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genial  
hyttetur

En av verdens fremste filosofer bygde seg  hytte innerst i  
Sognefjorden. Nå tenker Skjolden i Luster kommune 

å gjenreise Ludwig Wittgensteins norske hjem.   
TEKST INGRID RØISE KIELLAND FOTO SIGURD FANDANGO 

Skjolden, Sogn og Fjordane 

FRA HELE verden har folk kommet hit. Langt oppe 
i det bratteste, innerst i Sognefjorden. De har tatt av 
fra riksveien mot Sognefjellet, lett etter de få skiltene 
(Wittgenstein →), trasket den knapt synlige stien 
gjennom en åker, klatret den steinete lien og endt 
opp her, ved grunnmuren til en hytte, som er borte. 

Jaså, så det var her han satt og tenkte, så inderlig, 
sært og lynende skarpt at vestlig filosofi ikke ble den 
samme etterpå. Ludwig Wittgenstein var geniet som 
forlot eliteuniversitet Cambridge og bygde seg hytte 
i en grønn, stupbratt skråning på Vestlandet. Her 
skrev den østerrikske overklassegutten på sine «Filo-
sofiske undersøkelser», som fortsetter å opplyse, for-
undre og forstyrre lesere over hele verden.

Noen av dem blir så opptatt av Wittgenstein at de 
valfarter hit, men nå er det såpass lenge siden hytta 
forsvant at en bjørk har vokst seg diger inne i grunn-
muren. Sveiven som filosofen brukte til å heise opp 
vann fra Eidsvatnet, som ligger 30 meter ned en bratt 
skrent, ble stjålet for noen år siden. Det eneste som 
minner om en turistattraksjon, er en flaggstang som 
bygdas Wittgenstein-entusiaster har satt opp slik at 
tomten kan ses fra riksveien. 

Et fillete østerriksk flagg henger i toppen. 

GENI. Filosofen Bertrand Russell, som var Wittgen-
steins professor da han kom til Cambridge, beskrev 
ham slik: «Det mest perfekte eksempel på et geni, i 
tradisjonell forstand: lidenskapelig, dypsindig, in-
tens, og dominerende.» Ludwig Wittgenstein vokste 
opp i Wien i en stor familie som var både rik og kulti-

vert, Johannes Brahms spilte huskonserter for dem, 
Gustav Klimt malte bilder av dem og broren ble be-
rømt konsertpianist til tross for at han hadde bare én 
hånd. 

Den mørke siden: Tre av brødrene tok livet av seg, 
selv meldte Ludwig Wittgenstein seg som frivillig 
under Første verdenskrig, ikke fremmed for å dø tid-
lig. Farsarven som ville gjort ham rik, ga han bort. 
Han ville leve autentisk, løse filosofiens problemer. 
Det mente han å ha gjort allerede som 24-åring, med 
«Tractatus Logico-Philosophicus», som han begynte 
på i 1913, da han først kom til Skjolden og satt inne en 
hel vinter og jobbet med logikk.  

DJUPING. – Ganske spennende omelett dette her, da. 
Plassere en slik mann i et samfunn som Skjolden, sier 
Harald Vatne (72). 

Han har guidet oss opp hit, slik han har guidet så 
mange. Og han vil så gjerne ha noe mer enn en flagg-
stang å vise frem. 

– Jeg hadde to fra Mexico her i vinter. Da måtte vi 
krabbe på alle fire for å komme frem, det var så isete, 
sier Vatne. 

