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Finn den rette julekransen 
til gangen

For noen blir gangen lett glemt i juleforberedelsene. Likevel er gangen det 
første inntrykket man vil ha av noens hjem, og hvor man ønsker gjestene 
sine velkommen. Julekransen har en lang tradisjon for å ta imot gjester under 
høytiden. En tradisjon som i dag fortsatt lever. Interiørmerket Essem Design har 
derfor gått sammen med floristen Sarah Angelsiöö for å inspirere og hjelpe deg 
med å finne den riktige julekransen for din egen gang.

Julen nærmer seg og julepynten er klar til å pakkes ut. Mange lengter etter denne 
spesielle høytiden – vi gleder oss til å invitere gjester igjen og tilbringe tid med våre 
kjære. Sammen med florist Sarah Angelsiöö ønsker Essem Design å inspirere og 
hjelpe deg med å finne den rette julekransen. Å komplementere gangens karakter 
med en julekrans kan skape akkurat den innbydende følelsen du ønsker for hjemmet 
ditt i julen.

– Vi synes gangen har en spesiell betydning i hjemmet. En enkel måte å gjøre 
hjemmet klart til jul er å gi gangen litt ekstra omsorg – siden det er der du tar imot 
gjestene dine. Derfor ønsket vi å lage en julekransguide og hjelpe deg med å finne 
den rette kransen for din egen gang, sier Robert Bladh i Essem Design.

Ta imot dine kjære med en julekrans som passer til gangen din
Valg av farge, form, materiale og oppheng er alle aspekter å tenke på når 
du velger krans for å få den ønskede stemningen i gangen. En julekrans er en 
fin måte å komplementere gangens utseende og på den måten skape et mer 
innbydende inntrykk. 

– Det finnes julekranser for alle ganger og anledninger. Til jul er vi ganske vant til å 
se den tradisjonelle julekransen, men jeg tror man kan våge seg på noe mer unikt 
avhengig av hva gangen trenger. Derfor har vi laget tre forskjellige kranser som vi 
håper er inspirerende for ulike typer ganger, sier Sarah Angelsiöö, florist og eier av 
Gullvivan i Stockholm.



Minimalistisk julekrans som gir gangen juleroen
For å gi den mindre gangen harmoni og ro, er denne minimalistiske julekransen 
en fin inspirasjon. Ganger med begrenset plass kan klare seg godt med lyse natur-
farger som passer inn i gangens eksisterende fargepalett.

Foto: Essem Design, knagg 
Gloria. En julekrans med 
hovedsakelig tørkede planter 
og blomster kan forsterke 
den harmoniske følelsen i 
gangen. I en kremaktig og 
lett palett blander kranser seg 
inn i det andre interiøret, som 
lyser opp hallen. Med en 
knagg i dørens farge opplev-
es gangen mer luftig.

Gi den klassiske gangen lys og hygge med den tradisjonelle julekransen 
For en klassisk gang med et tidløst interiør kan man ikke gå galt med en tidstypisk 
jule krans. Denne kransen går godt sammen med en lysslynge, som gir en litt 
mørkere gang den optimale hyggen.

Foto: Essem Design, knagg 
Mama. I grønne toner 
med hint av brunt er denne 
julekransen en klassiker. 
Med Mama knagg i hvit 
skapes en fin kontrast og 
samtidig julestemningen man 
ønsker seg.



For mer informasjon, kontakt Robert Bladh, administrerende direktør og markedssjef, robert@essem.se 

Om Essem Design:
Essem Design er synonymt med hjemmets første rom – gangen. Essem Design er det personlige
selskapet som skal utvikle, produsere og promotere bærekraftig, funksjonell og godt utformet
ganginnredning for private og offentlige miljøer i et globalt marked.

https://www.essem.se/no/ 

Julekransen til den lyse og romslige gangen 
Føler du at gangen mangler karakter og det lille ekstra, er denne julekransen noe 
for deg – den er frisk og gir hallen oppmerksomhet. For lysere, større ganger kan en 
distinkt julekrans være akkurat det som skal til for å gi et mer innbydende inntrykk.

Foto: Essem Design, knagg 
Papa. Å bringe en fargeklatt 
inn i en luftigere hall kan 
være detaljen som skal til 
for å gi inntrykk av en mer 
gjennom tenkt og vakrere 
gang. Heng kransen med 
den robuste Papa knaggen i 
aluminium.


