
Synn fjell
Kom mu ne: Nord re Land
Fyl ke: Inn lan det
Høy es te temp. siste år: 27,9
La ves te temp. siste år: – 16,2
Mest ned bør/døgn: 39,8 mm
Kilde: yr.no

SYNNFJELL

LILLEHAMMER

Pyn tet på 
na tur lig vis
Den gam le tøm mer hyt ta har fått 
stor fint sel skap av en ny bygd 
mak ker. Nå er både den gamle og 
den nye hytta pyntet til jul med 
naturen utenfor som inspirasjon. 

Hytta pyn tes til jul i na tur far ger 
og na tur ma te ria ler.

TEKST: HAR RIET BJØRN SON LAM PE  
FOTO: IN GER MET TE MELING

Ju le tre et har sin fas te plass i hjør net ved pei sen i 
ho ved hyt ta. Det blir hvert år hen tet fra egen skog og 
kom mer på plass i mid ten av de sem ber. Kran sen har 
Nina bun det selv. Ju le tre tep pet er et reins dyr skinn. 
Sauen med nisselue er kjøpt på Coop. 
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Nina har valgt na tur ma te ria ler og en far ge pa lett be stå en de 
av lune og var me ny an ser. So fa en fra Ikea er truk ket i stof fet 
Vellinge Beige. Le ne sto len og puf fen er også fra Ikea. Beg ge er 
truk ket i et stoff som ser ut som sems ket skinn. Det gro ve 
salongbordet er fra Artwood.

HYT TE TYPE: Hyt te tun med en gam mel tøm mer
hyt te og en ny hyt te i stav laft.
BYG GE ÅR: 1950 og 2014
STØR REL SE: To talt 135 m². Ny hyt te 78 m², 
gam le hyt ta 57 m²
UT VEN DIG KLED NING: Tøm mer og stav laft
TAK: Torv
ROM INN DE LING: Gam le hyt ta: kjøk ken, stue, 
so ve rom, hems. Ho ved hyt ta: Åpen løs ning m/ 
stue, kjøk ken og spi se plass, 2 so ve rom, 2 bad, 
ent re, gang, hems med 2 so ve rom
FA SI LI TE TER: Kom mu nalt til knyt tet VVS, inn lagt 
strøm, tv og in ter nett 

Pei sen er lavt og ko se lig ut for met med en sok kel som kan sit tes 
på og en peis stokk i kraf tig tre som av slut ning på om ram min gen 
i tørr mur. Inn sat sen er CB 2300 fra Dovre. Plassen til venstre er 
utnyttet til en plassbygget bokhylle.

– Den gam le hyt ta var 
en av de før s te som ble 
byg get her oppe. 

Vel kom men til Synnfjellet, sier Nina Sveen Frøs lid, og tar imot 
oss på et ju le pyn tet tun. Det be står av to hyt ter om kran set av 
sto re, snø dek te trær. Den ene er ny opp ført i stav og laft, den 
and re er en gam mel tøm mer hyt te. Al ders for skjel len mel lom 
de to er over 60 år; den gam le er fra 1950-tal let, den nye ble 

opp ført i 2014. Beg ge er bei set i sam me far ge og knyt tet sam men med en 
over bygd sval gang og en stor ter ras se. 

– Vi føl te at vi had de en for plik tel se til å ta vare på den fine, gam le tøm-
mer byg nin gen. Den re pre sen te rer en his to risk ver di i et hyt te om rå de som 
er un der ut vik ling, for tel ler Nina. Sam men med man nen Geir Hel ge dri ver 
hun Opp land Bygg og An legg, som i fle re år har vært en av ut byg ger ne i 
Synnfjellområdet. Det kun ne ha vært na tur lig for dem å bare rive den gam-
le tøm mer kas sen og set te opp en ny, men det ville de ikke.

– Den gam le hyt ta var fak tisk en av de al ler før s te som ble byg get her 
oppe. Si den vi er opp tatt av å iva re ta tra di sjo ner og mil jø, var det na tur lig for 
oss å be va re den, selv om den var både trekk full og «sli ten», for kla rer Nina.

