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Hyttetrend: Fra primitivt fristed til hus nummer to

Fant frihetsfølelsen i skogen
LOPPEFUNN: Kjøkkenutstyret er funnet på loppemarked. – God design er ikke mote, det er
form og mønster en ikke går lei, sier Monan.

TETT PÅ NATUREN: Vann til dusj og oppvask hentes like nedenfor hytta. Her går Trond Henning Monan også på
skøyter, setter garn eller bader naken om sommeren.

Ønsker stadig mer komfort
Selv om komfort blir stadig viktigere for de fleste hytteeiere,
velger en gruppe kjøpere fremdeles bevisst bort fasilitetene.

HAR DET HAN TRENGER: Med solcellepanel, ledlys i taket og en støvsuger på tolv volts
batteri kommer Monan langt.

GODE LØSNINGER: To solcellepanel og vindgenerator gir mulighet for å lade mobil og pc. Kjøleskap og komfyr går på gass, og en kjele på vedovnen varmer opp vann til en manuell dusj. At livet i skogen er godt,
kan Monan skrive under på, selv om han måtte overtales til å stille opp i avisa.

Helt siden han bygde hytter i skogen som liten, har han hatt lyst til å bo slik; uten vann, vei og strøm. Nå har
Trond Henning Monan fulgt drømmen, og han har aldri hatt det bedre.
MAI LINN OPSETH TRONSTAD
mai@kristiansandavis.no
Telefon 38 69 99 99

KRISTIANSAND: Han møter oss ved veien og loser
oss over heia til fots. Følelsen av å forsvinne lenger og lenger bort fra asfaltjaget og inn i naturen
blir stadig sterkere. På en topp stopper Trond
Henning Monan (38) opp:
- Jeg kaller det «Lykketoppen», sier han, og ser
ned på hytta som kommer til syne like ved det isbelagte vannet, omtrent halvannen mil nord for
Kristiansand.
I går for han over vannet på skøyter, andre dager setter han garn eller hugger tømmer. Monan
flyttet inn for snart et år siden. Etter å ha bygget
én hytte med alle fasiliteter på Hovden, og et hus
på Høietun - som havnet i internasjonale medier
grunnet god arkitektur – gjorde han endelig det
han aller helst ville: Skapte et hjem med enkel
standard. Uten vei, innlagt vann, strøm eller naboer, men med solcellepanel, et stort vann utenfor døra og to velfungerende bein.
- Jeg ville aldri hatt vei her, det hadde ødelagt
alt. Å gå 15 minutter i skogen når den våkner til liv
om morgenen, eller på vei hjem i måneskinn, gir
meg noe ekstra. Jeg hadde ikke følt samme avkobling fra verden om jeg hadde hatt en bil stående
utenfor. Og frihetsfølelsen blir forsterket uten rør
og ledninger til resten av samfunnet, sier Monan.

Avkoblet
Monan har alltid følt en fascinasjon for å være
«avkoblet».
- Jeg drømte alltid om å kunne bo i hyttene jeg
bygde som liten, la være å dra hjem for å gå på

skolen når vi hadde vært der i helgene. Den følelsen av frihet har jeg funnet tilbake til, og jeg har
aldri hatt det bedre.
Valget hans er stikk i strid med hva folk flest vil
ha. Ifølge Gustav Sædberg, fagansvarlig ved Meglerhuset Sædberg, vil hyttekjøpere bare ha mer
og mer komfort. Mette Karlsrud Stene-Johansen,
redaktør i magasinet Hytteliv, påpeker at det alltid vil være en gruppe som ønsker seg enklere kår
på hytta, men sier at de er i mindretall.
Monan skjønner ikke hvor sjarmen med hytte er,
om alt skal være som hjemme. Som mange andre
er han vokst opp med hytte uten strøm og andre
fasiliteter. Nå har han søkt tilbake til røttene, bort
fra byggefeltet og inn i skogens ro. Der går han og
ler av sine egne vitser, forteller han. Eller tar seg et
morgenbad splitter naken om sommeren.
- Jeg synes folk skulle gå mer naken i naturen.
Det gir en fantastisk frihetsfølelse, sier han.

Tid
Monan er ikke typen som liker å henge over hekken eller diskutere trappevask med naboen, men
han skjønner at dette livet ikke er for alle.
Det kan ikke bli asosialt?
- Det sosiale blir på en annen måte. Det er mye
hyggeligere å få besøk nå, her blir folk gjerne til
dagen etter. Sist jeg hadde besøk av en god kompis, satte vi garn og kløyva ved. Jeg merker at vennene mine slapper av når de kommer hit. Plutselig har de tid.
Han sier ordet «tid» med trykk, sier han har fått
et annet forhold til det her ute.
- Ting tar selvsagt mer tid her, men jeg synes altfor ofte man måler tid i penger. Mange bruker tida
på å jobbe for å tjene mest mulig. Her trenger jeg

ikke mye å leve for, og har til gjengjeld mer tid.
Går noe i stykker, fikser Monan det i stedet for å
kjøpe nytt. Han har også blitt mer bevisst på forbruk og kildesortering, for å slippe å bære på søppel over heia mer enn han må.

