
HYTTEDRØM 
I EXPRESSFART

En erfaren og effektiv hytteleverandør, en ivrig og bevisst hyttekjøper, et godt  
samarbeid, en velfungerende logistikk og dyktige håndverkere. Det gir gode  

resultater,- på rekordtid. Knappe seks måneder etter at hyttekroppens første strek  
ble satt på tegnearket kunne stearinlysene tennes og middagen lages. 

 TEKST HARRIET BJØRNSON LAMPE    FOTO INGER METTE MELING KOSTVEIT
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Synnfjellet.indd   1 8/26/14   10:32 AM



V
elkommen til Storslåtte! 
Hytteeier Nina Roland 
Funderud tar varmt imot 
på trappen foran den flotte 
nybygde hytta. Rundt henne 
er det vakkert dekorert med 
lykter, skinnfeller og antikvi- 
teter. Her er det absolutt ingen 

ting som tyder på at for mindre enn ett år siden så 
besto denne tomten kun av fjellbjørk, lyng og gress-
tuster. Det er heller ingen ting som tyder på at hytta 
sto innflytningsklar for bare noen få måneder siden. 
Nina ler av vår forbauselse og røper at også de selv ble 
ganske forbauset da utbygger Oppland Bygg og Anlegg 
lovet dem innflytting seks måneder etter oppstart.  
Hun røper også at for henne så gikk mesteparten av 
hyttas seks måneders byggetid med til interiørplan-
legging og storinnkjøp. Alt fra sofa og spisebord til 
glass og lysestaker ble kjøpt inn og plassert i garasjen 
hjemme i eneboligen på Lørenskog i Akershus mens 
byggingen pågikk. 
- Jeg hadde hele hytta ”klar” inne i hode mitt lenge 
før den kom på tegnearket så jobben bestod for 
det meste av å få tak i alle tingene, forklarer hun.  
Den nylig oppfylte hyttedrømmen til Nina og Trond 
Funderud ligger på Synnfjellet i Nordre Land i  
Oppland. Den er bygget i 8” tømmer fra estisk malm-
furu og er på ca 150 kvm over en etasje. Utbygger og 
totalentreprenør er Oppland Bygg og Anlegg as.  
Hytta er spesialtegnet for ekteparet Funderud med 
utgangspunkt i en av den erfarne utbyggerens mange 
standard hyttemodeller. 
- Vi hadde veldig klare formeninger om hvordan 
 i ville ha det og heldigvis så klarte utbygger å innfri 
våre ønsker 100%, sier Nina fornøyd. 

Den store terrassen som løper langs hele hyttas sydside er 
delvis overbygd. Det gir en fin og fleksibel bruk. 
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Til venstre I gangen fungerer et gammelt skap som garderobe. Gamle kofferter, kjøpt på bruktmarkeder, 
er fine oppbevaringsplasser for ting som ikke er så ofte i bruk. Ytterdøren er en såkalt ”stalldør” som 
kan deles på midten. De nostalgiske beslagene er fra Myhre Smie. 

Over Møbleringen i stuen er åpen og gjestfri. To store sofaer med løse trekk gir, i kombinasjon med  
et sjarmerende utvalg bondeantikviteter, et personlig preg og uhøytidelig og avslappet atmosfære.  
Et herlig utvalg med bløte puter og myke pledd understreker den innbydende og koselige stilen.  
Sofaen er fra Living. Bordet har fulgt eierinnen i årevis og er opprinnelig et kjøkkenbord etter hennes 
besteforeldre. Når det flyttet til fjells ble bena kuttet av for at det skulle få passende høyde til sofaen. 
Gyngestolen er et av Ninas mange antikvitetskupp.
Kuskinnet på gulvet er av Skotsk Høylandsfe som har gått på beite i lokalområdet.  Puter og pledd er 
i all hovedsak fra Au Maison.

Over til høyre Nina har vært omhyggelig med å velge interiør og –pyntegjenstander i en stil som 
”hører til på fjellet”. Enkle dekorasjoner med lyng og kvister understreker stilen 

Til høyre Skinnstolen ”Ralph” fra Home & Cottage har fått fint følge av en feminin paljett-pute fra Senze 
of Joy. Her er det materialene som skaper kontrast, mens fargene harmonerer. Det er en behagelig 
måte å skape dynamikk på. 
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Til venstre Ved peisen står en herlig love-seat fra Home & Cottage. Dette er ”helgestolen” fremfor noen, 
mener Nina som gjerne kryper opp i den romslige stolen så snart helgefreden senker seg. Bak stolen 
står et avlastningsbord. Det gir en fin mulighet for å plassere lykter og pynt uten å ”stjele” den luftige 
romfølelsen. 

