
Fristende & flott
- i nyanser av grå�

Mette og Terje så bokstavelig talt at 
drømmehytta vokste opp like i nærheten. 

- Den var akkurat det vi drømte om og kanskje litt 
til så da gikk det som det måtte gå. Fristelsen ble for stor.

TEKST HARRIET BJØRNSON LAMPE    FOTO INGER METTE MELING KOSTVEIT
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M
ette og Terje Wilberg 
hadde i mange år gle-
det seg over et godt 
hytteliv på Lenningen 
i Oppland. Men etter 
hvert som hyttelivet 
økte både i omfang og 
hyppighet så drømte de  

stadig om litt mer plass. Samtidig kunne de bivåne at 
en av områdets mest anerkjente utbyggere var i gang 
med å sette opp noen �otte hytter noen kilometer  
lengere inn på �ellet. –Ja det gikk som det måtte gå, 
sier Mette. Fristelsen ble for stor og da den største av 
hyttene stod klar samtidig som vinterferien stod for 
døren, ja da slo de til. 

Hytta, som ligger på Lenningen i Etnedal Kommune 
i Valdres, er modell Kroktind XL fra Oppland Bygg 
og Anlegg. Den er i sin helhet bygget i stav og la� på 
støpt såle og har en grunnplan med bruksareal på ca 
160 kvm. I tillegg er det en hems med et gulvareal på 
ca 20 kvm. Arkitekturen har et solid, lunt og imøte-
kommende preg og harmonerer godt med den norske 
�ellheimen. Utbyggers bruk av store vindus�ater og en 
åpen romløsning skaper gode lysforhold og et lu�ig 
miljø. Oppholdssonen med stue, kjøkken og spiseplass 
er på hele 40 kvm. I tillegg er det en romslig entre, tre 
gode soverom og to bad samt en tv-stue/gjesterom.

OVER TIL VENSTRE
Peisen står som et naturlig midtpunkt i det store oppholdsrommet. 
Den har sokkel i tørrmur av skifer. Pipe og kappe er bygget 
på stedet i pusset leca. Innsatsen er modell 2175 CBS fra 
Dovre.

TIL VENSTRE
Tv-stuen er møblert med plassbygget innredning.  
Dette er gjort for at rommet også kan fungere som et ekstra 
gjesterom. De veggfaste benkene er utstyrt med skuffer 
for oppbevaring. Det rektangulære bordet er laget slik at 
dersom det snus på tvers så dekker det åpningen mellom 
benkene. Når en ekstra madrass legges oppå får man 
dermed en super dobbeltseng. En annen finesse er at stigen 
til hemsen har utfresede håndtak i de øverste trinnene slik at 
det blir tryggere å klatre opp og ned. Hemsen brukes hoved-
sakelig til lek for eiernes barnebarn men den inneholder 
også to ekstra soveplasser. 

TIL HØYRE
I stuen er det en herlig romfølelse men den oppleves også 
som lun og intim. Det skyldes at store vinduer og åpent røste 
kombineres med lune farger og passende møblering. 
Veggpanelet og åsene er beiset i en kombinasjon av 
”Drivved” og ”Valnøtt” (fra Jotun). Lampen som pryder tak-
hvelvingen er fra Artwood. Sofaene er fra Ikea. Puter 
og pledd er fra Loftet Interiør, Verket Interiør og Moodies. 
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Den store kjøkkensonen har en arbeidsvennlig innredning i L-form. 
Innredningen er designet og laget av Oppland Bygg og Anleggs 
interiøravdeling og snekkerverksted. Det samme er det store spisebordet 
og sittebenken under vinduet. Bord og stoler er laget av samme platetype 
som benkeplaten. Vindu og innredning er malt i samme grå fargenyanse, 
den ene litt mørkere enn den andre. Denne gjentagende bruken av farger 
og materialer gir helhet og skaper fin balanse i rommet.
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- Vi er veldig o�e �re voksne og tre barn og jeg merker 
tydelig at denne hytta gir oss det lille ekstra som gjør 
at vi gleder oss ekstra mye både over å være her, men 
også over å skulle hit, sier hun. Hele familien gleder seg 
også stort over hyttas luksusfasiliteter. Mette er nesten 
litt beskjemmet når hun sier det, men det er bare å 
innrømme det; 
- luksus er deilig og det er ekstra deilig på hytta hvor vi 
virkelig har tid til å nyte det, sier hun. De ”luksusele-
mentene” som fasinerte dem mest var de deilige bade-
ne med steamdusj og utgang til terrassen samt innred-
ningen på hovedsoverommet som er designet slik at 
man praktisk talt ligger med tærne i vinduskarmen og 
kan nyte utsikten til tindene i Jotunheimen og Langsua 
nasjonalpark fra hodeputen.

