
Klart for hyttejul. Kule av papir-
strimler fra Ferm Living, No 3 på 

Gjøvik, merkelapp fra Eske og  
sløyfebånd og eske fra papir- 

galleriet, Norway Designs. 
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Jul i kvitfjell 
Omkranset av noen av Norges beste alpinbakker  

ligger den gjestfrie familiehytta, spesialtegnet for aktive  
helger og sosialt liv i ferier og høytider. 

TeksT: cecilie louise berg sTyling: kirsten visdal foTo: sveinung bråthen



Lang frokost. Alt ligger til rette for hyggelige måltider i 
den lyse spiseavdelingen med peis i hjørnet og kort vei til 

kjøkkenet. Bord og stoler fra Slettvoll. Julestjerne i papir  
i vinduet fra No 3 på Gjøvik. Tina Frey-boller i porselen og 

tallerkener i keramikk fra Broste, linservietter fra Himla, 
kuvertbrikker fra Tine K og gammel, asiatisk krakk, alt fra 

Bolina. Puter på sittebenken fra Norrgavel og Bolina. 
Lampene over bordet er fra Davey Lightning. 
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1. Hytta er bygget i tradisjonell, 
klassisk hyttestil fra området, 
men med et moderne uttrykk.
2. Gyngestol med fåreskinn 
fra Gotland, Norrgavel. Gulv-
lampen er designet av Arne 
Jacobsen, fra Louis Poulsen  
og Illums Bolighus. 
3. Kjøkkenet er plassbygget 
av det lokale snekkerfirmaet 
Hallum Tre. Kjeler fra Alessi, 
Howard Kjøkkenskriveri. 
Taklampe fra Davey Lightning. 
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egrepet ski in, ski out får ny betydning på denne tre år gamle hytta. Midt i en av flere skibakker, i 
området som kalles Kvitfjell Vest, ligger trebarnsfamiliens andre hjem. Og med aktive alpinkjørere 
blant barna på 12, 14 og 17, kunne ikke beliggenheten vært mer perfekt. 
– Vi hadde allerede masse venner, bekjente og naboer fra byen som hadde hytte her oppe, 

så det var naturlig å velge Kvitfjell, forteller hyttas eiere. De fremhever det gode og sosiale 
miljøet. Her har barna venner over alt, som går inn og ut hos hverandre. En avstand på tre 

raske timer fra Oslo, og tomtens beliggenhet midt i bakken, gjorde familien enda sikrere på at det 
var her de skulle slå seg til. 
– Her er vi både i helger og ferier i vinterhalvåret, som regel sammen med slektninger og venner. 

Vi visste at vi ville komme til å være her mye, og bygde derfor en stor hytte med flere avdelinger og 
plass til mange. Vi er en aktiv familie, og det var viktig for oss at hytta fungerte godt praktisk.  
Spesielt glade er vi for kjelleretasjen med garderobe og toalett og utgang rett i skibakken. 

På dette planet ligger også blant annet kjellerstue, gjestesoverom med bad, badstue og utgang til 
utendørs boblebad. I hovedetasjen i den totalt 350 kvm store hytta (inkludert garasje) ligger stue, 
åpent kjøkken med spisedel, fem soverom, tre bad og stor vestvendt terrasse. 
Kjøkkeninnredning, baderomsinnredning, garderober, senger, hyller og benker er snekret av lokale 
håndverkere fra Hallum Tre, etter tegninger fra interiørarkitekt Elisabeth Fougner. Hun har også 
tegnet hyttas to peiser i Fåvangskifer. 
– Vi ville ha et lunt og koselig interiør, samtidig som det skulle være nytt og moderne. Og prak-

tisk! Store møbler med plass til mange. 
Samtidig avsløres det at hyttas desidert mest populære sted for avslapning og lesing, er den 

antikke skuvsengen, full av puter og pledd. 
– Den plassen sloss vi om! 
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Hvem? Aktiv trebarnsfamilie  
fra Oslo.

Hva? Selvbygget hytte på Kvitfjell 
Vest, fem mil nord for Lillehammer.

Hvorfor? Romslig og praktisk  
hytte midt i skibakken. Tegnet  
for hyppig bruk av familien og  
deres mange gjester gjennom  
hele vinterhalvåret. 

Plass til mange. Kjøkkenrommet er lyst og luftig. 
Legg merke til den røffe stueveggen i tømmer. 

Veggene er beiset i fargen Drivved, og gulvene 
er behandlet med Osmo hardvoksolje i en lys 

nyanse. Vinduskarmer og dørblad er malt i far-
gen Railings fra Farrow & Ball. Alle taklamper er 

fra Davey Lightning, Studio Kvänum Oslo. 

«det viktigste var at Hytta måtte være stor.   
                     til Jul blir vi opp til 17  mennesker Her.» 



