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arkitektperlen Otterøya

Enkel, funksjonell og

moderne

Otterøya er
en øy i namsos

kommune i nord-trønde-
lag. den er 143 km2 og er

fylkets største øy.
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det var ikke så mye som en flat meter å se på tomten elsa og
Åge elden kjøpte utenfor namsos. takket være arkitektens
evne til å tenke stedstilpasning fikk de imidlertid plassert
hytta «der ingen skulle tro at noen kunne ha «ei bu».
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Det startet med en padletur i namdalsk
kystnatur. Ekteparet fra Namsos hadde
egentlig hytte i havgapet i Flatanger, halv
annen times kjøretur fra hjembyen. Men
lysten til å forsøke noe nytt hadde sakte,

men sikkert vokst frem i takt med alderen.
– Egentlig er dette vår tredje hytte. Først

hadde vi en hytte i Namdalseid i 22 år. Så
solgte vi den og fikk tak i en ny på Kvaløy
sæter i Flatanger. Den hadde vi i 16 år, sier
Elsa Elden, til daglig gallerieier midt i sen
trum av Namsos. Litt lenger opp i gaten
hadde ektemannen Åge i en årrekke drevet

egen frisørsalong. Nå er han pensjonist og
kunne gjerne tenke seg å tilbringe mer tid
på hytta.

– Det var jo ikke mer enn halvannen
times kjøring ut til hytta, men vi kunne
tenke oss noe litt nærmere, forteller ekte
paret.

Dermed er vi tilbake til nevnte padletur

kontrast: kjøkkeninnredningen er
fra HtH, mens spisebordsmøblene
er fra normann Copenhagen. kunst-
verket til venstre er signert mia
gjerdrum Helgesen.

Når alt har sin plass blir du
som person mye roligere.
Det skaper igjen harmoni.
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langs den lakserike Namsenfjorden. De
speidet etter en mulig tomt. På turen fikk de
øye på noe som for folk flest ville ha forto
net seg mer som en stor fjellsprekk enn en
potensiell hyttetomt. Men der, akkurat der,
med 180 graders utsikt mot fjorden, så
ulendt og bratt at det trolig hadde egnet seg
mer til hoppbakke, ønsket de å bygge hytte.

Og når Elsa Elden som gallerieier klarer å
lokke til seg kunstnernavn som Pushwag
ner, Håkon Gullvåg og Håkon Bleken til sitt
lille galleri i Namsos, så skulle hun alltids
klare å få overtalt noen til å få bygget en
hytte på dette litt ulendte stedet.

Arkitekt Roy Blom humrer når han tenker
tilbake.

– Det var jo ei tomt ingen egentlig så noen
nytte av, det så ikke ut som den var bebyg
gelig, sier han.

Men mannen bak modulkonseptet NOA
lot seg ikke be to ganger, og ekteparet fikk
det slik de ville. Uten at det ble løst så mye
som en eneste dynamittsalve ble hytta
tilpasset topografien i terrenget.

alternativ: en sort Jøtul peisovn var aldri noe
alternativ for ekteparet. en hvit Jøtul derimot…

fargerik: Hjemme i namsos er elsa elden en
kjent person gjennom sitt kunstgalleri. derfor er
det godt å koble av på hytta.
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– Jeg tar alltid utgangspunkt i at det er
ergometrien på hytta som skal passe til
terrenget. Så er det alltid noen formater
på tomten som du er nødt til å dekke
over, sier Blom.

Uterommet og de naturlige omgivel
sene er viktig for arkitekten. Her skulle
derfor ikke så mye som et tre eller en
fjellknaus ofres, hvis det ikke var strengt
nødvendig.

– Når folk sier til meg at her er det fint
å bygge, så tenker jeg ofte motsatt. Her
er det fint å være utendørs, og så skal
hytta spille på lag med de naturgitte
kvalitetene på stedet, sier Blom.

Det første som sto ferdig var terras
sen. Den er både stor og dansbar.

– Når det er så kupert som det er her,
så må du ha noe som er litt stort, så du
ikke faller utenfor på hender og albuer
når du skal bevege deg. Så her kan vi
rase rundt med rullator så mye du vil,
den dagen det skulle bli aktuelt, humrer
Åge Elden.

Her skulle ikke så mye som et tre eller en fjell-
knaus ofres, hvis det ikke var strengt nødvendig.

utsyn: fra soverommet har ekteparet selv-
sagt sjøutsikt.

krav: det er ikke hver dag at arkitekten får
et krav om at baderomsgulvet på hytta skal
være rødt. men det skulle altså elsa elden ha.

sosialt: med utsikt rett ut mot havet blir
det ofte lange og sene kvelder ved
middagsbordet.



variasjon: lyse farger både på
vegger og møbler var viktig for ekte-
paret elden. dermed kommer også
maleriet fra Pushwagner til sin rett.
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skjult: for å utnytte fjell-
sprekken som hytta ble byg-
get over, ble det bygget en
bod på undersiden.

dekket: tomten var i
utgangspunktet svært
ulendt, lite minner om
det i dag.

