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Den magiske              
    julen 

Kjersti Munkejord Lambs jul er fylt med 
kjærlighet til farger og levd liv, strikkeplagg 
og plast, design og tradisjon i en herlig 
miks. I kunstnerens hus er det rom for 
hele storfamilien – både «mine og dine 
barn» og ektefeller og kjærester. 
Tekst og foto: Eva Kylland

un setter sammen gjenstander til lekne og 
farge sterke komposisjoner. I julen kryr det av 
dem, og Kjersti lager kjapt flere. Rød-rosa-lilla 
og gul-oransje ispedd yndlingsfargen turkis 
går igjen, og samme farge ton-i-ton. Grønt 
roer ned. Ellers er omgivelsene i rommene 
nøytralt hvite og i natur.     

– Jeg har samlet på ting over lang tid. For å kunne skape harmoni trengs det 
mye, mener Kjersti. 

– Jeg har for eksempel åtte pledd i sofaen min, og det er kombinasjonen av 
mange farger og toner, som gjør helheten harmonisk. Jeg prøver også å få det 
til sånn at bildene på veggene tar opp farger fra puter og pledd.

H
KJERSTI 

MUNKEJORD LAMB
Alder: 43 år. Bor: På Andøya i 

Kristiansand i et sørlandshus fra 1992 på 
170 kvadratmeter. Familie: Sønnene 

Andrew (16) og Reidar (14) og cocka-
pooen Frida. Kjæresten bor i eget hus. 

Yrke: Utdannet tekstil designer. Arbeider 
som kunstner med malerier og har egen 
nettbutikk. Se kjerstimunkejordlamb.no.
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Julehuset pynter hun på én dag. Det blir 
nytt og annerledes hvert år. Alltid både 
feminint og kraftfullt. Og magisk for søn-
nene Andrew og Reidar, som er i tenårene 
og gjerne kunne startet julen i september.

Inntil for fire år siden arbeidet Kjersti 
som designer. Hun har en cv det står respekt 
av, og hadde nettopp fått nytt jobbtilbud. 
Det ville medført mye reising. Så kjente hun 
etter: Hvordan må jeg leve for å ha det godt? 
Det ble til et vendepunkt. Hun begynte å 
arbeide som kunstner med atelier i hjemmet, 
har nettbutikk og eget firma. Bildene hen-
nes var allerede etterspurt. Kjersti gjør suk-

sess. Og hun serverer middag til sønnene 
når de kommer fra skolen. 

De siste månedene før jul er hjemmet 
deres fylt av julesanger fra gullstrupene 
Helene Bøksle og Sissel Kyrkjebø. 
«Nordnorsk julesalme» med Maria 
Haukaas Mittet er favoritten, som Kjersti 
også spiller på piano og synger til. 

– Melodien er så utrolig sart, sangen 
berører hjertet mitt på sin enkle, men vakre 
måte.

Teksten peker mot det å overleve i vær-
hardt, karrig landskap takket være Guds 
beskyttelse, fred og velsignelse. Kontrastene 

MUSIKALSK HALL: Skinn fra villsau mykner opp 
pianokrakken. Et av hjemmets minste juletrær, telys og 
lerketregreiner i plast, med lyslenke, og vips, så er det jul 
også i hallen. I bakgrunnen Kjerstis verk med tittelen  
«6 hus», som heter «Lengsel, håp, savn, glede, kjærlig-
het og sorg». De er utført i teknikken håndkolorert 
giclée-trykk.  

JUL I ALLE KROKER: Selv tv-stuen har sitt eget 
juletre, her satt i tidstypisk kurv og pyntet med farge-
rik pynt helt i Kjerstis stil.

DETALJ: Krokodillen kommer fra Paperchase i 
London, en kjede med butikker som selger mest 
 produkter i papir, og litt julepynt.

