
klar horisont 
Trafjorden blotter seg som en blå stripe i tre ulike havretninger; øst, sør og vest. 
Bare svabergene bryter linjen. Navnet på hytta måtte bli Horisonten. 
TeksT: Marte ØstMoe  FoTo: anja elMine BasMa
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Vær fra alle kanter: Hytta har fått ny kledning og er isolert. I dag står taket i 
riktig retning i forhold til vinden. Kastevindene kan bare prøve seg. Vel piper 

det om hyttehjørnene, men Horisonten står støtt. Det var utsikten og 
beliggenheten, og ikke selve hytta, som Astrid og Alvar falt for i 2001. 

huMMerBakken

Hummerbakken i Brunlanes
Fylke: Vestfold
Høyde over havet: ca. 20 moh.
Høyeste temperatur siste år:  
23,4 grader
Laveste temperatur: -12,5 grader 
Største snødybde siste år: 58 cm
Normal årsnedbør: ca. 1050 mm
Værdata fra værstasjoner i området. 
Kilde: met.no

larVik
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reaksjonene var lunkne da astrid Wittersø og alvar  
Melvær for første gang viste frem sitt ferieparadis i Brun-
lanes, mellom stavern og helgeroa, i 2001. 

– Æsj! Det ligner jo ei pølsebu! 
som svar på tiltale, innførte de lykkelige eierne tra-

disjonen «pølselørdag». Pølser ble kokt på den lille komfyren på 
kjøkkenet, et lite bord ble satt opp i døråpningen og det ble ser-
vert pølser over disk. Ekteparet hadde imidlertid større ambisjo-
ner med de tre knøttsmå byggene fra 1957. Både hytta, annekset 
og utedoen var sterkt preget av vær og vind. 

all kledning måtte byttes, det samme gjaldt vinduene. Under 
denne prosessen ble hytta også isolert. Pølseboden ble omdøpt til 
horisonten. arkitekt Ulrik hellum ble kontaktet, han syntes ut-
gangspunktet var skrekkelig, men evnet å levere flotte tegninger. 

ikke lenge etter mottok larvik kommune søknad om tilbygg. si-
den horisonten ligger innenfor strandsonen, kun 95 meter fra ha-
vet, tok saksbehandlingen ekstra tid. til slutt kom bygningsrådet på 
befaring og fikk se de relativt små endringene som ekteparet ønsket. 

takløft
i dag er annekset revet. Utedoen måtte gå samme vei. De små 
husene ble erstattet av et nytt tilbygg, som i dag er astrid og  
alvars soverom. Mellom dette tilbygget og selve hytta, er det et 

katta i sekken: I Horisontens første gjestebok fra 2001, står det hele 
dokumentert. En gang gikk hytta under kallenavnet Pølseboden. Hadde de 

kjøpt katta i sekken? Nei, i dag er det ingen som våger seg på slik prat. 

steinrøysa ned i bakken: Astrid og Alvar har 
ingen barn, men tar gjerne imot gjester. 
Naboungene Eivor Unn og Vilma Sól koser seg 
sammen med Alvar i den lune dumpa nedenfor 
hytta. Hjemme får de bare brødskiver. Her på 
Horisonten får de jordbær og loff. 

– Naturen er mer 
vesentlig enn hytta. 

Astrid og Alvar, hytteeiere
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liten men god: Bak Horisonten, mot nord, 
ligger det flere små hytter, men ingen er 
sjenerende. Steinmuren mot øst skjermer for 
østavindene og var allerede på plass da Astrid 
og Alvar kjøpte hytta, som etter ombyggingen er 
beskjedne 40 kvadratmeter.
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Dekket: Plattingen mot 
vest er det nyeste på 

Horisonten. Her er 
benkene som 

oppbevaringskister. 

smart og smått: Alvar 
har laget et lite 

utebord til å sette fra 
seg kaffekoppen på. 

Det kan også brukes til 
oppbevaring. Den blå 

sykkelen fikk Astrid til 
konfirmasjonen. Selv 
om den er rusten, er 

den fin å ha på hytta.  