Kravet fra eierne var at hytta skulle være
enkel og funksjonell. Og det fikk de.

– Når du holder på å bli så gammel som
det vi er, da måtte vi ha noe moderne, sier
ektemannen Åge lurt.

Resultatet ble ei NOAhytte på 55 kvadrat
meter på ett plan, med stue, kjøkken, bad og

to soverom, foruten en liten hems. På baksi
den, inn mot fjellet, over den store fjell
sprekken, er det bygget en terrasse med bod
på undersiden.

– Vi så på mange ulike modeller, men
ingen av dem passet inn på tomten. Enten
måtte vi sette hytta på stylter, eller sprenge

ut for å støpe ei plate, sier Elsa Elden.
I stedet dro de med seg Namsosarkitekten

ut til Otterøya.
– Vi la noen føringer for hvordan vi ville

ha det, blant annet at hytta skulle trekkes
lengst mulig ut mot kanten. Roy mente det
motsatte, hvis vi la hytta helt ytterst ville vi
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ødelegge det fine området foran. Og da ble
det sånn, sier de.

I utviklingen av NOAkonseptet har Blom
samarbeidet med tjenestedesignere.

– Som arkitekter er vi opptatt av kon
struksjon, arkitektur og estetikk. Men
gjennom samarbeidet med tjenestedesig

nerne har vi også lært oss å ta hensyn til
det emosjonelle aspektet. Hvorfor vil kun
dene ha akkurat de fasilitetene de ber om,
sier Blom.

Tjenestedesignerne opererer derfor med
en emosjonskurve. Her er det mange ting
det må tas hensyn til i planleggingsfasen,

alt fra hvor folk ønsker å oppholde seg når
de er på hytta, på hvilken tid av døgnet de
vil være der, hvilken generasjon tilhører
brukerne, til hva de ønsker å lagre og hva
slags aktiviteter de ønsker å bedrive.

– Du kan aldri undervurdere brukerper
spektivet. Når du kommer til ei hytte, så

Akkurat der, med 180 graders utsikt mot
fjorden, så ulendt og bratt at det trolig
hadde egnet seg mer til hoppbakke,
ønsket de å bygge hytte.
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går du inn i en slags operativ tankegang, Når alt
har sin plass blir du som person også mye roli
gere. Det skaper igjen harmoni, sier Blom.

Ekteparet Elden fikk det slik de ville ha det. Der
har harmonien forlengst slått rot. Blant annet
ønsket de seg et rødt bad. Og det fikk de. Med stor
venneflokk som bor i distriktet ønsket de seg
samtidig en åpen løsning med plass til mange, og
heller mindre med soverom.

– Vi har ikke bygget hytte for mange generasjo
ner, denne er kun beregnet på oss to. Men vi har
veldig ofte mange gjester her, men det er ikke
lenger unna enn at de drar hjem på natten, sier de.

Det aller beste er utsynet. Valget av store vin
duer gjør at de ser sjøen samme hvor de opphol
der seg i hytta.

– Dette med lys og vinduer er jo blitt et vare
merke for Roy Blom. Han var også flink til å treffe
på den økonomiske rammen vi hadde. Så vi er
veldig fornøyd, ikke minst med de mange smarte
løsninger som gjør alt greit og rasjonelt. Når du
har nådd den første middagshøyden må du ha noe
som er lettvint, vet du, sier Elsa.

Selv hønene som tusler rundt på tomten synes
å være såre fornøyd med sitt nye fritidshjem. Det
er ikke all høns som kan skilte med havutsikt fra
verpekassen.

– Jeg ville egentlig ha gris, men det fikk jeg ikke.
Så da ble det høner. Ettersom det ikke er lange
biten hjemmefra er de her ute hele sommeren. Og
det er veldig hyggelig, sier Åge Elden.

tørt: i denne ute-
stuen tilbringer
ekteparet elden mye
av tiden når de er på
hytta, nærmest
uansett vær.

fellesskap: Både Åge og elsa
elden og hønene trives godt på
hytta på otterøya utenfor namsos.



Vi har realisert
hyttedrømmer i 50 år

Glittertind

Fjelltunet

Anne-Line Østensen
tlf. 992 03 044

anne-line@jora-bygg.no
www.jora-bygg.no
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Follahavet

Raudsunda

AbelværNærøy



endrer: ekteparet elden har laget seg flere
alternative plasser etterhvert som sola flytter
seg rundt hytta.
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Jøa / Olav Duuns rike Namsos