NORDNORSK  
JULESALME

Velsigna du dag over fjordan.
Velsigna du lys over land. 
Velsigna de evige ordan.

om håp og ei utrakt hand. 
Verg dette lille du gav oss 

den dagen du fløtta oss hit. 
Så vi kjenne du aldri vil la oss forkomme

i armod og slit 

Vi levde med hua i handa 
men hadde så sterk ei tru 

Og ett har vi visserlig sanna
Vi e hardhausa vi som du. 
Nå har vi den hardaste ria 
vi slit med å karre oss frem
mot lyset og adventstida 
d’e langt sør til Betlehem 

Guds fred over fjellet og åsen. 
La det gro der vi bygge og bor. 
Guds fred over dyran på båsen 

og ei frossen og karrig jord. 
Du ser oss i mørketids-landet 

du signe med evige ord. 
Husan og fjellet og vannet

og folket som leve her nord.

Tekst av Trygve Hoff

FAMILIETREET: Kjersti har ymtet 
frempå om at de kanskje kunne gå over 
til et mindre prangende juletre. Sønnene 
Andrew og Reidars reaksjoner fikk henne 
til å forstå at «dette er vårt juletre». 
– Sånn blir det nok, også om jeg en gang 
får barnebarn, sier hun og lyser opp i et 
stort smil.   
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DRAMATISK HISTORIE: Spisestuebordet er 
cirka 200 år gammelt, Kjersti oppdaget det på 
låven til en venninne. Lenge før den tid opplevde 
bordet et skipsforlis i Oslo¡orden, men det fløt opp 
og ble reddet. 

GODT BLANDET: – Jeg plukker servise der 
jeg finner noe som jeg liker, og dermed blir det en 
blanding av hummer og kanari. Jeg synes det er 
kult å dekke på med litt forskjellig, sier Kjersti. Både 
de grønne glassene og serviset kommer fra danske 
Green Gate.

er store i Kjerstis liv. Troen har båret henne, 
helt siden hun feiret barndommens juler på 
Karmøy i Rogaland.

– Mammas julevindu med rød teip og hvit 
snøspray var sikre juletegn hjemme på øya. 

Det var litt som når julegranen blir tent 
andre steder. Alle i nabolaget ventet på at 
Kjerstis mamma skulle pynte 
kjøkkenvinduet.

– Hun var også en stor estetiker og 
ekstremt kreativ. For meg var julevinduet 
hennes magisk, forteller Kjersti. 

Selv fikk hun velge juletre på torget 
sammen med pappa. Og Kjersti fikk tidlig 
ansvar for å pynte det, fordi hun var så flink. 
Etterpå fikk hun ros av foreldrene.

– Det var stort for meg å bli sett. Jeg hus-
ker mye glede over skjønnhet, og det å skape 
selv.

Første desember var det full julestemning 
i hjemmet til familien Munkejord, og den 
tradisjonen har Kjersti tatt med seg. 
Mammaen hennes var flink til å gjøre det 
koselig, hun elsket julen og begynte å spille 
julemusikk av Bing Crosby og Elvis’ 
«White Christmas» allerede i oktober. 

– Førjulstiden var best i min barndom, 
jeg har gode følelser knyttet til den. Da er 
jeg gladest, og derfor gjør jeg så mye ut av 
tiden frem mot julaften. Samtidig tenker jeg 
på hvordan julen kommer til å bli. I barn-

BETYR MYE: Lampen i taket er Kjersti ekstra 
glad i, den er kjøpt i en butikk i Praha og var 
30-årsgave fra moren. Salongbordet er dansk 
design kjøpt hos Møbelgalleriet. Når Kjersti 
ikke bruker den grønne, røde og hvite koften, 
henger den på en stol i stuen, fordi fargene 
passer inn. De fleste bildene i farger har hun 
malt selv. 



     2120     

dommen var denne tiden med drømmer vel 
så gøy som når høytiden virkelig kom, 
mener hun. 

Foreldrene levde sammen til hun var 19 
år, da ble de separert og siden skilt. 
Dessverre fikk Kjerstis mamma kreft og 
gikk bort bare 60 år gammel. Men før den 
tid ga hun de to døtrene sine en stefar, som 
de nå feirer jul sammen med annethvert år.

