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Varmen rammer os som i en sau-
na, da vi skubber den massive
trædør med glasruden til side.

Min kæreste og jeg skynder os at åbne
de døre, der vender ud mod den pano-
ramiske bjergudsigt. Den kølige luft er-
statter den varme, og nu kan vi kon-
centrere os om at få et overblik over vo-
res midlertidige hjem i de østrigske
bjerge.

Sengen fylder det meste af glashyt-
ten, hvis fulde størrelse lyder på 20
kvm. Bag sengen er et lille køkken og
en simpel glasvæg, der adskiller køkke-
net fra badeværelset. Selvom den ne-
derste del af glasset er matteret, er der
ikke meget overladt til fantasien. Hel-
digvis er det nemt at give den anden
privatliv ved at gå udenfor på hyttens
træterrasse. Jeg placerer hænderne på
rebet, der fungerer som et rækværk, og
kigger på bjergene foran og omkring
mig. Det er sidst på dagen, himlen er ly-
seblå, og skyerne gemmer på det øver-
ste af bjergene. Når jeg kigger bagud,
kan jeg se vores bil og solen, der nær-
mer sig bakketoppen.

Navnet Dreamalive er det mindst
originale ved konceptet, der er udviklet
af en ung østrigsk mand, som gerne vil
give besøgende en unik mulighed for at
få en god søvnoplevelse tæt på natu-
ren. Bygningen, som vi befinder os i nu,
er den første af sin slags. Men den bli-
ver med al sandsynlighed ikke den sid-
ste.

Far vild i stjernerne
Bjergene udgør en konstant kulisse,
når vi bevæger os rundt på den mini-
male plads. Natten bliver mørklilla, da
solen er gået ned. På et tidspunkt rejser
jeg mig og lukker omgivelserne ude
med mørklægningspersiennerne, før
jeg går om til et sted i køkkenet. Hytten
er plasteret til med små sedler, der be-
skriver dens forskellige funktioner og
faciliteter. En praktisk seddel beskri-
ver, hvordan toilettet fungerer, mens
denne, der hænger ved siden af en
lang, hvid beholder, er mere spænden-
de at kigge på. Det meste står på tysk,
men jeg kan forstå, at det er meningen,
at knappen skal trykkes på lige inden
sengetid. Beholderen sprøjter noget
væske ud, der dufter friskt. Det skulle
berolige kroppen og give en god natte-
søvn.

Under dynerne kan vi ligge og kigge
op på en skyfri, stjerneklar nattehim-
mel gennem glasloftet. Jeg er træt,

men jeg vil hellere ligge på ryggen og
lade mine øjne fare vild blandt stjer-
nerne. 

Morgenmad på sengen
Vi blinker os selv vågne, da solen næste
morgen lyser rummet op. Da vi har
sænket persiennen, toner bjergene
frem som et lyserødt lærred. Omgivet
af blomstrede dyner følger vi med i
dramaet fra sengen. Senere åbner vi
dørene for fodenden af sengen. Sengen
har hjul under sig, så vi kan skubbe den
ud på terrassen. Jeg trækker et tæppe
op for at skærme mig mod kulden,
mens jeg læner mig tilbage og hviler
blikket på bjergtoppene. Men det bli-
ver hurtigt lidt for køligt her i sensom-
merens morgenkulde, så vi rejser os og
skubber sengen på plads igen.

Vi hører bilen, før vi ser den bakke ned
til hytten. En mand stiger ud og rækker
os kurve med morgenmad. Vi kender
ham som ejeren af Alpenresort Walser-
tal, det hotel, der har værtsrollen for
hytten. 

Vi bestilte morgenmaden på hotel-
let i går, da vi spiste vores aftensmad
samme sted. Ejeren er meget fåmælt,
smiler og kigger nysgerrigt ind i hyt-
ten, før han kører sin vej. 

Vores kroppe er vendt mod glasru-
den, mens vi sidder i sengen og spiser.
Det er en perfekt måde at afslutte sit
ophold på. Vi har været her i mindre
end 24 timer, men mine skuldre er fal-
det ned på deres plads, og min hjerne er
faldet til ro. Jeg er sikker på, at det ikke
er det sidste, vi hører til Dreamalive. 

Glasklar nat i bjergene
Den simple glæde ved at falde
i søvn under stjernerne findes
i de østrigske alper, hvor en
mobil konstruktion af træ og
glas inviterer gæster og natur
indenfor

Den mobile Dreamalive-hytte ligger i bjergrige omgivelser i Vorarlberg i Østrig. PR-foto

Af Cathrine Marie Nørgaard

Køkkenet er ikke stort, men med både en lille vask og et enkelt blus er der,
hvad man behøver.

En halvt materet glasvæg er hvad man får af privatliv på det lille toilet.
Hvis ikke man fortrækker til terrassen.

FAKTA
Glashytten i bjergene

IFØLGE DREAMALIVE er
lodgen verdens første mobile og
selvforsynende 360-graders
glashotelværelse.

FRA NÆSTE ÅR får flere værter
mulighed for at få glashytter
opstillet på deres grund. 
Hvor mange er endnu uvist.

PRISEN FOR EN OVERNAT-
NING i en topersoners hytte
samt morgenmad ligger lige nu
på ca. 2600 kr.

Under dynerne
kan vi ligge og
kigge op på en
skyfri, stjerneklar
nattehimmel
gennem
glasloftet
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