
ALLTID TIL FJELLS
Da arkitekt Jon Danielsen Aarhus tegnet hytte til foreldrene sine, tok han med seg fjellheimen inn.

Bilfri adkomst. Hytta ligger 500 meters bratt 
trugegang fra parkeringsplassen. Det kan 
være litt strevsomt å komme frem, akkurat 
som det bør være, mener hytteeierne. 

HYTTEBESØK

TEKST OG FOTO: NIKLAS HART

36 hytteliv 2/18



Da arkitekt Jon Danielsen Aarhus tegnet hytte til foreldrene sine, tok han med seg fjellheimen inn.

Ustaoset
Fylke: Buskerud
Kommune: Hol
Høyeste temp. siste år: 23,5
Laveste temp. siste år: - 27,7
Mest nedbør/døgn: 33 mm

USTAOSET

HØNEFOSS

Kilde: yr.no
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I generasjoner. Jons oldeforeldre kjøpte en tomt i denne 
skråningen på midten av 1920-tallet, og siden den gang har 
slekten holdt til her oppe. Den nye hytta ble plassert på  
samme sted som den gamle hadde stått.
Stue med utsyn. Vinduspanelene strekker seg fra vegg  
til vegg og fra gulv til tak. Dermed blir rommets egentlige 
hovedattraksjon det som skjer utenfor rommet.

Inne, men ute. Med varmefolie under furuplankene, er 
det mulig å ta inn naturen utenfor uten å fryse på tærne. 

>

 Bjørketrærne får kraftig juling. Nå igjen. Hit og dit rives de. Noen 
av dem er knekt i toppen, men de fleste greier seg. De har tross 
alt vært ute en vinternatt før. Bare de aller nærmeste er synlige, 
alt annet er bare føyke. 

På den andre siden av isolerglasset tusler Jon Danielsen Aar-
hus rundt i olabukser og T-skjorte, barbent. Trugene er stukket ned i en 
skavl utenfor. Lokalavisen ligger urørt på kjøkkenbenken, det er mer spen-
nende å følge med på forestillingen der ute.

Med ett revner skyene. Landskapet åpner seg. Hardangerjøkulen anes til 
venstre, Ustevatnet ligger frossent og snødekt der nede. Oppe til høyre duk-
ker selveste Hallingskarvet opp. Det glinser, forlokkende og fiendtlig på sam-
me tid. Like plutselig er panoramaet borte igjen, som om det bare var et drøm-
mesyn. Tilbake står de filleristede fjellbjørkene, pakket inn i et hvitt intet.

– Før gikk man glipp av så mye underholdning, sier Jon. – Det var det 
som var hovedproblemet med den gamle hytta, den utnyttet ikke tomtas 
kvaliteter. Derfor rev jeg den. Eller demonterte den, da. 

TOK VARE PÅ HISTORIEN
Bortsett fra noe takpapp og isolasjonsmaterialer, ligger 60-tallshytta i sine 
bestanddeler fremdeles på tomta. Noen av materialene er brukt som blant 
annet sauesperre og utetrapp på den nye hytta, andre skal bli til uthus, 
kanskje en badstue. 

– Det dreier seg om gjenbruk, men ikke bare av hensyn til miljø og 
logi stikk. Det har mest med følelser å gjøre. Jeg ville ikke kvitte meg med 
historien. 

– Det at himlingen 
skråner svakt oppover 
mot vinduet forsterker 
opplevelsen av at 
hytta åpner seg mot 
landskapet.  
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Spesialtilpasninger. Mye av møblementet er 
fastinnredning. I stedet for sette inn en sofa,  
har Jon tegnet inn en intim nisje med 
veggmonterte lamper, og med oppbevarings-
plass både over og under. Når skyene  
sprekker opp, blir hele hytta fylt av sol.

HYTTEBESØK
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Halvåpen løsning. Fra stuen leder 
en gang inn til soveromsfløyen der 
det finnes to hemser for barn og 
overnattingsgjester.

– Hems er lurt, der kan du stue 
inn mange gjester. Samtidig 
skaper hemsen spennende rom. 
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Renskåret innredning. Kjøkkenet består i all enkelhet av underskap og en øy. Vedovnen på hjørnet 
supplerer gulvvarmen, og utgjør et koselig element i et ellers minimalistisk interiør. Det gamle kjøleskapet 
er plassert i en spesialdesignet nisje, en nesten usynlig dør til venstre leder inn til spiskammerset.

HYTTEBESØK

Oldeforeldrene kjøpte en tomt i denne skråningen på midten av 1920-tal-
let, og siden den gang har slekten holdt til her oppe. Valget om å bygge en 
ny familiehytte falt sammen med Jons ønske om å trappe ned arbeidet på 
arkitektkontoret i Oslo, og realisere et helt eget prosjekt. Her kunne han 
utfolde seg fritt, riktignok under selvpålagte begrensninger. 

