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Frøstande, tørrede blomster, fjer, kogler og lærkegrene kombineret med levende lys 
og hjemmelavet pynt bliver forvandlet til poetiske julestilleben hos Sara Gade. Kom 
med indenfor i et inspirerende hjem fyldt med naturlig julemagi.

Tekst og styling Pia Olsen / Living Stories Foto Anitta Behrendt

HER BOR Sara Gade (46), billedkunstner, kropsterapeut 
og underviser, og børnene Lukas (17) og Luna (13). 
HVOR Familien bor i en tidligere skole fra 1903. Huset 
på 235 kvadratmeter ligger i Stensby på Sydsjælland. 
LÆS MERE Følg Sara på @sara_gade og Saragade.dk.

Juletræet er pyntet med vaniljekranse, glas–kugler 
fra den lokale genbrug, vintagepynt i strå fra 
Saras barndomshjem og frøskaller fra en blåregn.

Sofaerne er hjemmebyg med hynder fra en 
gammel Ikeasofa. Bordet har Sara også lavet, 
mens Safaristolene er arvestykker, pendlerne 
fra Den Kinesiske Butik og gulvlampen fra Ikea. 
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D
agen før første søndag i advent finder 
Sara Gade sin samling af kageforme 
frem, og så begynder det store bage-
show. I løbet af dagen får hun bagt 
nøddekys, vaniljehorn, specier og 
den store kanelkrans, der er et must 
på kagebordet dagen efter, når hele 
familien med mormor og morfar, on-

kel, tante, nevøer og niecer er samlet i det 235 kva-
dratmeter store hus for at fejre, at nu begynder 
julemåneden. Og når kagerne er spist, bager Sara 
bare flere.

– Min jul er naturlig, kreativ og bundet op på tra-
ditioner. Dem har vi mange af i vores familie, og 
julebagningen er én af dem, jeg sætter allermest 
pris på. Og så de stunder, hvor vi er sammen. Om 
det er, når vi pakker adventskalenderen op ved 
morgenbordet, eller når vi samles om at tænde ka-
lenderlyset hver dag, siger Sara.

Kalenderstagen er et imponerende, hjemmela-
vet værk, som gør det helt særligt at tænde et nyt 
lys hver dag. Sara har nemlig boret 24 huller i en 
stor plade i birkefinér. Det giver et imponerende 
lyshav, når alle lys er tændt.

– Jeg elsker levende lys, fordi det er varmt, rart og 
håbefuldt. Lys skaber en tryg følelse af hjem. I de-
cember forbinder jeg det også med nærvær, fordi vi 
samles om at tænde lyset som et dagligt ritual. Jeg 
kan godt lide, hvordan det markerer, hvordan da-
gene går hen mod den store fest. Det er så magisk og 
fyldt med god energi. Det er noget af det, jeg husker 
allerbedst fra min egen barndom, fortæller hun.

J U L  M E D  N A T U R E N S  S K A T T E
Ud over lys har naturen en helt særlig plads i Saras 
julehjerte. Det ville faktisk ikke være rigtig jul 
uden Saras fine naturskatte. Året rundt går hun på 
opdagelse i skoven, på engene omkring huset og 
på stranden. Her fylder hun kurven med frøstan-
de, fjer, sten, græsstrå, kogler, lærkegrene og gran.

– Naturen er smuk i sig selv, og jeg elsker at finde 
ting, der inspirerer mig. Specielt, når jeg får en idé 
til at gøre tingene anderledes, som da jeg fandt de 
lange frøbælge fra en blåregn, der nu hænger på mit 
juletræ. Jeg kan godt lide at være kreativ omkring 
jul, og det handler om at få noget ud af det, der er 
omkring os, siger Sara.

Mange af tingene i julesamlingen stammer også 
fra hyggelige stunder med hendes to børn, som da 
de foldede origamifugle på den store lærkegren i 
entréen.

– Jeg køber næsten aldrig julepynt, og det betyder 
noget for mig, at vores juleting er knyttet til os, fordi vi 
har lavet det selv eller fundet det. Tanken om bære-
dygtigheden i et naturfund betyder også meget for 
mig, og jeg gemmer også alt, hvad jeg kan fra år til år, 
forklarer Sara.                                                                             

Hvert år holder Sara første søndag i advent 
for hele familien, og så er bordet dækket med 
lækkerier. Spisebordet er designet af hendes 
eksmand Mads K. Johansen og stolene af 
Arne Jacobsen. Pendlen er fra Petite Friture.

Hver dag tænder familien et lys  
i den hjemmelavede kalender-
stage. Træfadene er designet 
af Mads K. Johansen, klokken 
fra Lyngby Porcelæn og vasen 
af Mette Gamst. 

Klar til, adventshygge. Vasen er 
fra Lyngby Porcelæn og den 
store stage fra By Lassen, mens 
fyrfadsstagerne og glasfadene er 
fra Iittala, juleplatterne fra Royal 
Copenhagen og tekanden lavet 
af et familiemedlem. SARAS NÆSTE JULEPROJEKT

– Jeg kunne godt tænke mig at være 
mere ude og lave bål og bålmad. Det 
kunne skabe nærvær i familien og 
bryde med hverdagstrommerummen, 
som julen jo kan.
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SARAS BEDSTE JULETIP
– Gå ud i naturen, og lad dig inspirere. Det kan sagtens være 
helt enkelt som en kroget, tyk gren, der kan være ophæng til  
en adventskalender, eller at du pynter dine julegaver med 
fund fra stranden – det er bare om at komme af sted.

