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eli kleven og Jan Martinsen gjorde som mange andre
hyttekjøpere: De satte passeren på kartet med
senter hjemme, i Bærum, og slo en sirkel med
omtrent to timers kjøreavstand. Problemet var bare
at alle stedene de kunne ønsket seg hytte havnet
utenfor sirkelen. Inntil de fant vegglifjell…



Kjøkkenet er blitt
det helt naturlige
midtpunktet i
hytta, og stuen er
faktisk mindre enn
kjøkkenet..!

STUEN: I stuen har sofa og stoler fra Slettvoll fått følge av bord fra Møbelringen. Også avlas-
tingsbordet i bakgrunnen er i samme serie fra Møbelringen.

GOD PLASS, FINE GLASS: Det «femte soverommet» blir til ved at sovesofaen i gjestfløyen tas
i bruk. Den lokale kunstneren Kari Bjørnsrud har eget glass- og keramikkverksted i Veggli, og
har levert spesialbestilte glass til Eli, Jan og Christine.
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tekst: Pål Berg
Foto: vidar Askland

VEGGLIFJELL: – Jeg tror nesten vi bestemte
oss påminuttet, smiler Eli som sammen
med Jan hadde trålet alle mulige og umu
lige hytteområder på Østlandet.

– Vi ønsket oss først og fremst et sted der
vi kan samle storfamilien, med 4 barn i
tallet, sier Eli. De eldste har riktignok flyttet
ut – til studier i utlandet, men i ferie og
høytider samles alle på Vegglifjell, og da er

det greit å ha en romslig hytte og 5 soverom.
Dernest var det viktig for dem å finne et

sted som ligger i rimelig avstand til hjem
stedet. Kjøreveien til Kongsberg og gjennom
Numedalen er helt ideelt når du bor på
vestsiden av hovedstaden; da slipper du
mye av utfartskøen i helgene.

Og det er ikke akkurat noeminus at pre
parerte skiløyper starter omtrent rett uten
for hytta – løyper som leder til fjell av den
snille typen.

De aller fleste hytteeiere vil mene at
nettopp deres hytte er drømmehytta. Men

KOSEPEIS: Eli og Christine liker
seg godt foran kosespeisen i
stuen. Den er møysommelig
bygget sten på sten i et slags
naturens puslespill. Peisen
kunne like godt vært bygget
helt ut i hjørnet, men plassen
til peis-ved er både praktisk
og dekorativ.
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når valget for Eli og Jan falt på enmodell fra
nettopp «Drømmehytta» skyldtes det nok
først og fremst at denne produsenten alle
rede er godt etablert på Vegglifjell, og med
mange gode skussmål fra andre hytte
kjøpere.

oppholdsrom nummer én.Ogmed de
tilpasningene som ble gjort underveis har
familien fått en hytte de stortrives i. I
mangemoderne hytter er kjøkkenet blitt
oppholdsrom nummer én. Det er faktisk
vanskelig å komme seg derfra.

Eli og Jan ønsket seg et enda større kjøk
ken; det ble forlenget med en drøymeter for
å få plass til peis på den ene veggen. Dermed
er det også blitt plass til 12 til bords på kjøk
kenet, rundt et gedigent bord i massiv eik
som er spesialbestilt og laget påmål i Polen.
Det veide over 100 kg da det skulle på
plass..!

Kjøkkenet er blitt det helt naturlige sam
lingspunktet i hytta, og stuen er faktisk
mindre enn kjøkkenet..! Kjøkkenøya er blitt
en løsning de er svært fornøydmed.

– Vi har det også hjemme, og synes først

og fremst det er praktisk. Her på hytta
foregår jo det meste på kjøkkenet, og med
mange gjester er det både hyggelig og lett
vint med buffetløsninger satt fram på
kjøkkenøya, sier Jan.