– Vi er en stor, lykkelig familie, på godt 
og vondt, alle treffes i julen. Det går utrolig 
greit, store og små er venner. Vi feirer jul-
aften hjemme hos meg og hos søsteren min 
Idun hvert fjerde år, forteller Kjersti.

I julen er til tider både Kjerstis far, kjæ-
reste, hans døtre, svigermoren og søsterens 
familie samlet. Andrew og Reidar drar før-
ste juledag til sin engelske far, som bor i 

nabolaget, for å feire Christmas Day.         
– Det er veldig godt for meg å få oppleve 

julaften sammen med sønnene mine hvert 
år, selv om jeg er skilt, sier Kjersti.  

For henne er det naturlig å gå i kirken, 
men dit klarer hun bare å komme seg når 
søsteren har ansvar for middagen. Før alle 
samles rundt bordet, går Kjersti og Idun, 
barna deres, pappa og stefar til mammas 
grav og tenner en fakkel.

– Det er helt magisk, sier Kjersti. 
Kalkun står på menyen hver julaften. 

Dagen før inviterer kjæresten Jan-Erik til 
juletorsk i sitt hjem. Da kommer hans barn 
og mor, og Kjersti med sine sønner, pappa 
og stefar. På den måten treffes de alle i hvert 
fall til én julemiddag.

Iduns svigerfamilie har også blitt Kjerstis 
familie. I adventstiden møtes de og Jan-
Eriks slekt til grøtfest i et lokale der Kjersti 
har kontor og permanent kunstutstilling.

En uke før jul lager hun tunfisksalat, og 
reke- og eggesalat, som de spiser til kokt 
bayonneskinke. Uten dette til frokost og 
kveldsmat blir det ikke skikkelig jul. Denne 
maten vokste Kjersti opp med. Fenalår er en 
annen tradisjon, siden guttene var små har 
de elsket å gå og skjære seg skiver av det – 
når lysten dukker opp. 

    
Den rosa marsipangrisen som pryder  
spisestuebordet, ble slaktet av Reidar og 
Andrew så fort fotografen lukket ytterdø-
ren. Men alt godteriet i glasskuppelen ved 
siden av, de glaserte eplene på hyllen bak, og 

nellikappelsinene på kjøkkenøya – alt er 
juks. 

– Jeg synes rett og slett at plast har blitt så 
fantastisk, ler mor Kjersti. 

– Den ser ekte ut og er vakker. Å investere 
i plast er dyrt, men jeg har gjenstandene 
lenge. Det store juletreet er 16 år gammelt 
nå og ser ikke så bra ut lenger, det finnes 
bedre utgaver på markedet. Jeg har 10 jule-

trær med stort og smått, det er litt flere enn 
hos vanlige folk. Når et sedertre for eksem-
pel kan koste 2000 kroner, så er det klart at 
plast lønner seg over tid.  

Hun synes svenske Mr. Plant har god 
kvalitet på plastvarene sine. Der kjøper 
Kjersti også greiner til pynt, og de trærne 
som står i potter ute.

Juletrepynten kommer stort sett fra 

SAMLET: Kjersti har laget seg en kosekrok med myke pledd, skinn og puter. Skapet fra Home & Cottage er fylt av 
skatter. Den broderte puten kostet fem kroner på et marked i Danmark.

SELVTEGNET: Kjersti har selv tegnet kjøkkenet, 
som er satt sammen av elementer fra danske Kvik.

UTENDØRS: Flest trær på høy stamme. Lykter i 
metall og glass. Mest potter i kunstrotting, som står til 

flettede hagemøbler. 

SOBERT: Teppet er fra norske Oleana, og det 
passer perfekt sammen med Kjerstis egen design. 
I ¡or begynte hun å selge plakater med tekst, som 
«Juleevangeliet» som står på krakken.

DIY: Oppskriften på Kjerstis fine blonde stjerner 
finner du på side 22.
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VARM HAUG: Pleddet nederst i ull fra Shetland, 
designet Kjersti etter å ha etablert merket Madame 
Lamb. Tekstsen «Count your blessings» er brodert inn. 
resten er fra Oleana og Mandal Veveri.