– Himmelen 
kan se grønn ut 
og sjøen rød.
 Astrid, hytteeier og bildekunstner
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overbygg med moderne bad i enden. i svalgangen er det plass til  
tørkesnor, verktøy og vask. Boarealet på 40 kvadratmeter krever 
at hver ting har sin plass. 

i dag ligger også taket trygt der det skal. opprinnelig skrånet 
det opp som en skyggelue i retning kattegat. i en storm løftet det 
seg, nettopp som en hatt, for så å falle tilbake på plass. Etter det 
ble taket snudd og fikk møne med skråtak som peker øst-vest. tak-
skjegget mot øst ble senket nesten helt ned til bakken. Dermed ble 
det laget et lite rom som i dag kalles gjesterommet, eller karis rom.  

Grønn himmel, rødt hav
kari, det er datteren av den forrige eieren. hun ferierer nemlig 
fortsatt på horisonten en uke hver sommer, og bruker boden som 
sitt krypinn. Dette rommet kan, etter behov, omgjøres fra jomfru-
bur med en enkel seng til romantisk kammers for to. rommet blir 
også benyttet som atelier. 

– Jeg hadde egentlig bestemt meg for ikke å jobbe på hytta. Men 
nå som gjesterommet også kan gjøres om til arbeidsrom, måtte 
jeg skjerpe meg! himmelen kan se grønn ut og sjøen rød, forteller  
astrid, som lever som billedkunstner i Førde. Bak seg har hun en 
rekke utsmykningsoppdrag. 

Patenter oG snurrePiPerier
Det er astrid som stort sett står for de kunstneriske sprellene på 
hytta. alvar balanserer det hele med sine praktiske og lenge gjen-
nomvurderte løsninger. han er pensjonist, men jobber med na-
turvernsaker både lokalt og sentralt. Glansede magasiner er ikke  
alvars sterkeste interesse, da er det bedre å finne ut av tingene på 
egen hånd, gruble over fyndige løsninger og originale varianter. 
Paret har dessuten mye moro av å sette seg sammen for å planleg-
ge. De diskuterer, tegner og prøver ut. astrid innrømmer at hun 
like gjerne kan bli overrasket når det ferdige produktet avdukes. 
– alvar er som et trinn to, han videreutvikler ideene enda et hakk. 

Et eksempel er et smalt utebord som er festet til veggen. Dette 
er perfekt til å sette fra seg kaffekoppen på, men har også en dob-
beltfunksjon. Bordet er nemlig også et lite skrin og kan brukes til 
oppbevaring. skulle det bli vått inne i den, har alvar boret en ventil 
slik at vannet kan renne ut. 

Et annen patent er alvars redskapsbu plassert bak dobbeltsen-
gen deres. For å skjule rotet, er det satt opp en enkel skillevegg 
som nesten når opp til taket. han har også satt inn en lett dør. 
soverommet, som også går under betegnelsen «privaten», utgjør 
sammen med redskapsboden, ca. 12,4 kvadratmeter. Da døren inn 
til redskapsboden skulle slås opp, krasjet den med hjørnet på dob-
beltsengen. Dette løste alvar ved å sage av hjørnet på døren. 

Personlige patenter skjuler seg bak neste hjørne. nylig ble plat-
tingen, kalt dekket mot vest, ferdig. Benkene her fungerer som dype, 
fine kister og en liten luke i gulvet fører frem til stoppekranen. 

sjøsPrøyt oG kloke ord
om våren åpnes vannet. lemmene foran vinduene hukes ned. lu-
kene kan så å si brettes sammen og bli hengende nederst på vin-
duene som et fippskjegg. om høsten, når horisonten skal gå inn i 
dvale, brettes lemmene på plass og festes med sterke kroker. 

nye horisonter: Det er havet og naturen 
som trekker når Alvar og Astrid setter 

seg i bilen i Førde for å kjøre 8 timer til 
sitt ferieparadis i Brunlanes.  

Horisontens rette linje  
gir dem ro.