Den glødende messingplade fra Metalcenteret og 
grebene fra Superfront giver det enkle, sorte Ikea-
køkken masser af varme og personlighed. Pendlerne 
over køkkenbordet er fra Lysarmaturlageret. 

Idé Miks messing og træ i indretningen 
for at få et varmt udtryk.

Julehyggen er sikret, når pejsen 
buldrer derudad og giver varme  
til det store køkken-alrum. Stolen  
og stigen er loppefund.

Idé Trænger hjørnet til lidt 
hygge? Find en stor gren med 
kogler, og hæng lidt pynt på. 

Den store stue har plads til et juletræ med en imponerende 
højde. Træet står på et tæppe fra Louisiana.

Julegæsterne bliver budt velkommen af en  
krans i kristtorn, et lille juletræ og levende lys. 

Stue

Køkken

Værelse

STUEN 1. SAL

Værelse

Værelse

Bad
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Få Saras enkle stil med hvide vægge, masser af træ, 
fund fra naturen og glimt af naturlige farver. 

Farvetip

Skrivebordet har Sara selv lavet, kontorstolen 
er derimod loppefund og taburetten fra 
Artek. Sara står selv bag det store værk på 
væggen, mens papirklippet på bordet er 
lavet af Rob Ryan.

Idé Giv kontoret et strejf af jul med  
en stor, skulpturel grangren fra skoven.

Kontorkrogen bliver flittigt brugt til gaveindpakning  
op til jul. Det fine gavepapir er fra Vissevasse.

Julen er også flyttet ind i soveværelset. Taburetten, 
bordlampen, sengetøjet og sengetæppet er fra Ikea, 
mens lysestagen er fra Lyngby Porcelæn.

SARAS  
INSTA
FAVORITTER
@snildedk
@houseinhabit
@fishandbicycleny

“MIN JUL ER NATURLIG, KREATIV OG BUNDET 
OP PÅ TRADITIONER. DEM HAR VI MANGE AF 
I VORES FAMILIE, OG JULEBAGNINGEN ER ÉN 
AF DEM, JEG SÆTTER ALLERMEST PRIS PÅ“

Idé Giv dit 
stilleben et 
strejf af jul og 
hygge med et 
lys, en kogle og 
et enkelt stykke 
julepynt. 
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Kogler, gran og andre fund fra 
naturen er hovedelementerne i 
Saras julestil. Miks med varme 
farver, enkel kunst og møbler i 
træ for at få samme look.

MINIGUIDE

DIN JUL
  4 hyggelige tips til

Gør som Sara, og giv 
julen lidt ekstra per-
sonlighed med disse 
nemme diy-idéer.

1. GO BIG
Et par stjerner er nok 
til at skabe stemning i 
en kedelig krog. 
Især hvis du som 
Sara går efter str. 
XL. Se, hvordan du 
folder stjernerne på 
Boligmagasinet.dk/
julestjerne.

2. FORNY KAGERNE   
Må dit bagværk gerne skille sig 
lidt ud? Snup Saras idé, og rul 
dejen til småkager med en sær-
lig kagerulle, der giver juleka-
gerne et fint mønster.

3. HÆNG JULEN OP   
Hæng en rundstok op i vinduet, og 
fyld den med skiver af æble, fyrgran 
og appelsiner pyntet med nelliker, 
og lad duften af jul sprede sig.

4.  TÆL NED MED STIL
Forvandl en stor, smuk gren fra 
skoven til en hyggelig julekalen-
der med 24 pakker pyntet med 
kogler, fjer og andre naturfund.
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Bænk, ‘Rotin’, i rattan, h 40 
x b 35 x l 100 cm, 1.559 kr., 
Broste Copenhagen. 

Julestjerne, dia 60 cm, 
39 kr., Søstrene Grene. 

Bordlampe, ‘Akari 
1A’, h 43 x dia 25 cm, 
2.250 kr., Stilleben.

Julekugle,  
i glas, dia  
12 cm, 80 kr., 
House Doctor. 

Kurv, i flet, h  
70 x dia 60 cm, 
950 kr., Hübsch. 

Lanterne, ‘Augit’, 
med LED, h 65 x  
b 24 x l 24 cm, 
229 kr., Jysk.

Gulvtæppe, ’Fri 2025’, 
342 x 220 cm., 9.400 kr., 
By Fribert.

Plakat, 
‘Blind 
Eye’, 70 
x 50 cm, 
449 kr., 
Hein 
Studio. 

Spisebord, i eg,  
h 75 x dia 115 cm, 
4.000 kr., Hübsch. 

Pudebe-
træk, i hør, 
50 x 50 cm, 
80 kr., H&M 
Home. 

Pudebetræk, i økologisk 
bomuld, 50 x 50 cm, 
59 kr., Jotex. 

Stol, ‘Loft Chair’, h 78,5 x b  
42,5 x d 48 cm, 2.295 kr., Muuto.

Tekstilværket på væggen har Sara 
farvet med blandt andet gurkemeje, 
valnød, brændenælde og avokado.
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