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Hele året
n Det er noen ting du bare må gjøre en gang i livet, for å ha gjort det. Det trenger ikke  
å være og gå over Grønland på ski. Du kan lage dine egne mindre greier. Gå ut i ruskevær 
midt på vinteren, og varme en boks med spaghetti rimini på en multifuelbrenner, som  
virker i all slags vær. Whisperlite Universal fra Mountain Safety Research går på både gass 
og flytende brensel og hjelper deg på veien. Pris: 2499 kroner. www.oslosportslager.no 

Klær for sti
n Stisykling er den rebelske sykkelsporten. Det går over stokk og 
stein i tjukkeste skauen, uten å måle tiden fra A til B, bare ha det gøy. 
Litt som snowboard, om å fryde seg over det hoppet, og den svin-
gen. Norrøna var tidlig ute med klesserien «fjørå» til stisyklistene; 
løsthengende, fargeglade plagg, med tekniske kvaliteter for røft 
bruk. De vet også at stisykling er helårsidrett. Det er ikke så kaldt i 
skogen som på veien. «Fjørå Convertible Alpha60 Jacket» er en 
skalljakke for kalde årstider, laget i vindtett og pustende materiale. 
Når det blir varmere kan du ta av armene. Fås i rødt og blått. Pris: 
2799 kroner.

Stilig
n I dag har klokker så mange 
funksjoner at det er til å bli gal 
av. Noen plinger for hver SMS, 
mail og beskjed du får på  
Messenger, og ikke fortell meg 
at jeg kan stille inn klokka slik 
at den ikke piper. Denne klokka 
i børstet stål fra Komono heter 
Metropolis Lewis, og forteller 
som her at klokka er ti over ti. 
Bortsett fra det lar den deg 
være i fred. Pris fra 1199  
kroner. www.komono.com
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Lur  
farge
n Det er ikke for å være 
vaktmester altså, men gul 
er en lur farge i skibakken. 
Kameraten din ser deg, og 
dusten som er uten kon-
troll kjører deg kanskje ikke 
rett ned. Stellar Shell  
Jacket er vanntett, vind-
tett, og puster veldig bra, 
slik at du kan bruke den 
hele året. Pris:  
2995 kroner.
www.stellarequipment.com

Ekte 
menn 
smører 
ski
n Felleski og elbiler er 
sikkert vel og bra, men 
ekte mannfolk kjører 
dieselbil og smører  
skiene selv. Det er noe 
eget med å kjenne på 
snøen, måle temperatu-
ren, rubbe skiene, 
smelte inn grunnvoks, 
og legge lag på lag med 
VR45. Noen ganger 
kladder det, noen  
ganger glipper det. Da  
smører du om. Swix 
smørekoffert inne-
holder alt til feste og 
god glid, i tillegg trenger 
du smørebukk og  
varmejern. Pris: 999  
kroner. www.swix.no

App redder Oslo
n Ina von Turow fikk ideen da hun så hvordan butikkene i Oslo  
sentrum slet med å få kunder når gata utenfor var en byggeplass. Så 
hun utviklet appen FNDR, der folk kan shoppe i butikker rett fra 
telefonen, og hente varen ferdig betalt. Du laster inn hva du er inter-
essert i og kredittkortdata, og appen kommer med forslag. Skriv  
ølglass, så kommer Gulating Ølutsalg på Grünerløkka (bildet) opp. 
Hvis du er i nærheten. Du laster inn hva kona liker, setter en pris-
grense, og med et par trykk er bursdagsgaven i boks. Bare å hente. 
Hittil ligger 100 butikker inne i appen, og flere er på vei. Pris: Gratis.

www.fndr.no

Fra  
krigen
n Det er over 70 år siden 
annen verdenskrig sluttet, 
men likevel fortelles historier 
ingen har hørt før, og nye opp-
lysninger dukker opp om 
kjente episoder. Dette er his-
torien om de ukjente heltene 
som risikerte livet for å hjelpe 
tusenvis av nordmenn over 
grensen til Sverige. Vi Menn 
skrev om heltene i forrige 
måned, i boka får du hele  
historien. Pris: 399 kroner.

www.kagge.no

Skummel
n Når du våkner midt på nat-
ten og møter denne lysende 
karen i gangen, er det lett å få 
assosiasjoner 
til E.T. og besøk 
fra fjerne strøk. 
Tenk at det 
skulle skje med 
akkurat deg? 
Nei, det var 
visst bare den 
nye støvel- 
tørkeren 
Therm-IC 
Refresher, som 
tørker skoene 
dine med  
rommets egen 
varme, og sam-
tidig fjerner 
tåfislukt med 
UV-lys.  
Det er jo en 
utenomjordisk 
egenskap. Pris 599 kroner. 

www.therm-ic.com 


