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Fritidsbolig Lises oppdalshjem
− Å komme inn her føltes som å komme hjem.
Det var en sterk følelse, så jeg var ikke i tvil
om at dette var riktig sted, sier Lise Skjåk
Bræk. I 20 år har hun leid fritidsbolig i
Oppdal. Gården er mer hjem enn hjemme.

Lever litt som
i et maleri
TEKST: UNNI SKOGLUND
FOTO: MARTIN INNERDALEN DALEN

G

ammelt høstløv rasler under fotsålene
våre når vi trasker
over tunet på Bjerkaker
gård
noen
minutter inn i Drivdalen. Vi har kurs
mot et tømmerhus
med rødmalte vindusrammer. På trappa
står tekstildesigner Lise Skjåk Bræk og
ønsker velkommen med åpne armer.
Historien hennes med huset går tilbake
til midten av 90-tallet. Hun hadde «skilt
seg fra ei hytte i Budalen» som hun selv
uttrykker det og ønsket å finne et nytt
sted for rekreasjon.
− Jeg var nyforelsket og hadde en
romantisk forestilling om at vi kunne
finne et gammelt skolebygg å pusse opp.
Jeg trodde jo jeg hadde funnet en snekkerkyndig mann, sier hun med et smil.
Hun sikter til sin livsledsager gjennom
mer enn to tiår, Steinar Westin. Men professoren i sosialmedisin er langt mer
opptatt av fagfeltet sitt enn å restaurere
hus, og heldigvis fant de et som var nyrestaurert. Det var en bekjent av Lise som
ringte og fortalte om tømmerbygget fra
1863 som byggmester og restauratør Olav
Solberg akkurat var ferdig med å sette i
stand. De tok kontakt og fikk komme og
se.
På forhånd hadde hun ikke noe annet
forhold til Oppdal enn at hun hadde kjørt
E6 gjennom bygda mange ganger. Men da
hun kom opp i fjellsiden og kunne skue
utover fjellene, ble inntrykket et annet.
− Jeg er opprinnelig et østlandsmenneske, men jeg er rykket opp med roten
mange ganger. Blant annet bodde jeg i
Ålesund fra jeg var ni til jeg ble atten år,
men familien på farsiden min er fra

Skjåk. Da jeg kom til Oppdal skjønte jeg
for alvor at det bor et dalamenneske i
meg, sier hun og tilføyer:
− Jeg ble rett og slett rørt. Alt klaffet
med både huset, området og kjærligheten, sier Lise og viser vei inn i første etasje.

Alltid blå himmel
Vel innenfor dørene åpner hallen seg opp.
Det blåmalte rommet strekker seg helt
opp til taket i etasjen over, hvor himlingen
har hvitmalte skyer og en kompassrose.
Her er himmelen alltid blå.
− Egentlig ønsket jeg meg noen englerumper mellom skyene, men det ble visst
for mye for maleren jeg hadde leid inn,
sier hun lattermildt.
En diger lysekrone med store, hvite
stearinlys henger i kjetting som er festet i
kompassrosa. Opprinnelig lyste den ned
på nonnene i et fransk kloster. Siden tok
den turen til en antikvitetshandler på
Selje. Derfra var det en bekjent av Lise
som brakte den til Bjerkaker gård.
På veggene henger kinesiske håndmalte pergamenter. En afrikansk trefugl
har også funnet sin plass. På gulvet ligger
et gulvteppe hun har designet selv til sin
«Norwegian Heritage»-kolleksjon. Og
under et speil med utskjæringer står en
kiste som har gått i hennes familie, på
kvinnesiden, helt siden 1776.
Rommet framstår både som bibliotek
og oppholdsrom samtidig som det naturlig nok også er et trafikknutepunkt. Hallen har kjøkkenet på sin høyre side og
stua på sin venstre. Alle rommene har
hun fått satt sitt preg på. Og det til tross
for at de ikke eier.

Livslang leieavtale
I utgangspunktet skulle huset bare leies
ut i fem år. Paret ønsket egentlig noe mer

− Jeg har lagt ned mye tid i innredningen og har
selvfølgelig blitt sterkt knyttet til huset, så det føles
godt at vi nå har en avtale om å få leie her så lenge
vi er oppegående.
Lise Skjåk Bræk

Husmannsplass: Huset fra 1863 er nennsomt restaurert og innredet med personlighet. I dag står det hele 16 bygg på
tunet.

Badeanlegg: Et eget badehus, med stamp, er satt opp på hovedhusets høyre side. Lises
kunstnervenner har bidratt med humoristiske malerier på veggene. Her ser vi både
kopplam og et lam som er lam (symbolisert med rullestol).

Ting og tang: Små tablåer som forteller sine egne historier.

