er fra Enigma.
Steinhellene inne fortsetter ute, noe som skaper
helhet og visker ut skillet mellom ute og inne.

Alf Magne og Sissel Berge

E

n morgen Sissel og Alf Magne Berge sitter med
Stavanger Aftenblad foran seg, ser de en annonse for
prosjektet på Fitjar. Utrolig tiltalende, tenker de, men
hvordan er det der? Ekteparet bestemmer seg for å dra
på befaring.
Sissel og Alf Magne blir bergtatt av området, men de reiser
tilbake usikre, likevel med gode følelser. Etterpå lider de av
beslutningsvegring og legger hytteplanene på is. Men Sissel og
Alf Magne klarer ikke å glemme det vestlandske landskapet og
klippene.
De drar tilbake en vårdag, men tomten de valgte ut først er opptatt. Igjen står den vanskeligste tomten. Likevel, prosjektet vinner
over dem, og slik blir ekteparets klippehytte HimmelBerge til.
– Stedet, estetikken, det moderne formspråket med et fritidshus bygget på gamle reisverk og kvaliteten i prosjektet avgjorde
for oss, bedyrer Sissel og Alf Magne.
Det var imidlertid terrenget som avgjorde hvordan hytta ble

HVEM? Sissel og Alf Magne Berge.
HVA? Hytte i sibirsk lerk, betong og glass. Hytta

er tilpasset terrenget og ligger på en klippe ut mot
havet. Paret har lagt vekt på åpne og funksjonelle
løsninger.

HVOR? Kråko utenfor Fitjar på Vestlandet.
En perfekt sommerdag
for familien Berge

›

Våkne litt for tidlig og se sjøen som et speil nedenfor.
Møte morgensolen på kjøkkenterrassen og kjenne
den første varmen. Se ørnen seile stolt der oppe. Så
frokost, kaffe og bare lytte til stillheten.
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BOLIG høyt henger hyttene
Betong. Berges hytte er bygget
nedover i terrenget. Den ene siden
er av glass og betong, de øvrige
flatene er dekket av ubehandlet lerk.
Fritidsboligen har flere uteplasser,
og beboerne har sol både morgen
og kveld.

utformet. Den er på to plan, med kjøkken, bad og soverom på
øverste platå. En bred, lang trapp fører til et rommelig oppholdsrom nede. Det er 5,5 meter under taket på det høyeste.
– Terrassen foran hytta består av både tre og fliser, slik som i
stua innenfor. Tre inne går over i tre ute, det samme gjelder med
stein. På den måten får vi en utefølelse inne og omvendt.

Naturens fargeskala
Veggene på nederste plan består i hovedsak av glassflater. Om
kvelden ser feriehuset ut som et Soria Moria-slott fra sjøen, lyssatt og innbydende. Ytterkledningen er sibirsk lerk som grånes
med tiden, slik at boligen glir inn i naturens egen fargeskala.
Interiørmessig er beboerne inspirert av det nordiske lyset.
– I stuen har vi kombinert nye med brukte møbler. Flere ting,
blant annet kjøkkenbordet, er fra Ikea, mens kjøkkenstolene er
norske jærstoler. Vi har lagt vekt på lyse møbler og gjennomtenkt belysning, sier Sissel.

Sommer som vinter

Glassklart. Rekkverket har
et røft uttrykk i glass, stål og
tre. Dermed hindrer det ikke
utsikten fra terrassen.
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Ekteparet er på feriestedet året rundt, og peisen er sentral i stuen.
Alf Magne har tegnet peisen med et rom eget for ved, og med
dansk innsatspeis. Der det er fliser inne, er det også varmekabler.
Resten av ferieboligen har gulv i lutbehandlet furu.
– Vi har fått med oss alle årstidene her, og det er helt fantastisk
å være her i julen med snø rundt oss. Her nyter vi utsikten mot
øyriket. Hytta er bygget slik at vi har sol på uteplassene hele
døgnet. Vi har aldri sett så mye av naturen som etter at vi flyttet
inn for tre år siden. Her slapper vi av og ser det store i det lille.
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Kjøkkenhygge. – Vi ville ha det så enkelt som
mulig på kjøkkenet, sier Sissel Berge. Hvitt
kjøkkenbord fra Ikea, jærstolene Aksel fra
Hjelmeland og PH-lamper fra Lois Poulsen.

«Vi har lagt vekt på lyse møbler
og gjennomtenkt belysning.»
Alf Magne og Sissel Berge
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BOLIG høyt henger hyttene

Kontrastpunkter. Naustene er oppført i tråd med gamle byggetradisjoner fra Fitjar.

«Vi har ikke brukt noe
system eller logikk for valg
av farge på dørene.»
Johs. Sandvik, leder for Blikk-prosjektet

Tradisjon med fargeklatter

Hengt og tørket. Fisking er en stor del av
ferien. Øyriket har mange skjermede fiskeplasser, og alle finner sin yndlingsplass. På
naustveggene henges fangsten til tørk.

46

BONYTT

NR 10-11

Naustene og havnen ligger i tilknytning til fritidsboligene. Alle
naustveggene er behandlet med jernvitrol.
– Siden vi har brukt forskjellige treslag til kledning, er det en
god del variasjon i grå-fargene på naustene, akkurat som på bergene i bakkant, sier Johs. Sandvik, som er leder for prosjektet.
På naustdørene er det valgt tre friske farger: bondeblå, oker og
rustrød. Dette er farger som er blitt brukt på ytterdører i området her fra lang tid tilbake.
– Vi har ikke brukt noe system eller logikk for valg av farge på
den enkelte dør, og alle byggene er forskjellige med variasjon i
taktekkingen. Vi vil at dette skal bidra til at naustområdet gir et
snev av den gamle naustmiljøfølelsen, sier Sandvik.
Hytteeierne bruker husene til oppbevaring av båt og fiskeutstyr. Både familien de Rade og Berge bruker naustplassen nedenfor hyttene.
– Vi bruker det både på soldager og i regn. En regndag trekker
vi inn og nyter været derfra med kaffe og nystekte vafler. Om
nødvendig setter vi på varmen der, som for eksempel til julekos
på brygga med venner og hyttenaboer, sier Sissel og Alf Magne
Berge.
9
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BOLIG høyt henger hyttene

«Ferie er å komme tilbake fra
fiskeplassen vår. Sette på kaffe
i sjøboden, og ta oss tid til en
rast med nystekte vafler.»
Alf Magne og Sissel Berge

Vakre gråtoner. De forskjellige treslagene
brukt til kledning på naustene gir variasjon i
gråfargene slik som på fjellet bak.
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