Over Stue, kjøkken og allrom ligger i en åpen løsning. Planløsningen og den store to-sidige peisen gir 
imidlertid naturlig avdeling mellom de ulike sonene.

Til høyre Nina tar gjerne med seg hunden ”Santo” på hyttetur så fort anledningen byr seg.
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Hyttekroppen består av to parallelle tømmerkasser koblet sammen med en tvers- 
gående. Deler av midtpartiet danner et overbygget inngangsparti. Herfra går man via 
en gang inn til spisestue og kjøkken. Den østre fløyen inneholder en romslig stue, 
et stort soverom og et tilstøtende bad. Romløsningen er åpen, men mellom stuen 
og spisestuen danner en stor tosidig peis en naturlig sonedeling. I den vestre fløyen  
finner vi ytterligere tre soverom og et bad samt vaskerom og bod. 
- Med to voksne døtre i familien så synes vi det var praktisk å la jentene våre få sin 
egen soveromsavdeling, forklarer Nina. Mellom bygningskroppene og langs store  
deler av hyttas sydvendte langside løper en stor og delvis overbygget terrasse på ca  
50 kvm. 
- Vi fikk til den planløsningen vi ønsket oss og etter at vi nå har brukt hytta flittig i 
noen måneder så ser vi at den også fungerer slik vi drømte om, sier Nina.
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Den interiørinteresserte og bevisste eierinnen har også 
fått det interiøret hun drømte om. Den mest krevende 
oppgaven var å utarbeide beisfarge til vegger og gulv.  
- For helhetens skyld ønsket jeg at tømmervegger og gulv 
skulle ha samme farge, forteller hun. Fargen skulle være 
det hun omtaler som ”naturlig eldet”, mørk nok til å gi 
et lunt og koselig preg, men samtidig så lys at helheten 
ikke ble for tung. Det måtte flere oppstrøksprøver til.  
Det ble gjort midtvinters før hytta hadde fått tak, iført 
votter og utført på tømmerstokker som senere skulle 
dekkes av innredning. Det var en kald fornøyelse.  
- Jeg traff på pigmenteringskombinasjonen en dag det 
snødde inn, minnes Nina. 
Resten av interiøret har hun konsekvent holdt i farger 
som harmonerer godt til det gylne treverket. Nina har 
også vært påpasselige med at alt av hyttas interiør skal 
bidra til å gi det de omtaler som ”den gode fjellhytte-
følelsen”. Et stort utvalg antikviteter, flotte langraggede 
skinnfeller og tekstiler i ull og lin understreker den  
deilige atmosfæren. 
- Vi ønsket et moderne og komfortabelt interiør med  
røtter i gammel norsk bondekultur, forklarer Nina. 

Alle møblene i spisestuen er resultater av Ninas iherdige jakt hos 
utallige antikvitetsforhandlere. –Det finnes mange flotte langbord, 
men det var vanskelig å finne et som var langt nok, forteller hun.  
Sittebenken langs veggen og langkrakken på motsatt side er  
praktiske både i forhold til den fysiske og visuelle plassen. 
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FAKTA:
Beliggenhet: Storslåtte på Synnfjellet, Nordre Land, Oppland
Moh: ca 850
Entreprenør/utbygger: Oppland Bygg og Anlegg as
Byggemåte: Laftet tømmer på støpt såle
Areal: 150 kvm
Vegger: 8” tømmer fra Estland
Gulv: Heltre furu plank 145mm Moelven
Vindu: Frekhaug
Innerdører: Swedor 
Ytterdør: Stalldør fra Røros
Kjøkkeninnredning: Kistefos Møbler
Baderomsinnredning: Spesialtilpasset fra Oppland Bygg og Anlegg as
Senger og skap: Spesialtilpasset fra Oppland Bygg og Anlegg as

Beis og maling:
Vegger: Jotun interiørbeis spesialblandet 80%”Drivved”, 20% base
Gulv: Norsk Trepleie Royal olje, spesialblandet, 
200% ”Drivved”, 10 % Antikk
Himling: ”Hvitkalket” ferdig behandlet fra fabrikk
Dører og vinduer: NCS S 0502-Y ”Bomull”
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