SEN GE PLAS SER TIL 12
Hyt te ne, som fa mi li en Frøs lid bru ker flit tig både som mer og vin ter, har til 
sam men brut to bruks are al på 135 kvad rat me ter. Av det te ut gjør den gam le 
hyt ta 57, og den nye ho ved hyt ta 78 kvad rat me ter. Gam le hyt ta fun ge rer i 
dag som et gjeste an neks. Der er det et lite kjøk ken, en re la tivt stor stue og 
et lite so ve kam mers. I stue del en er det åpent røs te, mens det over kjøk ke-
net og so ve rom met er en hems med to so ve plas ser. I ho ved hyt ta er det 
stue, kjøk ken og spi se plass i åpen løs ning. Den har også to so ve rom, to bad 
og en roms lig ent re, samt en hems med to se pa ra te so ve rom. I de to hyt te-
ne er det da til sam men 12 gode sen ge plas ser for delt på seks so ve rom.

– Vi vur der te å lage et eget lite bad i gam le hyt ta. Men det var mest hen-
sikts mes sig, både øko no misk og for å be va re den gam le hyt te krop pen, å 
lage to bad i den nye iste den for, for tel ler Nina. Gjes te ne som bor i gam le-
hyt ta til bys tyk ke tøf ler og fot si de ba de kå per, slik at rus le tu ren til ba det 
blir så be ha ge lig som mu lig. 

– Kom fort og vel væ re er vik tig for et godt hyt te liv, sier Nina. Den gode, 
lune hyt te fø lel sen ska pes av and re ting enn vann bæ ring og kum mer li ge  
sa ni tær for hold, sy nes hun. 

Hun har lang er fa ring med å inn re de hyt ter for and re, og har vært be-
visst på valg av far ger og ma te ri a ler. Så langt det lar seg gjø re, vel ger hun 
na tur ma te ria ler og en na tur lig far ge pa lett. – For meg er det vik tig å ha en 
ba sis i far ger som hø rer til på fjel let, for kla rer hun. Det gjel der også valg av 
ju le pynt. – Det gir ro, og det er en egen gle de i det å bru ke ma te ri a ler som 
na tu ren selv har skapt.

JU LE FE RIE PÅ HYT TA
Nina har vært opp tatt av å ska pe har mo ni i in ter iø ret i beg ge hyt te ne. 
– Selv om ho ved hyt ta er langt mer mo der ne, har jeg valgt å bru ke den sam-
me far ge pa let ten og noen av de sam me tek sti le ne i beg ge hyt te ne, for kla rer 
hun.

Fa mi li en har cir ka 150 bruks døgn på hyt ta, og ju le fe ri en er ett av høy-
de punk te ne. – Vi fei rer sel ve jul af ten hjem me på går den, men så snart an-
led nin gen byr seg, stik ker vi til fjells, sier Nina, som gjer ne pyn ter til jul en 
gang i mid ten av de sem ber. – Det er jo om å gjø re å ikke ska pe stress. Ju le-
for be re del ser skal være hyg ge li ge og det er dei lig at alt er på plass når vi 
kom mer hit 2. ju le dag. 
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Inn gangs par ti et til den nye hyt ta er ut for met som en klas sisk 
sval gang. Om som me ren hol der det sau ene bor te fra tram men og 
om vin te ren gir det fin skjer ming for snø by ger. 

De to hyt te krop pe ne mø ter hver and re med hver sin sval gang og 
over byg de inn gangs par ti. Det gjør at man kan gå tørr skodd fra den 
gam le hyt ta, som nå fun ge rer som et an neks, og inn til hovedhytta.
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Na tur lig ju le pynt er best, 
me ner Nina. Svib le ne på 

brettet er kjøpt fer dig med 
vok set løk. Svi be len i glass

kruk ken har Nina sur ret mose 
på med en tynn sølv tråd.

– Vi fei rer sel ve jul af ten hjem me på 
går den, men så snart an led nin gen 
byr seg, stik ker vi til fjells.