Tablåer: Rundt omkring på Bjerkaker gård finnes det mange gjenstander som pirrer
fantasi og nysgjerrighet.
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Fakta

Bjerkaker gård
Midt på 1980-tallet startet Olaf Solberg
restaureringen av gården Bjerkaker i Båggåstronda. Den gangen hadde gården, som
er fra 1880-tallet, seks bygninger. I dag er
alle hus, bortsett fra en gammel låve, ferdig
restaurert. I tillegg er gården tilført ti gamle
nyrestaurerte hus og representerer nå et
klassisk langtun i sørtrøndersk byggeskikk.
Donalistuggu, som tidligere sto i Oppdal
sentrum, er det største av husene på tunet.

langsiktig, men siden følelsene for huset
var så umiddelbart sterke, takket de ja.
Da de fem årene var gått, skulle huseier
likevel ikke flytte tilbake, så da kunne
leieforholdet fortsette, til leietakernes
høylytte jubel.
De er her flere helger hver måned. Og
da Steinar hadde forskningsfri fra jobben, bodde de her et helt år.
− Jeg har lagt ned mye tid i innredningen og har selvfølgelig blitt sterkt knyttet
til huset, så det føles godt at vi nå har en
avtale om å få leie her så lenge vi er oppegående. Vi har utviklet et nært vennskap
med eieren og kona hans. Vi bidrar inn i
hverandres jobbing og behov. De har vært
med meg rundt når jeg har hatt utstillinger og hjulpet til med montering. Og så
koker jeg middag til alle når det er
arbeidsfolk på gården under potetopptakinga, forklarer hun.
Utenfor vinduene strekker ei stor rogn
de nakne greinene sine utover. Hagemøblene er plassert slik at man på høsten
kan sitte under røde rognebær og nyte en
god kaffekopp. Skuer man mot venstre
ser man ut av gårdstunet og til de staute
fjellene. Der ser vi Almannberget med sin
stoiske ro. I natt har det fått snø på toppene.
− Selv om jeg bor i Trondheim, føler jeg
meg mer hjemme i Oppdal enn noe
annet sted, slår Lise fast.

Innreder med hodet og hjertet
Hun har brukt tid både på overflatene og
innredningen inne i huset. Vegger har
blitt malt og marmorert, møbler har
kommet og gått.
− På et sted som dette blir det naturlig å
blande gammelt og nytt. Jeg har jaktet
mye på ting og møbler som kommer fra
tiårene mellom 1850 og 1880. Men så er

det klart at en moderne lenestol eller sofa
kan by på en fristende komfort. Men det
nye som kommer inn må ha materialer og
dimensjoner som står til stedet, slår hun
fast.
Innredningen har vært en langsom
prosess. Hun er ikke av den rastløse typen
som ønsker endringer hele tiden, men
iblant modner en tanke og man ser et
møbel eller en gjenstand som kan by på
forbedringer. Mønster og frodighet har
vokst fram steg for steg.
− Det sto en del møbler her da vi kom
inn som leietaker, men det meste har vi
båret ut. En del byttet vi med annet som vi
fant på burene. Flere møbler har vi slipt
ned og satt inn med honningvoks eller
malt for at de skulle gjenvinne sin fordums prakt. I tillegg har vi kjøpt en del
selv opp gjennom årene. Stort sett gamle
ting, alt fra lamper til biblioteksstiger.
Hun forteller at hun langsomt har satt
sammen ting som kanskje egentlig ikke
passer sammen.
− Men så synes jeg det blir ganske spennende til slutt! Det er litt som et Kjell
Nupen-bilde. Det ender med å bli noe
ganske annet enn det begynte som. Den
prosessen fascinerer meg.

Hvit eleganse: De fotside gardinene på kjøkkenet er kopier av gardiner som henger på
Blåfargeverket. Lise brukte en sommer på å sy dem. – Det var mye pirkarbeid med alle
de rynkene, sier hun.

Håndarbeid gjennom flere århundrer
På stua står en stor klebersteinspeis, en
såkalt lysovn. Opprinnelig sto den på
kjøkkenet, men den ble flyttet til stua da
eieren restaurerte huset. Mangt et broderi
og klesplagg har i tidligere tider blitt jobbet fram i lyset fra flammene. Den gangen
da levende lys var det eneste man hadde
til rådighet.
I dag er huset up to date med blant
annet varmekabler i gulvene. Men det
skapes fortsatt håndverk her. I andreetasjen over stua har Lise et rom hvor hun

630 meter over havet: For 20 år siden
fant Lise Skjåk Bræk og Steinar Westin
fram til Bjerkaker gård. Det har blitt deres
fritidsparadis. – På tross av at det ligger
på fjellet, er det frodig her, sier de to.
Tekstiler: Dobbeltsengen med himmelsengfølelse er et tydelig eksempel på at
tekstiler kan forvandle et rom.

Blå trønder: På kjøkkenet har Lise blant
mye annet en god samling med trønderkeramikk.
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Kunst og
design

Anya Magnussen
Billedkunstner

Hjem til jul

Åpnet opp: Eier Olav Solberg åpnet opp mellom første og andre etasje da han restaurerte huset. Det gir hallen en eiendommelig
følelse av luftig storslåtthet. Ved skatollet kan man sette seg ned og lese.

Nytt og gammelt: Lise Skjåk Bræk fremhever at man må tenke gjennom hvordan man
lever og hvordan man vil bruke det, før man møblerer et sted.

