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riving home 
for Christ-
mas med 
Chris Rea 
fyller stuene, 

på bordet står julebrus og kakemenn. Maria 
pynter juletreet sammen med mor og far, 
slik Gunn Berit tidligere gjorde sammen 
med sine to eldste døtre, som nå er i slutten 

av 20-årene. Det er 23. desember og treet får 
en staselig drakt i mye rødt og gull.

Allerede 1. desember pyntet Maria treet 
med sin egen og søstrenes hjemmelagde 
julepynt. Den dagen hadde også pappa Dag 
Willy bursdag. Gunn Berit fylte hjemmet 
med lyslenker, stjerner og stearinlys. Masse 
svibler, amaryllis og små grantrær hører 
med. 

D

HVIT 
NOSTALGI 

– Jeg elsker tradisjonene fra min 
barndoms jul og har lyst til å bringe 

verdiene videre, sier interiørkonsulent 
Gunn Berit Gundersen. I 

julehjemmet hun selv har skapt, 
er det bare rom for ørlite grann 

nostalgisk rød pynt.
Tekst og foto: Eva Kylland

GJENBRUK: Det 
meste av pynten på 
edelgranen har Gunn 
Berit spart på fra da 
hun var vel 20 år og 
ble mamma.

– Jeg liker at huset er pyntet i hele desember, 
så kan vi ha god tid og kose oss med de andre 
forberedelsene, forteller Gunn Berit.

– Sånn var i hvert fall advent her før 
interiør butikken min vokste seg større. I år 
har den spist opp noen tradisjoner som  
jeg er glad i.

Ekteparet bor og arbeider i Vennesla, litt 
nord for Kristian sand. Og her er både Gunn 

Berit og Dag Willy vokst opp. Barndommens 
jul husker hun som kjempegøy. Det er 
menneskene Gunn Berit tenker tilbake på: 
Storfamilien samlet seg på besteforeldrenes 
gård, og søskenbarna var på omtrent samme 
alder. De spiste svinestek klokken fem. 
Bestefar leste juleevangeliet, og det var 
høytidelig. Barna satte ut grøt til nissen på 
låven. Mormor hadde bakt peppermynte-

SPISESTUE: Spisebordet er Muubs Rockefeller 
med grå bordplate i fiberbetong og utnytter 
plassen i rommet godt. En miks av ulike stoler  
tilfører noe uhøytidelig som Gunn Berit liker. 
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konfekt, som hun serverte fra et metallskrin, 
og barna lekte at det var sigarer.  

Nå møtes Gunn Berit og hennes to søstre 
med familier hos moren annenhver julaften. 
Og hver natt til andre juledag sover de som 
kan av søskenbarna, i huset til Gunn Berit og 
Dag Willy. 

– Jeg gleder meg alltid til jul, og jeg liker å 
samle flest mulig. Jentene synes nok at jeg 
styrer mye med tradisjoner. Jeg elsker de jeg 
selv vokste opp med og har lyst til å bringe 
verdiene videre, sier Gunn Berit, som i fjor for 
første gang feiret jul med et lite barnebarn.

Julaften starter på kirkegården for hele 
storfamilien, de innførte den tradisjonen da 
faren til Gunn Berit gikk bort for 23 år siden. 

– Det er godt å møtes der, vi kan dele 
minner og savn. Alt fikk en annen dimensjon 

da pappa døde. Jeg kjenner glede ved at vi 
andre kan være sammen. 

Fakler lyser opp hele kirkegården. I tårnet er 
det en luke, og der sitter det hvert år musikere 
og spiller akustisk. 

– Det hele er utrolig vakkert.
Tidligere forsøkte hun å samle jentene sine 

for å lage kranser til kirkegården. En annen 
tradisjon har vært å lage konfektkake og 
sjokoladetrøfler. 

DA GUNN BERIT SELV BLE MOR, inviterte 
hun sin mor og søsken til pynting av hvert sitt 
pepperkakehus. Siden har de andre fulgt opp. 
Familiene møtes i det hjemmet der de minste 
barna bor. Hvert år kommer bestemor med 
favnen full av mat som alle skal spise og pynt 
til pepperkakehusene. 