Inn gangs par ti et til gam le hyt ta er lunt og 
inn by den de. Ben ken, skin ne fel le ne og lyk te ne 
står ute hele året. Ju le pyn ten kom mer på 
plass før ad vent. Den nye ter ras sen som bin
der sammen hyttekroppene er lagt i flere 
nivåer. Den avslutter mot hyttekroppen med 
brede, lange trinn. De brede trinnene fungerer 
også som hyggelige sitteplasser. 

UT NYT TER PLAS SEN 
Bade mø be let er truk ket nes ten ned til gul vet, noe som gir plass til 
sto re skuf er og godt med opp be va rings plass. I mid ten av inn red nin
gen er det laget et skap for å unngå at rørføringene ødelegger deler 
av skufene. Speilet har ramme som er like bred som innredningen. 
Speil og servantskap er laget på Oppland Bygg og Anleggs 
snekkerverksted, og malt i fargen Sort Pepper. Veggene er beiset 
med Jotun interiørbeis i en blanding av Drivved og Valnøtt.

SO SI ALT KJØK KEN 
Kjøk ke net i ho ved hyt ta er en na tur lig 
del av stue og opp holds rom. 
Inn red nin gen går i en ar beids venn lig 
Lform. I til legg er det en ar beids øy, 
som gjør at de som bru ker den kan 
være i kontakt med folk i stuedelen. 
Den fungerer også som en naturlig 
skjerming for direkte innsyn fra 
sofakroken mot kok og vaskesone. 
Kjøkkeninnredningen er malt i 
fargen Sort Pepper (NCS 6802G49Y) 
og er produsert på Oppland Bygg og 
Anleggs snekkerverksted. Veggpa
nelet er beiset i en spesialblanding 
bestående av 70 % Drivved og 30 % 
Valnøtt. Benkeplaten i eik er oljet 
med Osmo Toppolje.
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På kjøk ke net i gam le hyt ta er 
den ori gi na le inn red nin gen 
intakt. Nina har kun gitt den 
en li ten an sikts løft ning ved å 
male den i far gen Sort Pep per. 
Kjøk ken bor det og fle re 
kjøkken  gjen stan der fulg te 
også med hyt ta. Den gam le 
ko ke pla ten, som ble brukt den 
gang det ikke var inn lagt 
strøm, står frem de les på 
benken. I dag er den et 
hyggelig inn slag som gjør at 
gjes te ne kan koke kaf fe om 
mor ge nen.

Det er bare noen få av Ninas pyn te gjen stan der som er av ny ere 
dato. Mes te par ten av det hun de ko re rer med er gam le, ar ve de 
gjenstander eller bruktfunn. Det understreker den gammeldagse 
og nostalgiske sjarmen. 

Mes te par ten av ju le pyn ten er selv la get av na tur li ge ma te ri a ler 
hen tet fra sko gen. Ju le trær ne er laget av Flo riss på Dok ka i 
forbindelse med et dekorasjonskurs Nina arrangerte på fjellets 
lokale møteplass Synnfjellporten.

I den gam le hyt ta er det en gan ske stor pei se stue, som er 
inn re det med et lang bord og en spi se sofa. Spi se bor det sto 
i hyt ta da de over tok den. Sto le ne er et brukt kupp og so fa
en er fra Mil le Moi. Veggene er kun såpeskurt. Takpanelet 
er behandlet med hvit interiørbeis.

– For meg er det vik tig 
å ha en ba sis i far ger 
som hø rer til på fjel let.
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So ve rom met i gam le hyt ta er ikke 
stør re enn at det akku rat blir plass til 

en skikke lig dobbelt seng. 

MER VARME
Pei sen i gam le hyt ta var i 
ut gangs punk tet en åpen 
grue. Iføl ge Nina fyr te de 
ho ved sa ke lig for krå ke ne og 
om mor ge nen var det is kaldt. 
For å få en for nuft ig bruk og 
bedre var me ut nyt tel se valg te 
de å lukke den opprinnelige 
åpningen med en innsats.
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