Det er også på kjøkkenet «eksperimen
tene» har funnet sted. I Hyttemagasinet vet
vi godt at fargevalg representerer den aller
største utfordringene for nybakte hytteei
ere. Så også for Eli og Jan som ennå ikke helt
har klart å bestemme seg for fargevalg på
vegger og tak:

– Veggen bak kjøkkeninnredningen ser ut



Fargevalget
på vegger og
tak er foreløpig
lagt på is
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som et fargekart, humrer Jan. Der er oppstrøk
av ulike farger gjemt av et flott kjøkken fra
Kistefos Møbler. Og om ikke annet – fargen
på kjøkkeninnredningen var det aldri noe
problem å bli enige om. Valget falt på fargen
«sort pepper» som sikkert kan høres dystert
ut, men som i virkeligheten er en sprell
levende farge som antar ulike nyanser
avhengig av lysinnfall og tid på døgnet.
Kjøkkenet er enten blåsvart, blågrått, med

grønnskjær eller matt svart… Alt ettersom.
Men fargevalget på vegger og tak er altså

foreløpig lagt på is: Veggene er satt innmed
Tremax for å hindre at treverket gulner, men
Jan satte ned foten da Eli ville male taket.
Kompromissert er blitt hvittet tak og takåser.
I første omgang i hvert fall.

egen el-instrallasjon. Foruten farge
eksperimentene har Eli og Jan overlatt det



SAMLINGSPLASSEN: Innredningen
fra Kistefos Møbler er levert i far-
gen «sort pepper». Den gir et
levende fargespill der lyset bestem-
mer fargetonen.
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meste til profesjonelle håndverkere – med
unntak av det elektriske. Jan er selv i bran
sjen og har brukt mye tid på å få på plass et
sinnrikt opplegg der det aller meste er
skjult. Det er faktisk en utfordring i en
laftehytte der det må borres mye og dypt
for å få ledninger på plass.
På veggen dominerer en flott peis med

innsats fra danske Rais. Både peisen på
kjøkkenet og peisen i stuen er «arkitekt

tegnet» av familien selv med god hjelp fra
Christine på 10 år.

– Vi er veldig fornøydmed begge peis
løsningene, sier Jan.

– Peisen i stuen er bygget rundt en innsats
som er av amerikansk fabrikat (kjøpt hos
Peisselskabet). Den er først og fremst en
«kosepeis» som ikke avgir enorme varme
mengder. Men spesielt med denne er faktisk
at den kan bygges helt inntil brennbart

materiale uten brannmur. Dermed blir den
også svært plasseffektiv.

Og Eli kan ikke få fullrost håndverkerne
sommøysommelig har puslet sammen
skiferhellene til en fantastisk mosaikk av
naturens egen Lego. Peisinnsatsen på kjøk
kenet er derimot både brukspeis og kose
peis.

– Den er supereffektiv og gir masse varme
på kort tid, forteller Jan.

SAMLINGSPLASSEN: Det er lett å bli sittende rundt dette
gedigne bordet som er levert på bestilling fra Polen. Sto-
lene er fra IKEA, peisinnsatsen er fra danske Rais og gardi-
nene er fra Green Apple.
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Ubehandlet murpuss. – Selv om det
kanskje høres litt stusselig ut med ube
handlet murpuss synes vi det tar seg veldig
godt ut.

Det er vanskelig å være uenig med ham:
Peisen dominerer riktignok på veggen, men
med en svært minimalistisk stil har den
likevel funnet sin helt naturlige plass.
– Det har også gjort det mye enklere å

innrede, mener Eli. Den gedigne lysekronen
som henger over spisebordet i kjøkkenet er
nettopp det; gedigen. Men på kjøkkenet hos
Eli og Jan virker den verken dominerende
eller malplassert. Derimot kan den vise seg å
bli en utfordring når pærene går. Med de
nye EUkravene forsvinner jo glødepærene
fra markedet, og Jan innrømmer at han har
hamstret litt før forbudet trådte i kraft 1.
september.

Enminimalistisk stil forøvrig inviterer til
lek med innredningen.

BADEROM: Også baderomsinnredningen er
levert av norske Kistefos Møbler.
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SOVEPLASS: Når alle
barna er på besøk er
det godt å ha 5
soverom. Og da
hender det også at
Christine (10) må
låne bort sitt rom til
andre. Samtlige
soverom er levert
med innredning fra
Kistefos Møbler.

Gå på kvalitet

Skreddersøm av tepper

i bomull, lin og ull i

ønsket størrelse, farger

og mønster.

Velkommen til teppe-

butikken som hjelper deg

til å finne den perfekte

teppeløsningen.

Sorgenfrigata 1,
0367 (Majorstuen) Oslo.
www.kongelf.no

Vi har et bredt utvalg av høystandard hyttetomter fra kr. 390.000.-
til kr 990.000.-. Disse ligger fra 770 m.o.h. til 850 m.o.h.
Les mer om hyttetomtene på www.vegglifjellutvikling.no. Vi kan om ønskelig
bistå med hele hytteprosjektet ditt.

