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HVITTINGFOSS: Julen er en tid for å gi, mener
Marit, som legger sin ære i å spre gaver og julestemning
til alle rundt seg. Litt som hun ga kjærlighet og nytt liv
til den gamle direktørboligen.
Tekst: Mai Eckhoff Morseth Foto: Annette Nordstrøm

VARM VELKOMST: De lange grenene
som pryder trappegelenderet fant Marit ute
i mosen og pyntet dem med en lyslenke og
julekuler. Bordet er fra SixBondStreet, vasen
er fra DutZ og stormlykten er fra Louise Roe.
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HERSKAPELIG STEMNING: Marit
har satt sammen to ulike sofaer for å skape litt
spenning i uttrykket. Den mørkeste sofaen er
dansk design. Modulsofaen er fra Designers
Guild. Sofabordet i eik og stål er eget design.
Gulvteppet er fra Layered.
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HER BOR:
Marit Sjuve, gründer og eier av
Brubakken Home AS. Brubakken var
opprinnelig direktørboligen til Hvittingfoss
Bruk, eid og bygget av engelskmenn og
ferdigstilt i 1908. Bygget er i nybarokk stil
med innslag av jugend.
Eiendommen er møysommelig pusset opp for
å beholde verneverdige detaljer i troskap
mot opprinnelsen.
Instagram: @brubakken_home
Nett: brubakkenhome.no

GRØNT OG GLITRENDE: Den tradisjonelle juletrefoten er valgt
bort. I stedet står juletreet, selvsagt skaffet til veie hos en lokal bonde,
i en bøtte med vann, plassert i en stor bastkurv. De nederste grenene er
ikke klippet bort, men sørger i stedet for å holde treet stabilt i kurven.
Treet fremstår lubbent og frodig på den måten, og man slipper den
stadige vanningen. Treet pyntes litt forskjellig fra år til år – men har alltid
levende lys i antikke lysholdere. Det karakteristiske tapetet heter Suffield
Arabesque og er fra Brunschwig & Fils. De gamle blyglassvinduene i
jugendstil er beholdt, og får fortelle sine egne historier i huset.
FRYDEFULL FORVENTNING: Barnebarna er alltid spente på
mormors julepynt. Mari, Ludving, Jan Kristian og Olivia titter inn i spisestuen.
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”Julen er den viktigste
tiden i året for meg.
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JULESTUEN: Minimalisme kan andre få ha for seg selv. På
Brubakken skal det bugne! Bordet i dagligstuen er tegnet av
Brubakken-teamet og laget på mål til rommet. Sofaen er fra
Layered. Det stripete tapetet er fra Farrow & Ball. Vasene i
vinduskarmen er fra Jonathan Adler. Etasjefatet er fra Lifestyle
Home Collection. Slangene er fra House of Hackney. Lysestakene er fra Trend & Tradition. Bordlampen er fra Day Home,
med lampeskjerm fra Briskeby Gods. Brettet på bordet er
laget av Marits datter.
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SKREDDERSØM: Møblementet i spisestuen er eget design.
Stolene er spesialtilpasset, med ekstra høye rygger som kler
det store rommet med dets rause takhøyde. Reolen er designet
av Anemone Wille Våge, og plassbygget til rommet. Maleriet
er malt av Holmestrands-kunstneren Olaf Karlsen. Kransene på
skapet er laget av Blomsteroasen Stabekk.

UTEROM: Fra kjøkkenet ser
man ut på det vakre vinterkledde
landskapet. Flere av trærne er
pyntet med lys.
102
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FRODIG: Det er alltid stor spenning knyttet til
julens festbord, som har et nytt tema hvert år. Denne
gangen var temaet eventyr. Marit et er glad i å
bruke ting fra naturen, det ble en fin skogstur på
mosejakt for å skape den trolske skogen på spisebordet. Champagneglass fra Louise Roe, servise fra
Mateus (nederst) og Sthål Ceramics. Vannglassfra
Waterford, vinglass fra Zalto og antikke snapsglass.
Bestikk fra Sabre Paris. Den gamle rundovnen i
bakgrunnen er kjøpt hos Ulefoss. Møblementet er
eget design. Stolene er spesialtilpasset, med ekstra
høye rygger som kler det store rommet med dets
rause takhøyde.
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”Et godt hjem
skapes først
og fremst av
menneskene som
bor der, og av alle
som går
ut og inn av dørene.