ROMDELER: Kjøkkenøya er i flittig bruk, den 
fungerer som en romdeler mellom kjøkken  
og spisestue. Tidligere var det en hel vegg.

ITALIENSK: Kjøkkeninnredningen 
er italiensk, kjøpt hos kjøkken-
garden.no. Den stramme flislagte 
veggen mykes opp av et organisk 
juteteppe. 

VINTERLIG: Til jul er selvfølgelig risten formet som en 
snøkrystall. 

LYS: Familien er glad i lys, både elektriske i vinduet og 
levende på bordet. Engelen har Maria laget på juleverksted 
hos mormor og samboeren hennes. 

Gunn Ber it Gundersen 
Alder: 49. Bor: I Vennesla i en arbeiderbolig 
fra 1950-tallet med grunnflate på cirka 110 
kvadratmeter. Familie: Samboer Dag Willy 
Olsen (49) og deres datter Maria (14). Gunn 

Berits voksne døtre, Malene og Susanne, har 
flyttet ut. Yrke: Innehaver av «Kamelon 

interiør & styling» med butikk i Vennesla i 
tillegg til nettbutikk. Gunn Berit tar oppdrag 

som interiørkonsulent og stylist.

FAMILIESTUND: Gunn Berit, Maria og Dag Willy 
koser seg med te og krumkaker fra mormor.
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Gunn Berit liker å avtale tidlig når familien 
kan møtes i juledagene, og hun forsøker å 
skape nye tradisjoner. 

I hennes barns hjerter blir kanskje lyslenker 
et kjært juleminne. Moren har elsket dem 
siden de dukket opp, og i desember sprer et 
utall ulike varianter stemning i hjemmet. En 
av dem er dandert på julekalenderen, som Dag 
Willy har satt sammen av planker. Den pleier 
stå ved spisestuebordet. 

– Jeg har alltid laget pakker til advents- 
kalenderen. De siste årene Malene og Susanne 
bodde hjemme, fikk vi pakker fire dager hver. 
Ett år fikk Dag Willy og jeg gaver av jentene, 
da kunne en av gavene være at de skulle lage 
middag til oss.   

Adventsstjerner hører med, og etter hvert 
plasserte Gunn Berit dem på utradisjonelle 
steder. Sånt blir familien vant til når mor i 
huset er interiørkonsulent og stylist.

Smarte, sjarmerende, skapte løsninger er i 
hele huset kombinert med designklassikere og 
arvegods. Det er noe rent, enkelt og lunt over 
hjemmet. Hvitt dominerer, og kontrastfargen 
er svart. Helheten er myknet opp av lyst brunt 
og grått, ispedd grønne planter. Så rufser 
Gunn Berit det litt til med skinn fra norsk 
villsau, puter og pledd.

Nytt gulv i tysk og fransk eik tilfører 
allrommet i første etasje mye natur, noe Gunn 
Berit er glad i. Dette gulvet er siste store 
endring i huset, og det inspirerte paret til å 

ommøblere stuene. Originale, smale 
gulvplanker måtte vike plass fordi det ikke var 
noen lydisolering mot underetasjen, som blir 
leid ut. Neste store prosjekt er nytt gulv i 
hallen og det lille toalettet. Viktigste mål med 
endringen er å få på plass varmekabler. 

PROSESSEN MED Å RENOVERE funkishuset 
fra 50-tallet har pågått siden familien flyttet 
inn for 12 år siden.

– Vi er trofaste mot husets stil og historie, 
og mot oss selv. Tidlig i prosessen fikk vi hjelp 
av en arkitekt, som vi kommuniserte godt 

GAMMELT OG NYTT: Stuen er helt i Gunn Berits ånd, innredet med litt herfra og litt derfra. Den gamle lenestolen arvet hun fra mormorens søster og den er i godt selskap med 
den moderne taklampen fra Watt & Veke. Skjermen er laget av jerntråder i såkalt lik strikking, inspirert av vikingene. 

ADVENT: Adventstaken fra By Lassen  
er flott i vinterhvitt.