Kun 2 timer fra Oslo og Vestfold finner du
Vegglifjell som ligger på Hardangervidda’s
sørøstlige platå.
Snøsikkert og milevis med skiløyper i fjellskogen/løypenettet på Hardanger-
vidda. I Vegglifjell Skisenter kan du bruke slalomski/snøbrettet. Om sommeren
kan du ta bena fatt eller sykle av gårde med multespann eller fiskestang.

Vegglifjell inngangen
til Hardangervidda

Se www.vegglifjellhytter.no eller ring 952 68 324



DETALJER: Hytta bærer preg av
solid håndverk der detaljene teller.
På gulvet i entré og gang er det
lagt sort skifer.
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– Jeg er virkelig ikke opptatt av hvor
interiøret vårt kommer fra, sier Eli.

– Først og fremst handler det om ting vi
liker og som har en funksjon.

De 12 stolene rundt spisebordet i kjøkke
net er fra IKEA. I stuen står et salongbord
som ved første øyekast ser ut som det må
være kjøpt dyrt på et eksklusivt sted, men
nei:

– Det er fra Møbelringen, og vi likte det så
godt at vi like godt kjøpte et mindre bord i
samme serie, smiler hun. I stuen kan du
slappe av i en toseter fra Slettvoll, men også

der var det funksjon som dikterte innkjøpet:
Sofaen skulle passe inn påmindre enn 180
cm bredde, og da er tilbudet ganske begren
set viste det seg.

De flyttet inn i hytta høsten 2011 og feirer
ett års jubileum i en hytte de virkelig koser
seg i. Det er blitt en levende hytte der Elis
sans for detaljer og interiør har satt sitt
tydelige preg.

– Hytta var nok litt for levende for meg
den første tiden, innrømmer Eli.

En laftehytte er jo nettopp levende i
betydningen at den beveger seg etter hvert

DETALJER:
solid håndverk der detaljene teller. 
På gulvet i entré og gang er det 
lagt sort skifer.

Først og fremst
handler det om
ting vi liker
og som har en
funksjon.

FLERE SOVEROM: Oppstuen er litt endret i
forhold til originaltegningene fra Drømmehytta;
først og fremst for å få plas til flere soverom.



KAMPANJEMODELL 2013
FH 133VARDEN

Kampanjen inkluderer
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Grunnplan
Stue
Kjøkken
Spiseplass
3 soverom
Bad
Entrè / gang
Terrasse med rekkverk

Totalt 98m2

Hems
Loftstue
2 soverom

Totalt 34m2 BYA
BRA
BTA

97,4 m2

88,1 m2

98,3 m2

Lengde
Bredde
Høyde

9,95 m
11,90 m
4,98 m

2 0 1 2

Familiehytta AS www.familiehytta.no Aasta Hansteensvei 3 0988 Oslo Tlf: 22 16 35 00 post@familiehytta.no Visningshytte: Norsk Hyttesenter, Hellerudsletta
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Entre
13,6 m²

Sov
7,0 m²

Terrasse
18,3 m²

Sov
5,3 m²

Sov
7,8 m²

4,2 m²

Bad/WC
5,4 m²

Bod
3,8 m²

Stue/kjøkken
38,7 m²

. . . . . .

Vigjørhyttedrømmenmulig
Etter formidabel vekst de senere årene introduserer vi nåmodellen vi forventer
vil bli Norgesmest solgte hyttemodell i 2013, FH133Varden

Antall solgte hytter siden oppstart i 2006

Familiehytta AS – Det sikre og fornuftige valget

Familiehytta er hytteprodusenten med størst suksess de
senere år. Våre hytter finner stadig fler og fler fornøyde kunder.
I 2012 vil vi levere 277 nye hytter, hvorav 215 leveres oppsatt
av vårt entreprenørselskap FH Bygg as.

Hyttene våre leveres i bindingsverk satt sammen av seksjoner
og pre-cut, og er tilrettelagt både for selvbygger og profesjon-
elle snekkere. Alt tilpasset de seneste byggeforskrifter på vår
moderne fabrikk på Minnesund. Materialene er beste kvalitet
levert av kun norske underleverandører. Vi er sammen med
vårt entreprenørselskap, FH Bygg as, markedsledende når
det gjelder nøkkelferdige løsninger. Grunnen er den gode
kvaliteten og den beste prisen, samt en komplett, rask og tid-
festet leveranse.

