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Da Willo Blome, grunnlegger av det tyske designfirmaet Blomus, og hans 
kone Barbara Nöcker-Blome, arkitekt, bestemte seg for å pusse opp 
og gjenoppbygge den gamle fjellhytta i Sør-Tyrol, som Barbara hadde 
arvet av sin far, var det starten på en lang prosess og fire år med intense 
diskusjoner. Ikke så mye om de skulle gjøre det, men heller hvordan 
det skulle gjøres. De skjønte fort at de hadde forskjellige syn på den 
overordnede stilen. Han ønsket fjell-hygge med mye tre og duker på 
bordet, mens hun, som arkitekt, hadde ønske om en mer moderne stil. 
Etter hvert jobbet de frem et konsept som begge ble veldig fornøyde med.

Det originale huset var lite; to rom, et kjøkken og en peis, men med en 
fantastisk utsikt over fjellene. Oppå første etasje på den gamle bygningen 
bygde de en ny etasje med saltak. Stuen med det åpne kjøkkenet i svart 
stål, den skulpturelle trappen og gavlen med glass gir et tidløst moderne 
preg, mens gammelt resirkulert treverk ble brukt til gulv og vegger. – Det 
er ikke et kompromiss, men det beste fra begge verdener sier Willo Blome 
og legger til, – dette er mesterverket til min kone.

Ekteparet brukte mye tid på å følge opp arbeidet, noe som var utfordrende 
men smart med tanke på alt som kan gå galt i en slik prosess. Ikke desto 
mindre var innsatsen verdt det, og resulterte i en sjarmerende, moderne 
hytte, der hele familien nå kan bruke tid på å hygge seg og slappe av. Det 
beste eksemplet på når design møter arkitektur. blomus.us
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Sidebordene i forskjellig størrelse er 
fra Blomus. Midt i rommet mot den fine 
snøutsikten står Arne Jacobsens Egg-stol 
fra Fritz Hansen



Kjøkkenet er tegnet av arkitekt 
Barbara Nöcker-Blome og er bygget 
av firmaet Erlacher fra Syd-Tyrol, 
som har hatt den generelle jobben 
med bygging av interiører i huset. 
Lampene over kjøkkrnøya er designet 
av brødrene Bouroullec for Flos.
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Spisebordet er fra Vitamin Design 
i Hamburg, og stolene kommer fra 
Freifrau. Pendlene er designet av 
Seppo Koho for Secto Design. Vase, 
glass, karaffel, kopper og fat er fra 
Blomus.
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Det er brukt gammelt treverk i trapp, 
gulv og vegger. Accesoarer på badet 
er fra Blomus.
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