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TIL NESTE GANG

Helle anbefaler
Alle fugler små … skal finne hygge 
og glede i hagen min i vår. Takket være 
en god venns hjemmelagde meiseboller 
skjønte småfuglene at nettopp min hage 
var stedet å være i vinter. Jeg har tenkt å 
opprettholde fuglelivet i vår og som
mer ved hjelp av et elegant fuglehus 
med funkisinspirasjon! Og i tilfelle det er 
noen ekorn i nærheten, så har jeg tenkt på 
dem og, med Wildlife Gardens nye ekornmater! 
wildlifegarden.se

Håpet er lysegrønt. I år har jeg lovet meg selv 
å  forsøke å så frø innendørs fra mars og april, for  
så å forhåpentlig kunne plante dem ut når telen 
har gått. Jeg elsker georginer, og drømmen er et 
frodig bed i vakre farger. Kjenner jeg meg selv rett, 
ender jeg nok likevel opp i siste liten på et eller  
annet hagesenter fordi jeg har tatt livet av mine 
selvplantede frø … Mange spennende frø finnes 
blant annet på zimtrade.no.

Annicken anbefaler
Lær fra eksperten. Har aldri vært på slanker'n 
og har null tro på kurer som ikke inkluderer cham
pagne og moro – men boka til høyre har en såpass 
stor dose av sistnevnte, at jeg går god for den. 
 Simon Doonan, som er kreativ leder på Barneys 
New York og gift med den kjente amerikanske  
designeren Jonathan Adler, sier sjelden noe uten  
å ty til drøye generaliseringer eller fornærmelser.  
I New York Times kom han med denne ernærings
veiledende klassikeren: There’s a lethal amount  
of fat in guacamole. A friend of mine was just 
going off to Mexico, and I said to her:  
‘If you get kidnapped, remember to 
tell your kidnappers: no guacamole. 
You cannot be in a confined space 
ingesting guaca mole. You’ll become 
so enormous.’

Glade føtter. Noen 
ganger behøver man 
enkelt og greit bare 
noe å bli glad av. Og 
disse her, som for så 
vidt ikke er en nyhet, 
men har vært med siden 
1947, er en unnskyldning god 
som noen. Fås både til barn og voksne,  
og gjør kalde gulv litt lettere å holde ut 
med. collegienshop.com 

Kitty  
anbefaler
Boxmania. Fra jeg var liten har 
jeg hatt en stor lidenskap for es
ker i alle mulige farger og 
 fasonger, og jeg blir lett mer opp
tatt av emballasjen til en gave 
enn selve gaven ... Problemet er 
bare at jeg ikke klarer å skille meg 
av med dem, og at det begynner 
å bli farlig mange av dem i skapet 
mitt. Den danske designeren 

Henriette Leth har laget  
Colour Stack, som du kan 
stable oppå hverandre eller 
henge på veggen, og fylle 
med alt du selv ønsker. Nå 
kan jeg stille ut mine vakre 
esker i en eske! Hva kan vel 
være bedre enn det? Colour 
Stack kan kjøpes hos hipvilla.
com og koster fra cirka kr 
2000. colourstack.dk

Favoritten. Tvekspert og 
personlig trener, Yngvar  
Andersen, er min helt når det 
kommer til  trening. Jeg faller 
helt for sjarmen, og blir 
 imponert over hvordan han 
klarer å overbevise meg om 
at det er gøy å trene ved å 
pakke det inn i koseord … 
Ikke minst gir det meg en 
gyllen anledning til å spise  
en bit ekstra av yndlings
sjokoladen min litt oftere 

enn tidligere. Så om du ikke har 
prøvd Freia Premium Dark Sitron 
& Ingefær, har du virkelig gått 
glipp av noe. 

Helene 
anbefaler
From Barcelona with love. 
Jeg kjenner stadig stikk av savn 
etter denne byen som full av  

kule utstillinger, morsomme 
konserter og bra mennesker 

trollbandt meg i tre år. Noe av 
hemmeligheten bak suk
sessen var det ukentlige ny
hetsbrevet fra lecool.com , 
som hver uke ga meg de 
heteste tipsene om de 
beste happenings i  

Barcelona. De har også  
andre byer som er verdt å 

sjekke ut om du skal på tur!

Hverdagskunst. Inger Waage 
er kunstneren du kanskje har 
gjenstander av i skapet, uten å 
vite det. Waage har designet og 
produsert hverdagsserviser og  
vakre bruksgjenstander over  
flere tiår som er blitt populære 
samleobjekter for ekte kjennere. 
Utstillingen Signert Inger Waage 
vises til og med 18. mars på  
Permanenten i Bergen.  
kunstmuseene.no
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