Kontrast
Han har permisjon fra lærerjobben, er ringevikar
i en barnehage og venter på å reise ut med Leger
uten grenser. Hvor, vet han ikke ennå, men det
kommer vi tilbake til når han skal rapportere derfra i Kristiansand Avis. Ved å selge huset fikk han
anledning til å sette jobben på vent for å kunne
reise ut når Leger uten grenser trenger ham.
- Jeg kan kjenne på litt dårlig samvittighet for
ikke å jobbe mer akkurat nå, men jeg står opp
klokka seks hver dag og holder på med noe hele
tiden. Og når jeg jobber i barnehage, er det en
deilig kontrast til livet her.
Han liker å skape, og lager møbler eller tar tegneoppdrag nå og da. Men han må også ha tid til
å kjede seg.
- Kjedsomhet er sunt, det skaper kreativitet til å
finne på noe. Problemet i dag er at vi har underholdning hele tiden. Mens vi kunne leke og bygge
de merkeligste ting som små, sitter vi nå foran
data, tv og mobil, og aktivitet skal være organisert.
Jeg tror vi mister endel livsglede og innovasjon på
den måten. Vi er manuelle vesener, sier Monan.
Neste byggeprosjekt er å lage et drivhus. For
han har ingen planer om å flytte.
- Folk spør om ikke jeg savner komfort, men jeg
har aldri hatt mer komfort. Jeg har ikke gått ned i
levestandard ved å leve som dette, derimot lever
jeg ut drømmen min. Det er det få som gjør, de
fleste er for knyttet til systemet, avslutter han.

LIVET: - Jeg stod og hugget ved mens jeg hørte påThåstrøm på full guffe, da jeg merket en tresplint treffe ansiktet.
«Vedhugging, Thåstrøm og blod i trynet, dette er livet», tenkte jeg, sier Monan.

KRISTIANSAND/OSLO: Gustav Sædberg, fagansvarlig ved Meglerhuset Sædberg, bekrefter Monans påstand om at den
norske hytten har gått fra å være et primitivt fristed til hus
nummer to.
- Vi meglere har alltid sagt at når det gjelder hytter, er det
de tre b-er som gjelder: Beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet. Men nå har vi faktisk måttet snu, og bytte ut én b med k: Komfort.
Enten hytta er på fjellet eller ved sjøen, ønsker de fleste kjøpere innlagt
strøm, vann, en god toalettløsning og helst bilvei fram til hyttedøra.
- Komforten gjør at flere trives. I tillegg øker bruksåret, man kan komme og gå oftere. Derfor sier mange at hytta er bolig nummer to, og noen
har det faktisk finere på hytta enn hjemme. De ønsker kvalitet, også når
det gjelder fritid sier Sædberg.
Hva med innlandshytter uten vei, strøm og vann, er de vanskelige å få
solgt?
- De har fremdeles et marked. Det henger både sammen med pris og
at noen ønsker å komme tilbake til hvordan de hadde det i sin oppvekst.
Mette Karlsrud Stene-Johansen, redaktør i magasinet
Hytteliv, tror også en overvekt av hyttekjøpere ønsker komfort, men tror trenden kan snu.
- Vi ser spor av at trenden kan være i ferd med å snu. Vi har
en gruppe som bevisst ikke ønsker alle fasiliteter på hytta,
de vil ha en stor kontrast til hjemme. Det enkle hyttelivet
appellerer fremdeles til en del, men de er nok i mindretall, sier Karlsrud
Stene-Johansen.
Hvordan har hyttetrenden utviklet seg de siste tiårene?
- Før hadde vi en stolthet over å bygge og fikse ting selv, og det skulle
være enkelt på hytta, ikke som hjemme. Man tok ikke med jobben på
hytta da. I dag er under tre timers reisevei viktig, vi er ikke villige til å
reise like langt som før, sier hun.
Og for dem som ønsker å kunne ta seg en dusj eller logge på: Det er ikke
nødvendigvis luksus, ifølge Karlsrud Stene-Johansen.
- Det er nok heller tett knyttet opp mot å kunne benytte hytta oftere. Og
når det gjelder bredbånd, spurte vi våre lesere om de ønsket det på hytta.
Veldig mange sa nei! For dem som vil ha det, handler det veldig ofte om
tenåringsbarn. De blir ikke med om de ikke får lade nettbrettet, avslutter
Karlsrud Stene-Johansen.

Møt hverandre
Vi kan ha 400 venner på Facebook, men likevel mangle noen å
snakke med. En av fire nordmenn er plaget av ensomhet. Også noen
du kjenner. Kanskje vi bør «like» hverandre mer i virkeligheten?
Treffes oftere under fire øyne og sjekke hvordan statusen egentlig er?

Ta kontakt med noen du ikke har sett på lenge, og hjelp oss å skape
et varmere samfunn! Tusenvis av frivillige i Røde Kors jobber hver
dag for at mennesker skal møte mennesker i virkeligheten også.
rodekors.no