2
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Lun stemning. Sofa fra Slettvoll. Sidebord med lampe Tolomeo 
fra Illums Bolighus. Smijernslykt og telysholdere fra Bolina. Runde, 
små bord, Bella Coffee i svartmalt eik, fra Illums Bolighus. Peis i 
Fåvangskifer med massiv peishylle laget av et gedigent stykke 
stein. Husets to tørrsteinspeiser er tegnet av interiørarkitekt 
Elisabeth Fougner og satt opp av en lokal murer. Taklampen i  
smijern er spesialtegnet av Corniche Interior Design.   

«vi er tidlig oppe om morgenen  
                     og bruker dagen i løypene. om kvelden  
              slapper vi godt av foran peisen.» 



1. Mannen i huset er en habil jeger, og 
et av hans jakttrofeer pryder peis- 
veggen i den høyloftede fjellhytta.
2. Peishylle med julepynt fra No. 3 på 
Gjøvik, svart tresopp fra Illums Bolighus 
og telysholdere fra Bolina. 
3. Den antikke skuvsengen er husets 
mest populære tilfluktssted. Sidebord 
fra Illums Bolighus, tekopp med skål, 
linpute og fåreskinn, alt fra Norrgavel. 

plantegning:
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interiørarkitekt elisabeth 
Fougner i Metropolis arkitektur 
& design står bak hyttas interiør. 
– Dette er en tidstypisk hytte for 
området, med fin plassering i  
terrenget. innvendig ønsket  
kunden et lunt og koselig, men 
samtidig moderne uttrykk. 
Resultat ble tidsmessig og 
avslappet interiør av høy kvalitet. 
Den romslige hytta tillot store, komfortable 
møbler med plass til mange, myket opp med 
tepper, puter og tekstiler. 
ekstra godt fornøyd er fougner med de spe-
sialtegnede peisene og de plassbygde 
møblene, alt utført av lokale håndverkere. 

Arkitekt Arne Thorsrud fra Ram Arkitektur på  
Lillehammer har tegnet hytta. 

interiørarkitekten 

1. Quiltet sengeteppe, pledd i  
ull, pynteputer i lin og julestrømpe  
i ullflanell, alt fra Bolina. 
2. Nattbordlampe Tolomeo  
fra Illums Bolighus. 
3. Det aller meste av gardiner, 
tepper og tekstiler i hytta er fra 
Vinderen Farge og Interiør, og 
sydd av Vibeke Foss. Stor  
krukke på gulvet med evig- 
grønt sedertre, begge fra  
Bolina. Hodetelefoner fra Illums 
Bolighus. 
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Her vil du finne Fogias møbler: Arendal Barbu interiørhus • Asker Ask interiør • Bergen Vakre hjem interiør • Bærums Sh interiør • Bodø Løwini butikkdrift • Drammen Interiør compagniet • Farsund Interiør provence  

Fyresdal Grindberg møbler • Gamle fredrikstad Galleri mimosa • Geilo Annekset interiør • Hafrsfjord Stræn interiør • Hamar  Kreativ interiør • Haugesund Inside interiør • Hemsedal Hemsedal møbler • Hovden 

Grindberg møbler • Hønefoss  Den Gyldne fe  • Kolbotn Ocean home • Kristiansand Lyspunktet interiør • Lillestrøm Zanz • Matrand Casa Møbel & interiør • Oslo A.Huseby  & Co, In the house • Sandefjord Tinnies hus 

Skien Guntor interiørtekstil, Møbelgården • Stathelle Rogn belysning & interiør • Stavanger Lene interiør • Trondheim Carstens design • Trysil Bjørnehiet • Tønsberg Mowe interiør • Ålesund Karisma interiør.

Fogia Konceptbutik • Finnboda Varvsväg 19 A, Nacka, Sverige • + 46 8 556 09 100 • info@fogia.se • fogia.se 

Tiki sofa er en lett og uformell sofa med god komfort. Tiki sitt visuelle 
hovedgrep er knyttet til topplinjen på sofaen og denne silluettens form. 
Linjen gir assosiasjoner til noe mykt, tilpasset, noe som kan formes og 
er formet over tid. Som et klesplagg, formet skinn - treverk eller et seil. 
Tikis identitet ligger i denne linjen den slanke visuelt lette konstruksjonen. 

A NDR E A S ENGESV I K

Agent Norge Tina Sand AS • + 47 928 54 150 • ts@tinasand.no



1.  Baderomsinnredningen er snekret 
av Hallum Tre på Fåvang. servant 
Capri fra Korsbakken, med armatur 
Mora Inxx A2. Gulv, Azul Cascai 
naturstein, fra Lenngren Naturstein. 
2. Detalj fra badekar-nisjen. Oppkant 
bak badekar og vasker er i samme 
komposittmateriale som gulvet, Azul 
Cascai.  Såpe, duftlys og hampvott 
fra Bolina. Armatur fra Mora.
3. Fra kjelleretasjens spaavdeling 
med bad, badstu og boblebad. 
Dusjnisje med mosaikkflis Tessera 
Blend i farge Moroccan Desert, fra 
Oceanside. Dusjarmatur, Axor Uno.

«fra badstuen i kJelleretasJen går vi 
              rett ut i boblebadet under åpen Himmel.»   

38 nR 13-14bonytt

1

2

3

bolig  jul til fjells


