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Det handler om trender. Mens 
vi malte hjemmene våre hvite 
ble hyttefargene også gradvis 
lysere. Men det har snudd. 
Nå er det gjerne mørke lune 
fargenyanser som gjelder på 
hytta. Tak og vegger også. 
Men den største endringen er 
kanskje hytta i seg selv. 

Av Åse Kari Gravråk

Det er liksom slutt på den tradisjonelle 
harde hyttesofaen, den med rosema-
lingsaktig mønster på ullputene og 
armlener i furu. Nå har firkanta store 
seksjonssofaer tatt over. Puter og pledd 
i skinn og fløyel setter prikken over i-en 
og gjør det ekstra lunt mens vi fyrer 
i peisen og poster to tusen bilder fra den 
kilometerlange fjellturen på Facebook 
og Instagram. Borte er også den enkle 
kjøkkenbenken og oppvaskbalja i plast. 
Heldigvis. Men designlamper har blitt 
ganske så vanlig på dagens moderne 
hytte. For det er fortsatt Hytte (med stor 

H) vi snakker om selv om varmekabler, 
vinskap og ring-hytta-varm har blitt 
standard. Vindusflatene skal på en måte 
trekke hele Skeikampen inn i sofakro-
ken, for nå er det slik at mest mulig av 
naturen skal inn i stua. Kanskje vi liker 
en følelse av å være ute selv om vi er 
inne? 

Harmoni med naturtoner
Men tilbake til farger og interiør. Her 
har nettstedet hytte.no gode tips: Hvis 
du ønsker en rolig og harmonisk atmos-
fære på hytta kan du gå for naturtoner 
på interiøret. Fargene kan kombineres 
med andre naturmaterialer med ulike 
teksturer, for eksempel kobber, treverk, 
keramikk, glass og skinn. Det kan gi en 
superfin kontrast.

Detaljer kan friske opp
Men synes du det blir ensformig og kje-
delig med bare naturfarger er det fullt 
mulig å friske opp med overraskende 
detaljer. Hvis du har en tradisjonell stil 
kan det være nok med en rød pute eller 
en skinnende kobberlampe for å gjøre 
interiøret mer livlig. Og er du litt mer 
dristig, hvorfor ikke gå for en knall gul 
sofa? 

Lunheten fra den gamle setra
Interiørdesigner Siv Munkeberg Brenne 
mener at for mange hytteeiere er lunhe-
ten fra den gamle setra fortsatt idealet. 
Til Byggfaktabolig.no sier hun at hytte-
trenden går i to retninger. Den ene er 
den gode gamle hyttekosen, og den 
andre er den moderne og vedlikeholds-
frie. De som liker å pusle og stelle med 
hytta henter inspirasjon i den gamle 
seterdrømmen, mens de som vil fort ut 
i løypene og bruke tiden der vil ha det 
effektivt og bruke minimalt med tid på 
vedlikehold.
– Men vi vil gjerne ha det komfortabelt 
og moderne, og lunhet er veldig viktig. 
For å få fram den lune gode hyttekosen 
beises treverket for å få fram litt av den 
gamle patinaen, sier hun.

Det aller beste
De harde sofaputene er vi ferdig med, 
det er helt greit. Og bedre har det blitt 
med både dusj og oppvaskmaskin. 
Utsikt elsker vi. Men selv om ring-hytta-
varm er lettvint og designlamper i taket 
er kult, vil det aldri erstatte det vi liker 
aller best. Fyr på peisen og levende lys. 

Slutt på harde sofaputer 
og armlener i furu
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Detaljer i friske farger 
gir en fin kontrast til 
lune naturtoner.
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