Vi ønsker deg velkommen til åmøte oss på en av våre nybygde
visningshytter på Norsk Hyttesenter på Hellerudsletta. Her
kan du se, bli overbevist og ikke minst sammenligne oss med
våre konkurrenter. Vi har åpent hele 6 dager i uken.

Se ellers våre hjemmesiderwww.familiehytta.no
for nærmere opplysninger, spesifikasjoner og
oppsettsmuligheter.

Byggesett

549.000,-
Gjør alt
selv

Oppsatt råbygg

748.000,-
Gjør halvparten

selv

Klar for rørl. &el.

799.000,-
Gjør det enkleste

selv

Snekkerferdig

947.000,-
Organiser litt

selv

Nøkkelferdig

1.349.000,-
Kom til ferdig

hytte

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
16 stk

52 stk
68 stk

119 stk

189 stk

231 stk

277 stk

....
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som tømmeret tørker. Det gir til dels store
utslag, og det er både naturlig og riktig at
hytta synker til den har «satt seg» helt.

– Myemorsommeremed en laftehytte
enn de kjedelige reisverkshyttene som er
helt «døde», mener Arild Johan Borge hos
leverandøren Drømmehytta. Men så er han
jo også programforpliktet til å si nettopp
det…

våkenatt. For Eli var det med skrekkblan
det fryd hun gikk til sengs første natten.
– Da sov jeg ikke veldig mye nei, ler Eli.

– Jeg lå med armene opp foranmeg, liksom
for å ta imot hytta hvis den skulle rase

sammen. En laftehytte er nemlig ikke
lydløs; det knirker litt i sammenføyninger
som setter seg, det knaker når tømmeret
sprekker og det er behov for etterjusteringer
for eksempel av dører hvis stokkene krym
per ujevnt. Derfor er også listverk på lafte
hytter kraftig dimensjonert – fordi
tømmeret skal kunne bevege seg uten å
etterlate synlige gliper.

Lydene er blitt stadig færre. Men på badet
i oppstuen var det nesten litt kritisk da taket
sank nesten ned til dusjkabinettet. Snekker
gutta måtte tilkalles, og har skavet noen
centimeter av stokken. Og over peisene i
stuen og kjøkkenet er det etterlatt en solid

åpning for at hytta kan legge seg nedpå. Det
ser ut til å holde akkurat.

Eli har klart å venne seg til det levende
livet på hytta nå, et år etter. Derimot har
hun kanskje ikke helt klart å venne seg til at
det er litt vanskelig å få dekning på
mobiltelefon og bredbånd. Også trådløse
styringsenheter av ymse slag kan være en
utfordring. Det er et kjent problem i betong
hus og solide tømmerhytter. Materialer er
kort og godt så solid dimensjonert at sig
nalene kan ha problemermed å finne veien
inn selv om Telenors 3Gsender er bare 1,5
km unna. Eli og Janmimrer og humrer litt
over barnas første reaksjon da de var med til

Veggli

Veggli Fjellstue Kongsjorden

Vestre Lien

Øvre
Tveiten

Veggli Fjellstue

Veggli er et tettsted i Rollag kommune i
Buskerud. Tettstedet har 291 innbyggere per
1. januar 2012, og ligger i Numedal ved
Numedalslågen omtrent 66 kilometer nord for
Kongsberg sentrum. Wikipedia



UTSIKT: Vegglifjell blir av mange omtalt
som et «hyggelig» fjell. Det betyr at det er
lett å ta seg frem både sommer og vinter.
Fra hytta er det nydelig utsikt mot Blefjell.
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Hytteeiere: Eli Kleven
og Jan Martinsen
Leverandør: Drømmehytta
Boligareal: 160 m2

Kjøkken og bad:
Innredning fra Kistefos Møbler

SYNK: En laftehytte trenger litt tid på å «falle
til ro». Det betyr at materialene setter seg
over tid, og over begge peisene – samt på
badet i 2. etasje – har håndverkerne boksta-
velig talt tatt høyde for dette.

fjells: Snarere enn å himle med øynene over
hvor staselig og flott dette var blitt var den
første reaksjonen heller «er det ikke 3G
her..?»
Sånn har nokmange av oss opplevd det

som skal bli neste generasjon norske hytte
eiere. Men i mellomtiden synes vi det er
ekstra hyggelig når de blir med, og lager liv
på hytta – gjør vi ikke?