– Av hensyn til vegetasjonen bestemte vi oss for ikke å bruke gravemas-
kin. Det tar tiår før det gror opp igjen her på fjellet. Det betydde også at vi 
skulle bygge på påler, ikke støpe såle slik man ofte gjør i dag. 

GLASSVEGG MOT LANDSKAPET
Den nye hytta ble plassert på samme sted som den gamle hadde stått, der 
det allerede var et sår i landskapet. Også denne skulle bli langstrakt, med 
saltak og med utgangsdør betimelig plassert mot vindretningen. 

Hovedrommet består av spiseplass, stuesone og kjøkken. Veggen mot 
vest er en eneste stor glassflate, fordelt på fem paneler. Himlingen ligger 
ikke helt vannrett, men skråner svakt oppover mot vinduet. 

– Grepet forsterker opplevelsen av at hytta åpner seg mot landskapet, 
forklarer Jon.

Soverommene ligger på hver sin side av gangen innover i hytta. Her fin-
nes også to hemser; en stor og en liten.

– Hems er lurt, der kan du stue inn mange gjester. Samtidig skaper hem-
sen spennende rom. Man får blant annet maks takhøyde i gangsonen. Og 
barna elsker disse halvprivate rommene der de kan være litt alene og sam-
tidig en del av fellesskapet. 

Helt i enden finnes enda en stue, i hvert fall en sofakrok under den min-
ste hemsen. Hit er tv-en forvist. Den har uansett lite å stille opp m ed mo t 
underholdningen på utsiden. 

Og der glinser det oppe på snaufjellet, igjen. 

Arkitekt og hyttebygger. Jon Danielsen Aarhus tegnet 
og fikk bygget en ny hytte til foreldre sine på Ustaoset. 
Selv er han her så mye han kan, og ikke bare innendørs.
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Ekstrastue. I enden av hytta  
er det lagt opp til enda en  

sosial sone. Tv-en er plassert  
på innsiden av nisjen, og er  

stort sett ute av syne.  
Hemsen benyttes av gjester. 
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Måler krefter med naturen. Innenfra kan man se været 
utfolde seg. Men Jon drar ikke på hytta bare for å sitte inne. 

HYTTEBESØK

– Av hensyn til 
vegetasjonen bestemte 
vi oss for ikke å bruke 
gravemaskin. Det tar 
tiår før det gror opp 
igjen her på fjellet. 

FLEKSIBELT
Hemser gjør det mulig å 
tilby mange ekstra sove-
plasser, uten at det går 
på bekostning av boflate. 
I denne hytta er det totalt 
13 sengeplasser.

UTTREKKBAR STIGE
Toppen av stigen til hemsen er 
skåret slik at man kan vinkle den 
skrått oppover. Dermed blir den 
lettere å bevege seg i. Etterpå 
kan stigen skyves helt inn til 
veggen slik at den ikke tar plass 
i gangbanen. Løsningen er 
snekkernes egen oppfinnelse.
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HYTTEBESØK
Sover blant bjørker. Dekor og 
pynt er holdt til et minimum, 
på soverommet som i hytta 
for øvrig. Landskapet og 
materialene er stimulerende 
nok, synes hytteeierne.

– Det dreier seg om gjenbruk, 
og det har mest med følelser 
å gjøre. Jeg ville ikke kvitte 
meg med historien. 
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HYTTEBESØK
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HYTTETYPE: Arkitekttegnet 
BYGGEÅR: 2016
STØRRELSE: 72 m²
UTVENDIG KLEDNING OG TAK: Kebony av furu
ROMINNDELING: Gang, stue og kjøkken, to 
soverom, sofakrok og to hemser.
FASILITETER: Strøm, pumpedrevet 
vanntilførsel, utslagsvask. Snurredass.
ARKITEKT: Jon Danielsen Aarhus 

Emosjonell installasjon. De mange ulike 
knaggrekkene fra gamlehytta løser fremdeles sine 
praktiske oppgaver, og inngår samtidig i en 
dekorativ veggkomposisjon.

Alt integrert. Mens det myldrer litt på veggen 
med alle knaggrekkene, er tilstøtende vegg 

alltid rolig. De to frontene til høyre er 
tørkeskap. Hullene langs gulvet lar frisk luft 

slippe inn, mens en elektrisk vifte inne i 
skapet trekker fuktig luft ut. 

SOFAKROK

KJK

BOD

BOD

SOV

STUE

GA
NG

DUSJ

SOV

Snurredass med utsikt. 
Vindusplasseringen  

på badet er plassert på  
en måte som gjør at man 

kanskje sitter på do  
litt lenger enn strengt  

tatt nødvendig. 
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HYTTEBESØK
Solfangst. Alle gode hytter har en 
vegg i sola. Her utgjør uteplassen et 
innhugg i sydfasaden. Inngangsdøren 
går nesten i ett med veggen. 
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