Men meksikanerne ga seg ikke. Selv ble Vatne, 
som er lærer og Frp-politiker, først interessert i Witt-
genstein ved å sitte og se ut av stuevinduet sitt, som 
har utsikt mot filosofens hyttetomt. Stadig var det 
folk der, bare for å besøke en ruin – det måtte da være 
noe spesielt med en slik mann. Vatne har gjennom 
årenes løp intervjuet hver eneste gamle krok i Skjol-
den som kjente filosofen. 2

FILOSOF fra Østerrike, 
en av de viktigste i nye-
re tid. Kjent for sitt ar-
beid i logikk og 
språkfilosofi.  
TILKNYTTET Universi-
ty of Cambridge i Eng-
land, men trivdes ikke. 
Det var en av grunnene 
til at han stadig kom til 
Norge. 
VERKENE hans har 
bredt nedslagsfelt blant 
annet fordi de kombi-
nerer genial tenkning 
med en aforistisk, til ti-
der poetisk skrivestil. 
DET ENESTE verket 
som kom ut mens han 
levde var «Tractatus  
Logico-Philosophicus» 
(1921). 
Wittgenstein  
prøvde seg også som 
lærer, gartner og  
arkitekt, og tegnet  
søsterens hus i streng, 
funksjonalistisk stil. 

LUDWIG  
WITTGENSTEIN 
(1889–1951) 

kultur
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(1) STILLE UTSIKT. Ludwig Wittgensteins 
hytte ble flyttet på 1950-tallet, og står nå noen 

kilometer unna, i Skjolden sentrum. Harald 
Vatne (72) drømmer om å flytte den tilbake og få 

den restaurert. Han har tatt vare på hyttas  
originale vinduer, sånn i tilfelle. – Huset kan bli 

et ikon i landskapet, og et varig minne om  
Wittgenstein i Skjolden, sier Vatne.  

(2) LUDWIG WITTGENSTEIN. Ray Monk, en 
av Wittgensteins biografer, beskrev ham som  

«et ekstremt selvkritisk, vanskelig og  
plaget menneske». 

(3) ØSTERRIKE. Wittgensteins hytte 
ligger midt i bildet, litt til venstre. Den hadde 
noen typisk østerrikske trekk, som veranda i  

annen etasje. Eidsvatnet ses foran, som  
Wittgenstein rodde over for å  

komme til hytta.
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– Skjolden var delt i to. Noen hadde et nært forhold 
til ham, forteller Vatne. 

Wittgenstein, som var vant til sosietetsliv i Wien 
og Cambridge, satte pris på væremåten til skjoldin-
gene, enkel og likefrem, han fikk noen gode venner. 

– De som kjente ham mindre, synes han var en mer-
kelig fyr. En «djuping», sier Vatne, og forklarer at or-
det kan bety at han var litt vel dyp – eller en tullebukk. 

– Men de visste ikke hva han sto for. 

TOMTEN. Nå har folk visst det en stund. Tomten er 
like fullt blitt stående uten hytte på. «Noen spesielle 
folk kommer i enkelte tilfeller og spør etter ham her, 
men kommunen kommer ikke til å ta initiativ til å få 
satt opp hytta, eller bygge et Wittgenstein-senter», 
sa ordføreren i Luster Ernst Veum (Ap) til Dagbladet 
i 2000. Men Vatne og hans medsammensvorne, som 
blant annet består av en fasjonabel gjeng norske og 
internasjonale akademikere, ga ikke opp. For hytta 
finnes. Etter Wittgensteins død i 1951 ble den flyttet. 
Nå står den gjemt bak eternittplater inne i Skjolden 
sentrum – med husmorvinduer. 

– Jeg kjøpte mesteparten av de originale vinduene 
da de ble byttet ut for noen år siden, sier Vatne.

– Sånn i tilfelle.  
Det var ikke så dumt. I vår kjøpte kommunen Witt-

gensteins hyttetomt. 
– Det er et avgjørende steg for å få gjenreist hytta til 

Wittgenstein, sier dagens ordfører i Luster, Ivar Kva-
len (Sp), som har fått signaler om støtte både nasjo-
nalt og internasjonalt. 

– Han er nok mye større ute i verden enn vi var klar 
over. Det bør jo vi løfte frem, at det var her i Luster 
han skrev sin Tractatus ..., er det det den heter? sier 
Kvalen. 

