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Öppen vedförvaring • Mönster med schabloner • Bastu med avslappningsrum • Slipa golvet

drömmar

Längst upp i huset ligger allrummet med fönster åt alla väderstreck.

Med hus i tanken

foto: agnete Brun

Oljecisternen blev deras fritidshus

BOLIST BÄTTRE HEM • våren 2010

Långt upp i Norge, nästan på samma breddgrad som Treriksröset, ligger ön Skrova.
Den är en av de öar som bildar något av
en mosaik i havet vid Lofoten. Ibland
kallas Skrova för ”Lofotens Hawaii”,
eftersom den har flest soltimmar och
minst nederbörd i området. Dessutom
kan den locka med kritvita sandstränder vid havet.
Här har Martin Otterbeck och hans
sambo Agnete Brun hittat sitt drömfritidshus. Fast det handlar inte om någon
liten stuga vid stranden, utan en före
detta oljetank högt upp på berget. Från
översta planet har de en makalös panoramautsikt över kustlandskapet. Och de
lockas nästan mer av att vara här under
vinterhalvåret, när de kan befinna sig
mitt i de dramatiska väderskiftningarna.
– Vi trivs bra här utanför högsäsongen, även om det ändå aldrig är så
mycket turister just på den här ön. Men
när mörkret sänker sig kan vi sitta här
uppe och njuta av skådespelet från norrskenet, säger Martin Otterbeck.
Idén till att göra ett hus av den gamla
oljetanken fick han när han reste runt
i området 2007. Han var delvis på
jakt efter ett fritidshus, men var nog
ursprungligen inställd på något annat
än detta byggprojekt.
Han fick köpa oljetanken för mindre
än 18 000 svenska kronor. Efter att
den stått tom i över 30 år fanns ingen
oljelukt kvar, så när kommunen gett

sitt tillstånd började Martin och Agnete
göra om byggnaden till bostad.
Metallcylindern fungerar numera
enbart som ett yttre skal, för de har
byggt en inre konstruktion med träväggar i hela tanken. Från början var
oljetanken inte hög nog att rymma
mer än två våningsplan, med ungefär
20 kvadratmeter boyta på varje plan.
Vilket var för lite, tyckte de. Därför lät
de skära loss taket, bygga en övre tredje
våning med fönster runt i stort sett hela
byggnaden och därefter lyfta på taket
igen. Nu har de således närmare 70
kvadratmeter att leva på. Där finns kök,
två sovrum och det stora allrummet på
toppen. Genom en lucka kan de också
kliva upp på taket.
All inredning är specialbyggd för att
passa den runda konstruktionen. Något
som kostat åtskilliga arbetstimmar.
Martin Otterbeck räknar med att han
har lagt ett års arbetstid på byggprojektet, vid sidan om sitt ordinarie jobb som
filmare i Oslo. De blev klara för något
år sedan och räknar nu med att åka upp
till huset ungefär fyra gånger per år.
– Det är här i Nordnorge man ska
vara om man vill uppleva väderomslag,
färger och den speciella kulturen på en
sådan här liten ö, säger han.
Text Peter Wiklund
Martin och Agnete hyr numera ut sin oljetank, med
sovplatser för upp till sju personer. Pris från cirka
10 000 svenska kronor per vecka.
Läs mer: www.oljetanken.no
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