17 hytteliv 4/13

hyttebesøk

>



ugg ugg: På Horisonten skal det 
ikke være mer enn det høyst 
nødvendige. Kunst kommer inn 
under denne kategorien. En liten 
totempel til høyre for stereoanlegget 
er laget av rekved og gamle fjær. 
Bøker og god musikk, gjerne blues, 
jazz og folketoner, er også 
nødvendig for å trives. Bildet på den 
blå veggen er Astrids verk. 
Slagbenken er god å ligge på. Under 
den er malesakene bevart slik at de 
ikke fryser om vinteren.

Blåkjøkken: Astrid ville beholde 
fargen på kjøkkenet slik den var da 

hytta ble satt opp i 1957. Heller 
ikke er det mange flere fasiliteter 

her nå enn den gang. Det holder 
fint med to plater på komfyren. 

Kjøkkenbenken er ny, men 
skuffene er originale. 

Kjøkkenbordet er smalt, men 
langt, er fra Gol og spesialbygget 

til en hytte på Rekkevik som 
tidligere var i familien.  

Vindusbeskyttelse
Lemmer med to eller tre hengsler kan brettes 
opp eller ned. Om vinteren blir de satt opp og 
festet til hytteveggen med sterke kroker. Om 
sommeren blir de hengende under vinduene, 
og trenger ikke bæres bort eller oppbevares 
andre steder. 
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Det er minst åtte timers kjøring fra hjemmet i Førde til hytta i 
larvik. likevel er ekteparet der minst to ganger i løpet av sommer-
sesongen. Ut over dette står den til disposisjon for slektninger og 
kjente som trenger ro og fred. 

Er du heldig, finner du en egen fordypning i svaberget der bøl-
gene bare nå og da skifter ut vannet. Er du barsk, kan du stupe fra 
klippene. om høsten er stormene hissige. Bretter du da ut anorak-
ken, kan du nesten fly. 

– naturen er mer vesentlig enn hytta, mener astrid og alvar. Et 
lite spisested ligger i en liten fordypning i terrenget, det er laget til 
bålplass, benker og bord som er tilpasset plassen. alt som kan be-
nyttes, tas i bruk. De tingene som ikke finner sin plass, må ut. 

Med jevne mellomrom plukker astrid ned ting som av en eller 
annen grunn ikke hører hjemme her og som de strengt tatt ikke 
trenger på hytta. Det kan dreie seg om en tantete pute eller en kje-
delig kopp. På horisonten skal livet leves enkelt og like rent som 
linjen av horisonten. 

På kjøkkenhylla henger et utklipp: Förenkla ditt liv, få tid att 
leva!  hl

utsikt inne: Privaten, eller 
soverommet til Astrid og Alvar, 

er enkelt og lyst. Vinduene 
lokker dem ut hver morgen. 

trangt om plassen: Verktøy er nyttig å ha på hytta, men hvor? 
Siden gjesterommet ble arbeidsrom og ikke bod, måtte noe gjøres. 
Alvar satt opp en lettvegg i soverommet og satt inn en dør. Rommet 
er til sammen 12,4 kvadratmeter, og døren buttet mot 
sengestolpen. Dette ble fikset ved å kutte et hjørne. 
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hyttebesøk

svalgang: Mellom privaten og hovedhytta er det en praktisk 
svalgang med tørkesnor, verktøy og oppvaskbenk. Tar de 
oppvasken ute, kan de samtidig nyte utsikten. Søler de 
såpevann på gulvet, gjør det ingenting. 

Dør til gjesterommet: Karis rom, eller 
gjesterommet, ligger under mønet mot øst og 
har egen inngang. Denne døren er spesielt 
utsatt for saltsprut og vind, og er beskyttet 
med en lett ekstradør utvendig. I denne er det 
laget et kjekt hakk, slik at dørhåndtaket i 
døren innenfor kan tas i bruk. 

Farger
utvendiG farGe: 
Fjellgrå 0639 Trebitt 
Oljebeis. 
Blå dør: S4405-R70B

SoV ByGGeår: 1957/2001
størrelse: 40 m²
eiere: Astrid Wittersø og Alvar Melvær
arkitekt: Ulrik Hellum
rominndelinG: Bad, soverom, kjøkken 
og stue. Arbeidsrom og gjesterom i ett. 
Hems.
fasiliteter: Sommervann og strøm
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