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OSVALDS GALNA DRÖM
                Hit går det bara att ta sig med helikopter eller till häst.  
                             Men det stoppade inte Osvald Bjelland som fick sin barndoms    drömhytte mitt i den norska vildmarken.
                                                                          Text MARK ISITT Foto JAMES SILVERMAN Research CAROLINE EDNIE Styling ANNA ELOLA

Höga berg och djupa dalar.  
Bland Vestlandets otillgängliga 
fjällryggar har familjen Bjelland vallat 
får i generationer. Nu har mång
miljonären Osvald Bjelland byggt sig 
en liten fjällstuga på en av platåerna.
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 på modellstadiet kunde det lika gärna ha varit en 
sten. Rund och slät, formad av naturen i stället 
för 3 d-printern och 3 d-fräsen. En vision som 
skulle ha tilltalat beställaren, Osvald Bjelland, 
affärsman med dokumenterat sinne för enkla lös-
ningar och med rötterna i Norges karga natur. 
Det är bland Vestlandets fjällryggar han helst 
vistas »precis som min far och farfar före mig«. 
När han inte befinner sig i lyxvillan i Holmen-
kollen, vill säga. Eller i »hytten« i skidbacken på 

Beitostølen. Eller i strandvillan på Borgøy utanför Haugesund. Bjellands 
deklarerade förmögenhet uppgår till närmare 100 miljoner svenska kronor.

En liten del av denna rikedom har nu investerats i ännu en boning, en  
35 kvadratmeters stuga uppe i gnejsmassiven, tre timmars ansträngande 
vandring från den bjellandska familjegården. Men mätt per kvadrat-

meter är detta en av Norges mest exklusiva hytter, byggd för hand, varje 
timmer stock yxad av lokal snickare, murstenarna huggna och staplade av  
Bjellands kusin. Vilket kanske inte låter särskilt dyrt, men då glömmer 
man läget, byggplatsen, en vild och väderbiten bergsplatå, många kilo-
meter från närmaste väg. Såväl hantverkare som byggmaterial har flugits 
in med helikopter. 

Tillkommer gör kostnaden för arkitekter. Och den är sannolikt ansen-
lig. 400 kilometer norrut tronar berget Snøhetta, landets högsta bortom 
högfjället, och det är kontoret med samma namn som designat »hytten«. 
Snøhetta som annars är mest kända för att ha ritat biblioteket i Alexandria 
i Egypten, Operan i Oslo och andra ikonbyggnader som ibland tenderar 
att ta över sina omgivningar, förvandla allt omkring till blotta bihanget. 
Så icke här. För att upptäcka Bjellands hytte måste du vara spejare. Eller 
uppväxt i trakten.

»Jag har funderat på att bygga något här, på just denna plats, i 40 år«, 
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Totalt rymmer »hytten«  
21 personer. De textil 

klädda bänkarna är orien
terade runt den öppna 

spisen. Plädar, Norrgavel.

Stugans gräsbevuxna tak  
är en välvd stålkonstruktion 
som lyfts på plats med  
helikopter och klätts i trä och 
torv. Takformen minimerar 
snölasterna men maximerar 
snöns isolerande effekt. 

»EFTER TRE TIMMARS KLÄTTRANDE NÅDDE VI FRAM TILL DEN  
HÄR PUNKTEN OCH VID DET LAGET VAR VI REJÄLT SLUTKÖRDA.«

›
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»MIN FAR LUTADE SIG MOT SIN VANDRINGSSTAV OCH SA, ›OSVALD, VI BORDE       HA  EN HYTTE HÄR.‹ DET ÄR EN DRÖM VI HAR NÄRT I GENERATIONER.«

SNØHETTA
Norska Snøhetta som  

har kontor i Oslo och New 
York fick sitt internationella  

genombrott 1989 när  
de vann tävlingen om  

biblioteket i Alexandria  
i Egypten. I Sverige har 

Snøhetta ritat kulturhuset 
Väven i Umeå som nyligen 

fick Kasper Salin-priset.
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säger Bjelland. »När jag var liten vandrade vi ofta här uppe bland bergen. 
Vi vallade får på somrarna för att ge markerna på gården en chans att 
återhämta sig inför vintern. Efter tre timmars klättrande nådde vi fram till 
den här punkten och vid det laget var vi rejält slutkörda, särskilt om det 
var sent i september och snön börjat falla. Då brukade min far luta sig mot 
sin vandringsstav och säga, ’Osvald, vi borde ha en hytte här, så vi kan vila 
oss innan vi går vidare upp i bergen.‹ Det är en dröm vi närt i generationer, 
och eftersom jag är den förste i min familj som flyttat in till stan och tjänat 
lite pengar, hade jag råd. Mina släktingar hade aldrig de resurserna och 
möjligheterna.«