Fra Hemsedal til Kina: Hallen har husets
eneste synlige tømmervegg. På den henger et speil Lise kjøpte i Hemsedal og
malte blått selv. Kista har gått i arv mellom kvinnene i hennes slekt helt siden
1776. Nå er den fylt med vakre, kinesiske
tekstiler.

Fakta

Lise Skjåk Bræk
jobber fram sine ideer. Ikke hele kreasjoner, det gjør hun i atelieret i Trondheim, men her på Bjerkaker kan hun
tegne ut ideer og holde på med «prekkel» som hun selv kaller det.
Denne etasjen rommer også to gjesterom, hovedsoverom og to bad. Hovedsoverommet er faktisk så romslig at det
både er sofakrok og arbeidsplass her.
Akkurat nå sitter Steinar og jobber her.
Midt mellom ærverdige gamle gjenstander og frodige tekstiler. Kanskje har han
også interesse for innredning?
− Jeg er ingen pådriver, men hver eneste
dag nyter jeg interiøret som Lise har
skapt! svarer ektemannen.
Tekstilene er framtredende i flere av
rommene. For det er som designeren selv

sier: Det er mye man kan gjøre med tekstil! På Bjerkaker ser vi tydelige eksempler
på at inntrykket av et rom kan formes
med hjelp av dem.
Innredningen har også mange innslag
av folkekunst fra andre deler av verden.
Her er gjenstander og bilder med ulike
kulturuttrykk. Både afrikansk primitiv
kunst og malte bilder og vakker treskurd
fra Kina. Det har fått plass sammen med
gamle norske kister og samtidskunst.
Miksen blir personlig og egenartet, for
som husfruen selv sier:
− Jeg strunter i konvensjonene! Man
har ingen garantier i livet, så man må passe på at ikke alt man gjør er framtidige
investeringer.
hjem@adresseavisen.no

Tekstilkunstner utdannet fra Statens håndverks- og kunstindustriskole. Har designet
alt fra sengetøy til gulvtepper og dekketøy,
mye av dette med basis i norsk mønstertradisjon. De siste 20 årene har hun spesielt
markert seg med sine fargerike festdrakter
som bygger på norske drakttradisjoner. I
tillegg til å produsere drakter på bestilling er
draktene hennes ettertraktet på utstillinger
både her til lands og i utlandet. Annenhver
høst arrangerer hun dessuten utstilling,
sammen med kunstnervenner, i låven på
Bjerkaker.

Stemningsfull førjulstid teller dagene
ned til høytiden ringes inn. Den ene
vakre årstiden har avløst den neste,
med intensitet, glede og alvor i vindkastene. Uforutsigelig sjarm har bundet dem sammen. Den edleste av årstidene er uten tvil Vivaldis fire tidløse,
«Le quattro stagioni», komponert i
1723. Barokktonene vekker tankene.
Lidenskapen. Og den etterlengtede
roen, som troner høyest på ønskelista.
Adventstida er som en egen årstid.
Som lever sitt eget liv. I en egen tidsregning. Lukene som åpnes avdekker
en ny hemmelighet hver dag. Kreative
løsninger øker forventningene. Nedtellingen til julaften har ikke alltid
vært like ekstravagant. Tidsregninga
mot jul rommer blant forventningene
emosjonelle tilbakeblikk.
Snille tante Sigrid, som i grunnen var
søstera til bestefaren min, bodde i
bydelen med det fineste navnet i
Trondheim, Blomsterbyen. Tradisjonen tro, spurte hun om en håndsrekning til en veldedig sak. Jeg fikk
med meg venninna mi Mette fra
Åsvang barneskole på det store juleprosjektet som ventet, med stort pågangsmot. Vi tok Cherrox-støvlettene,
hjemstrikka lue, boblejakke og polvotter på. Under påkledninga var følelsen
like spenningsfylt som en Roald
Amundsen-ekspedisjon. Etter mørkets frambrudd forskanset vi oss i
tettbebyggelsen i nabolaget, på Angelltrøa.
Smil og vennlig stemme var taktikken. Vi hadde knapt nok vist fram den
røde og hvite Røde Kors-kalenderen
før de brune tredørene smalt i ansiktet
på oss. På slutten av 70-tallet var noen
av de enkleste «sjokoladekalenderne»
kommet på markedet, og det gjorde
ikke situasjonen noe enklere for årets
adventsprosjekt. Vi ga oss likevel ikke
før omtenksomme sjeler hadde sikret
seg beholdningen vi startet med.
Belønningen som ventet over nyttår
var hjemmebakst og kakao og ellers alt
vi kunne drømme om. Det føltes som
en privat juletrefest. Den beste følelsen
en adventskalender kan gi.
Vi står på terskelen til å vinke farvel
til kontrastenes år. Fortvilelse og håp
har verden rundt gått hånd i hånd.
Mange ønsker seg hjem til jul. Mange
ønsker seg bare et hjem. Når mørket
faller på, lever vi alle under den
samme stjernehimmelen. Heldigvis
skaper ventetiden medmenneskelighet.
Fredelig jul.
hjem@adresseavisen.no