ATELIER: Garasjen ble lite brukt, så Kjersti valgte å 
bygge den om til atelier. Herfra ser vi inn i tv-stuen, som 
er lyst opp av to trær fra Hageland. 

GODE ØNSKER: Bildet med teksten «God Jul» 
er en plakat som Kjersti selger i nettbutikken når julen 

nærmer seg.

England, der hun bodde i ti år. Noe pynt 
har sønnene laget, og litt kommer fra Ikea. 
De fleste lyslenkene har batteri og er kjøpt 
på Europris. 

Den engelske pynten har Kjersti kjøpt på 
salg i London etter nyttår, da er prisene 
gjerne satt ned med 70 prosent. Det gjelder 
også i designer Tricia Guilds store butikk 
Designers Guild i Kings Road, og derfra 
kommer de fleste putene. Den ensfargede 
rosa i sofaen er fra danske Hay.

Intuisjon og hjerte styrer, enten Kjersti 

pynter til jul eller innreder hele huset. 
– Jeg kjenner etter om jeg kan trives med 

et møbel. Jeg er mest glad i brukte gjenstan-
der som ser slitte ut og har sjel – og har vel-
dig sans for både Finn.no og loppemarked.

 
Møbler og kjøkkeninnredning har 
stramme, rolige linjer og er i natur eller 
hvitt. Det er også bakteppet som går igjen i 
hele huset: Hvitkalket en-stavs eikeparkett, 
huntonit veggplater i fargen bomull, de skal 
se ut som panel. Og hvitt gipstak. Alle bilde-

LAG BLONDESTJERNER
Leire som tørker og herder i romtempe-
ratur, kan du kjøpe hos Panduro.no eller 
Cchobby.no.
Slik gjør du: 
Kjevle ut leiren til den er to–tre millime-
ter tykk. Legg på en blonde. Kjevle over 
og trykk så blonden går i ett med leiren. 
Fjern blonden. Bruk deretter former 
beregnet til pepperkaker og trykk for 
eksempel ut stjerner. Lag ett hull med nål 
før leiren er tørket. 
Tips: La figurene ligge og tørke der du 
trykket dem ut, da blir de finest. Leiren 
lager ikke merker i bordet.

LAG MOSELYSESTAKE
Slik gjør du: 
Finn frem en lysestake formet som en 
skål. Fyll opp med mose rundt lyset. 
Kjersti har kjøpt mosen. Det hyggeligste 
er om du kan samle den selv i 
sommerhalvåret.
Viktig for å unngå brann: Følg nøye 
med, og la lysene brenne bare halvveis 
ned før du bytter dem ut.

VELKOMMEN: Juleroser og greiner ved inngangsdøren er helt ekte og levende – og sammen med én jule-
stjerne det eneste plantelignende i dette hjemmet som ikke er laget av plast.

rammer, som har fått plass på veggene, er 
lyse. Sofaen «Söderhamn» er fra Ikea. Det 
er alle Kjerstis sofaer og lenestoler. Men 
trekkene er lys beige og i 100 prosent lin fra 
det svenske firmaet Bemz, som leverer tek-
stiler til Ikeas varer. 

– Når jeg faller for noe, kjøper jeg det. Og 
jeg elsker farger. Dermed er tingene mine i 
en blanding av ulike farger og mønstre, for-
klarer Kjersti og fortsetter: 

– Jeg har forsøkt å leve med lite farger, 
men da var jeg ikke i harmoni med meg selv. 

Så konklusjonen ble at jeg må ha fargerike 
rom for å trives.

Og hun trenger stillhet, formiddager 
alene hjemme i atelieret ved siden av kjøk-
kenet, etter at storfamilien en hel jul til ende 
har feiret Fredsbarnet, omgitt av kunstner 
Kjerstis estetikk og avslappende atmosfære. 

På hjemmesiden, under «Om Kjersti» 
skriver hun: «For vi er alle vakre som vi er. 
Den beste utgaven av oss selv er å være helt 
oss selv, med all vår sårbarhet og livserfarin-
ger på godt og vondt.»  ■




