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S a r a  L y s g a a r d
Direktør i investeringsselskabet, der bærer hendes navn, 

(@saralysgaard), 34, bor farveprægtigt og med masser af kunst i 
en villa i Gentofte. Hendes passion for kunst skinner også igen-
nem i hendes farverige stil og forkærlighed for lækre materialer.

“Jeg er vild 
med det sporty 

look og den 
lækre farve, 

dette sæt har.”

CARCEL, 2.275 
kr. pr. del.

“Denne top er 
indbegrebet af 
fest. Perfekt til 
nytårsaften.”

NINA RICCI, 
6.650 kr.

“Drømmekunst-
værket over 

dem alle. I hvert 
fald af danske 
kunstnere. Jeg 

så dette smukke 
stilleben  ved 

Bruun Rasmus-
sen tidligere på 
året. Desværre 

fik jeg ikke budt.” 

VILHELM LUND-
STRØM, pris på 
forespørgsel.

“Jeg vil gerne 
eje et A. Lange 
& Söhne-ur. Det 

er tidløst og 
smukt.”

A. LANGE & 
SÖHNE, pris på 

forespørgsel

“Vintergarderoben må 
gerne suppleres op med 
denne smukke kimono.  
Jeg er vild med deres 

farver og univers.”

RIANNA + NINA, 8.345 kr.

“Jeg fik øje på 
dette fantasti-
ske makeup-
mærke under 
en tur til Los 

Angeles. Jeg er 
vild med deres 

foundation. Den 
er super dæk-
kende og nem 

at bruge.”

SURRATT 
BEAUTY, 595 kr.

“Jeg drømmer om at bygge et sommerhus 
et fredfyldt sted i Danmark med masser af 
vinduer ud mod naturen og fylde det op 

Sabine Marcelis’ Candy Cubes.”

SABINE MARCELIS, 24.715 kr.

“Den gule velourkjole 
er fantastisk i den 

kolde tid.”

ATTICO, 9.570 kr.

“Jeg så Landon Metz’ udstilling hos Von Bartha 
i Basel tidligere på året og ville ønske, mit hus 
havde et gigantisk skråloft, jeg kunne udfylde 

med Landons værker. Det var eventyrligt.”

Vonbartha.com 

“Den tager en smule sommer med ind i efter-
året og vinteren. Jeg er vild med det flettede 

look og de nuttede blomsterdetaljer.”

AMANDA LINDE, 2.995 kr.

“Jeg tænker at 
byde vinteren vel-

kommen med disse 
cool og praktiske 
støvler fra Gucci.”

GUCCI,  
5.715 kr.
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Sara Lysgaard  i kjole 
fra Rianna  + Nina og 

sko fra Prada