104
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GAMMELT NYTT: Kjøkkeninnredningen er laget etter de
opprinnelige tegningene fra da huset sto nytt i 1908, og oppført
av en lokal snekker. Vakkert dekorerte pepperkaker pynter opp
og sprer godlukt i rommet. Lampen er fra Majorstuen Elektriske.
Kaffen lages i perkulator, en annerledes måte å brygge på som
Marit ofte benytter for ekstra god kaffe. Etasjefatet er fra Jonathan
Adler. Lyslykten er fra Skogsberg&Smart. På gulvet ligger italienske marmorfliser. Mange av møbelmodellene til Brubakken har
fått navn etter dem de er laget til, som spisebordet Bessie, designet for en sykepleier fra Drammen. Også stolene Habibo er
av eget design. Veggen er malt i fargen S5502-B. Stekeovnen er
fra La Cornue. – Et godt hjem skapes først og fremst av menneskene
som bor der, og av alle som går ut og inn av dørene. Et godt
hjem skapes av raushet og åpenhet, god lukt av bakst, kjøpt eller
hjemmelaget, og et spisebord som samlingspunkt for hygge og
de viktige samtalene, sier Marit.
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V

akkert beliggende ved lakseelven som renner

hvordan det blir brukt. Rommene bør dessuten henge sammen

gjennom Numedalen ligger herskapsgården

fargemessig, mener hun. – Samtidig må man tørre å være litt

Brubakken, oppført tidlig på 1900-tallet som

vågal, og gi hvert rom sitt særpreg. Tørre å ty til mønstre og

bolig for direktøren for Tresliperiet på Øya ved

møbler som overrasker.

Hvittingfoss.

Brubakken er et sosialt hjem, og et populært og naturlig

Det var et litt tilfeldig stopp på Hvittingfoss-

samlingspunkt for venner og storfamilie. Det har derfor vært

banen etter en kjøretur fra Høvik til hytta i Sandefjord som gjorde

viktig å lage sosiale soner, men samtidig sørge for muligheten til å

utslaget for familien for over 20 år siden, forteller eier Marit Sjuve.

trekke seg tilbake.

Stedet vekket drømmen om det gode liv på landet, med hester og

– I mitt hus vil jeg at man skal hvile seg og finne ro, sier Marit.

laksefiske.

Den herskapelige eiendommen er som skapt for julefeiring,

Bygningene i nybarokk med innslag av jugend inkluderer
et

hovedhus

uthus,

låve

med
og

og på Brubakken starter julen i slutten av november. Juletreet

mansardtak,

kommer tidlig på plass, og gradvis

forpakterbolig.

kommer mer pynt til. Hvert år

Hovedbygningen er trolig et av de

tenker Marit at i år skal hun ikke

tidligste nybarokk-hus i Norge.

pynte så mye. Og hvert år gjør hun

Brubakken oste av sjel. Men også av

det likevel. – Innen vi kommer i mål

store arbeidsoppgaver: Huset hadde

har jeg tatt helt av, ler hun.

store råteskader.
Siden

Julen er den viktigste tiden i året,
stedet

synes Marit. Hun er full av gode

møysommelig pusset opp for å

minner fra barndommens juler.

beholde

De kjære tradisjonene har hun ført

i

overtagelse

er

verneverdige

troskap

mot

detaljer

opprinnelsen.

Restaureringsarbeidet

videre til barn og barnebarn.

tok

– Vi elsker julen alle sammen.

håndverkerne et helt år. Utvendig

Det skjer så mye morsomt i

er mesteparten av bygningen intakt,

adventstiden.

inkludert de vakre blyglassvinduene.

baking, pynting og selskapeligheter.

For arbeidet med restaureringen

Snø, fyring, varme, lukter, smaker

av huset ble Marit og eksmannen

og

Morten

TV, duften av pinnekjøtt, og alle

Lie

tildelt

Kongsberg

kommunes vernepris i 2015.
Et historisk hus fortjener sin
innredning, mener Marit, som har

forventninger.

Askepott

på

forventningene. Julen er barnas tid,
og jeg blir selv et barn til jul, sier
hun.

innredet det med antikviteter og ny

Hvert år pynter Marit spisestuen

design i skjønn forening. Fra Brubakken drives også Marits firma,

og lar så rommet stå avstengt frem til julaften middag. For resten

Brubakken Home, som hun startet for 17 år siden. Konseptet

av familien er det stor spenning knyttet til julebordets tema. Etter

er skreddersydde møbler, laget på mål etter kundens spesifikke

middag er det selve høydepunktet: Gavene. Dem tar familien seg

ønsker. Firmaet leverer til hele landet, og har fem ansatte.

god tid med, så alle får se hver ting som pakkes opp. Blir det gaver

Mange kunder finner veien til Brubakken for å diskutere sine

igjen til julemorgenen, er det bare koselig, synes Marit. Hun nøyer

innredningsprosjekter.

seg ikke med presanger til de tilstedeværende: En av de viktige

– Stedet er både hjem og arbeidsplass, og når man kommer

førjulsaktivitetene med barnebarna er å lage gaver som familien

hit skal man kjenne den gode energien og føle seg hjemme, sier

overrekker til Frelsesarmeen. Julen er en tid for å tenke på andre,

Marit. Hennes erfaring er at et roms møblering har mye å si for

mener Marit. En tid for å gi! ❖

VELKOMMEN JUL: På Brubakken ønskes julens gjester velkommen med levende lys, granbar,
kranser og blomster. Krukkene er fra HF Home. – I mitt hus vil jeg at man skal hvile seg og finne ro, sier
Marit, som selv er full av gode minner fra barndommens julefeiringer.
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