LUNT SOVEROM: Dag Willy har snekret sengegavlen som går ton i ton med den grå bakveggen. En lyslenke og 
en liten gran sørger for julestemning også på soverommet.

LOKALT HÅNDVERK: Da Maria ble tenåring, innredet foreldrene en stue på loftet mest til henne. Bordet er laget 
av elever på en lokal videregående skole.  
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med. Mens vi bor her blir vi etter hvert sikre på 
hvilke endringer som vil fungere godt og 
tilfredsstille våre behov i hverdagen, forklarer 
Gunn Berit.  

Når paret har oppdaget områder i huset som 
ikke blir brukt til noe, har de stilt seg 
spørsmålet: «Hva kan vi gjøre der?» Et 
eksempel er garderobeskuffene foran 
kjøkkenøya. De danner en benk, som med 
tekstiler på har blitt til deilige sitteplasser i den 
ene enden av spisestuebordet. Langs gulvet på 
veggen med buet vindu er en lang rekke skap 
plassert, det er egentlig overskap beregnet for 
kjøkken. Begge løsningene har tilført 
allrommet plass til oppbevaring.

Et råd ligger Gunn Berit på hjertet:

– Mye er pent, men kjenn etter hva du 
virkelig liker. Vent med å kjøpe til du vet hva du 
har aller mest lyst på. Ta godt vare på 
gjenstandene, da kan de vare i mange år.

Selv om hun driver sin egen interiørbutikk, 
skifter Gunn Berit sjelden ut gjenstander i eget 
hjem. Hun liker ikke bruk og kast-mentaliteten. 
I stedet har hun sans for god kvalitet og tidløse 
møbler. Som ung alenemor til to hadde hun 
trang økonomi. Gunn Berit lærte å hele tiden 
lete etter muligheter i det hun allerede eide.

– Dermed setter jeg mer pris på det vi har, og 
jeg knytter meg følelsesmessig til gjenstandene.

Hun viser til lenestolen ved salongbordet. 
Den arvet hun for mange år siden av 
mormorens søster, og stolen faller fortsatt i 

RENOVASJON MED RESPEKT: I funkishuset til Gunn Berit og Dag Willy råder ikke tilfeldighetene når det gjelder 
estetikk. Utvendig har huset fått nytt panel og tak. Jernrekkverket ved trappen er malt grått.

RØD TRÅD: Fargepaletten ute 
er den samme som inne: Svart og 
hvit med varmende elementer av 
brunt, grått og grønt.

smak. Nå har Gunn Berit endelig funnet en 
verdig plass for den. I kombinasjon med 
Jieldés gulvlampe har hun skapt en kontrast 
som er midt i blinken i dette hjemmet. 
Lampen sparte Gunn Berit penger til for en 
del år siden. Salongbordet på hjul har Dag 
Willy laget, bordplaten er en dør fra det 
gamle huset til Gunn Berits søster. Et lite 
grantre på bordet, en hvit snøkrystall på 
veggen og et kunstig lyslenketre sånn passe 
på skrå. Vips, så er det jul på Gunn Berits vis. 

– Vi liker at juletreet er ekte. Men jeg får 
ikke være med og kjøpe det lenger. Maria og 
Dag Willy har disket meg, fordi jeg syntes 
rare trær, sånn som lerk, var sjarmerende. •

KREATIVE LØSNINGER: Den romslige hallen er praktisk og ryddig innredet. De fleste skoene er gjemt i en 
stor kurv av gjenvunnet gummi fra resirkulerte bildekk, og i et høyt industriskap. De tre som bor her, har fått hver 
sin del av garderoben med skyvedører i pleksiglass. Stum tjeneren er dekorert med lekre vesker. Innerst skimter 
vi salongen. Gulvet i hallen er malt grått og siden lakkert.

KONTRASTER: Det lille toalettet i første etasje med hvite fliser i 
kombinasjon med svartmalte vegger er hyggelig og innbydende. 

NYTT UTEROM: Gunn Berit koser seg på den 
nybygde terrassen selv med minusgrader og snø. 
Med varme klær, skinnfeller og pledd kan hun kose 
seg med varmende gløgg.