FÖR KJETIL THORSEN måste det ha varit som att börja om från början. 
I egenskap av Snøhettas grundare är han synonym med futuristiska och 
krumbuktande former långt ifrån den norska lågmäldheten. Att bygga i 
nära harmoni med naturen tycks aldrig ha varit hans ambition, inte heller 

att para det modernistiska språket med ett mer folkloristiskt, en fusionslek 
som norska arkitekter annars excellerar i. Men här gör han både och, så 
till den grad att det nästan framstår revanschistiskt – jag är mer norsk än 
någon av er någonsin kunnat tro, så det så!

Enligt snickaren Trygve Øvstebø, som under byggtiden huserade i ett 
tält med sin norska älghund Castor, är det sluttande taket en utmärkt skid-
backe. Byggnaden häver sig upp ur den steniga moränen, som vore den del 
av terrängen, och snön lägger sig som ett isolerande täcke. Väder och vind 
har styrt designen, den aerodynamiska formen minimerar snölasterna och 
den glasade söderfasaden lyfter in så mycket som möjligt av solljuset. Vore 
det inte för den robusta stålkonstruktionen som förtillverkades på fabrik 
och lyftes på plats med bananhelikopter, kunde stugan ha varit byggd för 
hundra år sedan – översnöad liknar den en igloo.

Enligt norsk »hytte«-tradition saknas både vatten och elektricitet. Mat 
lagas på gasspis i den rymligare änden, under ett tilltaget sovloft, och  

På grund av den svåra  
terrängen måste allt virke  
flygas in till byggplatsen. 

Osvald Bjelland under  
uppförandet av hytten,  

tillsammans med byggarna.

Ett mått på snickarens  
hantverksskicklighet är 
stegen upp till sovloftet, 
framtrollad ur en och samma 
stock med yxa och sand
papper. Kuddar Hay.

Virket yxades till för  
hand av en lokal bonde.  

Han bodde på tomten  
under veckorna tillsammans 

med sin norska älghund.

›

På avstånd kan hytten  
lätt uppfattas som en simpel  

bergsformation, en sten 
bumling bland alla andra.

›
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värmer sig gör man vid den öppna spisen, navet kring vilket livet  
cirklar. Hela 21 sovplatser har Thorsen trollat fram runt brasan.

»På familjegården har vi 21 sängar och jag ville ha lika många här«, 
förklarar Bjelland. »Vid ett tillfälle har vi varit runt 20 personer, hela 
min familj, och det var riktigt bekvämt. Ungefär som att vara ombord 
på en segelbåt.«

En lämplig liknelse också med tanke på snickerierna. Øvstebø är 
egentligen bonde, driver en gård två mil härifrån, men han är uppen-
barligen en exceptionell finsnickare med stor kännedom om lokala 
och traditionella byggtekniker. Hytten är mer ett skrin än en byggnad. 
Den skulpturala stegen upp till loftet har snidats ur en enkel stock. 
Köket är sammanfogat med träplugg. Timret i fasaden har böjts efter 
att ha legat i blöt i fjorden intill. 

Fjorden är Bjellands smultronställe. Här satt han som liten, med 
fångsten sprittande på de lavatäckta klipphällarna, och när hustrun 
Thorhild Widvey och han vistas här är det vid vattnet de spenderar 
stor del av sin tid. Han driver internationella konsultfirman Xyntéo 
och den årliga Performance theatre-konferensen, en sammankomst 
som syftar till ett mer hållbart ledarskap i affärsvärlden: hon är tidigare 
FN-delegat –  och Norges kulturminister. Här på klipporna kan de 
sitta alldeles stilla och bara vara.

Tysta. Lyssnande. Det kan de behöva. 

Hytten parar modern  
arkitektur med tradi tionella 
norska byggnadstekniker, 
och vore det inte för  
den aerodynamiska formen 
skulle den lätt kunna  
uppfattas som uråldrig.

Köket har en 
gasspis, men saknar 

rinnande vatten. 
Tallrikar, Stockholm 

Design House.  
Tekanna, Satake.
Ovan till höger:  

Den vackra torr
muren mot öster 

är byggd av Osvald 
Bjellands kusin.
Till höger: Det  

tilltagna fönstret  
mot söder hämtar  

in så mycket av  
solen som möjligt. 

Lergods designat  
av Eszter Imre.  

Fågelskulptur, Lovi.
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›
»FÖR ATT UPPTÄCKA BJELLANDS HYTTE MÅSTE DU VARA SPEJARE.«