OVER TIL VENSTRE
I tillegg til det flotte hovedsoverommet har hytta to nokså likt 
utformede ”gjesterom”. De er begge utstyrt med en praktisk 
og veldesignet sengeløsning med dobbeltseng og en tverr-
gående overkøye. Under dobbeltsenger er det laget store 
skuffer. I tillegg er det en stor oppbevaringsplass under et 
lokk i enden av sengen. Plassen under overkøyen er utnyttet 
til et lavt garderobeskap samt hyller som også fungerer som 
trapp.

TIL VENSTRE
De spesialdesignede skapene på hovedsoverommet står 
plassert midt i rommet. Dette er gjort fordi ryggen på skapet 
danner hodegavl for sengen. Midtpartiet er grunnere da 
dette arealet er benyttet som nisje over sengen. 
Plassen er imidlertid utnyttet til en hylle og et stort speil.

TIL HØYRE
Den doble sengen har fått en staselig hodegavl i sprøytemalt 
heltre. Det gir et staselig  og flott preg. Gavlen er designet 
og laget av Oppland Bygg og Anleggs interiøravdeling og 
snekkerverksted.
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Da Mette og Terje kjøpte hytta var den delvis innredet 
fra utbyggers side. 
- Vi falt ikke bare for selve hytta, vi falt også for det 
smakfulle og praktiske interiøret som stod i hytta ved 
visningstidspunktet. Nok en gang ble fristelsen for 
stor og det endte selvfølgelig med at vi kjøpte deler av 
interiøret også. Vi tok faktisk bare med oss tannbør-
sten og litt småtteri og �yttet inn samme dag som vi 
skrev kontrakt, forteller den storfornøyde hytteeieren.  
Senere har favorittgjenstandene fra gamlehytta samt en 
del nye interiørgjenstander også �yttet inn. Alle vegger 
i hele hytta er fra utbygger side beiset med en spesial-
blandet interiørbeis. Fargen gir en behagelig gyllen  
valør med hint av grått. Vinduer, dører og innredning 
går i ulike nyanser av grått. Det gir en nøytral og god 
basis som Mette har valgt å følge opp med tekstiler i 
grått og beige. Men, for at helheten ikke skal bli for 
monoton så har hun valgt å skape noen tø�e kontrast-
punkter og herlig dynamikk med enkelte innslag av 
frisk oransje. 

OVER TIL VENSTRE
Hyttas andre bad er også lekkert utformet med spesiallaget 
innredning og romslig skiferkledd dusjnisje. Direkte utgang 
til terrassen er deilig og praktisk, både for liten og stor enten 
man er tobent eller firebent. I dette rommet er det også et 
eget lite avlukke for vaskemaskin og tørketrommel. 
Innredningen er laget av Oppland Bygg og Anlegg. 
Vasken er fra Duravit type Vero. Blandebatterie er fra 
Tapwell type Evo Waterfall.

TIL VENSTRE
Den flotte steamdusjen som måler 90 x 170 cm er modell 
Impression i 170 fra Tylø. I tillegg til å gi brukeren en 
fantastisk avkoblende dampdusjopplevelse kan den 
selvfølgelig også brukes som en vanlig dusj. 
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