STRI. I «Østerrike», som tomten kalles på folke-
munne, finnes fremdeles utsynet: Det turkise Eidsvat-
net, rammet inn av bratte berg på begge sider. Og still-
heten. Det var den Wittgenstein søkte da han kom hit 
første gang for 100 år siden, plukket ut en tomt langt 
fra folk, uten vei, han måtte ro. Men så var det ikke all-
tid stille her, heller. Det var vedhuggere, sauegjetere. 
Besøkende kunne få beskjed om å sitte på dørstokken 
til Wittgenstein ga signal om at han kunne forstyrres. 

– Han var snøggsint, forteller Vatne.  
«Nå kommer jeg til å bruke 14 dager på å komme inn 

igjen i tankerekken min», skal han ha ropt til en mann 
som gikk forbi. Likevel skrev Wittgenstein i et brev i 
1936 at «jeg kan ikke se for meg at jeg kunne arbeidet 
slik som her et annet sted. Det er stillheten, og, kan-
skje, det nydelige landskapet; det har et stille alvor». 

Alvhild Rebni (84) bor over en butikk i Skjolden og 
er en av de få som fremdeles husker Wittgenstein, at 
han gikk rundt med svart hatt og frakk og slang på 
stokken sin, høyt opp, og så ned igjen.  

– Jeg var redd han, det var jo tullete av meg, men, 
sier Rebni. 

Hun var 16 år og hadde akkurat begynt å jobbe i bu-
tikken, da han plutselig sto der i døråpningen. 

– Han spurte om sjefen min var inne, sier Rebni. 
Det var han ikke, og hun forsto det som Wittgen-

stein bare ville handle med sjefen tilstede. 
– Jeg var glad da han gikk. Han var så stri i øynene, 

sier Rebni, og fører samtalen over på potteplantene. 

OPPSTANDELSE I BAKSETET. – Vi får folk fra hele ver-
den, det er en enorm interesse, sier ordfører Kvalen. 

Han merket det senest i sommer, da han pluk-
ket opp noen haikere langs veien utenfor Skjolden. 
Det var to tsjekkiske ektepar, alle akademikere, som 
hadde kommet med et av cruiseskipene. Da ordføre-
ren fortalte dem at de nå kjørte forbi Wittgensteins 
hytte, skjedde det noe i baksetet. 

– De viste en vanvittig entusiasme, tenk at de skulle 
få oppleve dette! De var ikke klar over at Wittgenstein 
hadde hytte her, de trodde det bare var natur her, sier 
ordføreren. 

Han synes det var kjekt å oppleve.  
– Hvis fire tilfeldige folk fra Tsjekkia synes det er 

stort, da må det være mange andre som også synes 
det er stort. d2
ingrid.kielland@dn.no

BODDE i Norge i tre lengre 
perioder: I 1913, i 1937 og i 
1950. Til sammen omtrent 
to år. 
Wittgenstein bygde seg 
hytte og skrev på det som 
viste seg å bli hovedverk i 
filosofihistorien.

KOMMUNEN har lenge 
vært lite interessert i tom-
ten og hytta, som har vært i 
privat eie. 
I VÅR kjøpte Luster kom-
mune Wittgensteins hytte-
tomt med mål om å gjen-
oppbygge filosofens hytte.  

WITTGENSTEIN I SKJOLDEN

(1) WITTGENSTEINS HYTTE. Den er i dag i privat eie og står i Skjolden sentrum. Den ble flyttet hit på 1950-tallet, etter Wittgensteins død, og dekket med eternitplater. Nå ønsker kommunen å flytte 
hytta tilbake til den gamle tomten og lage et slags Wittgenstein-senter. (2) ROM FOR TANKER. Utsikt mot Sognefjorden fra rommet Wittgenstein leide da han kom til Skjolden første gang, i 1913. Han 

jobbet så bra, at han bestemte seg for å bygge en hytte i nærheten. (3) HUSKER HAM. Alvhild Rabni (84) husker at Wittgenstein var en litt skremmende figur, og at han var «stri i øynene». 
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