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Sköna toner, noga testat, klassiska 
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Om KappAhl
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Välkommen alla härliga medlem-
mar. Här hittar du tips i vardagen.

30 resor
Komiker och skådis. 
peter Magnusson tipsar om uSA.

28 mat
Sveriges matpersonlighet Tina 
nordström om kryddor och karriär.

32 kultur
Mari jungstedt, stor i Sverige och 
polen. Vilket är hennes skrivplagg?
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hjältar. nominera någon du också!

Höstens
MODE

Li
fe

 &
 S

ty
le

, K
ap

pA
hl

 M
ed

le
m

ss
er

vic
e,

 B
ox

 7
15

, 2
51

 0
7 

H
el

si
ng

bo
rg

. w
w

w.
fa

ce
bo

ok
.c

om
/k

ap
pa

hl

Vi reserverar oss för eventuella lokala avvikelser, prisjusteringar, leveransförseningar, tryckfel och slutförsäljningar.

omSlagSfoto: KAMBiZ inAnLoo  StyliSt: eVA LindH  PlatS: fALSTerBo, SVerige
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best of fasHion

Säsongen är mycket kvinnlig, något som bandmedlemmarna gillar.

av theReSIA PARSby   

  opgruppen timoteiJ kunde man se 
för andra gången i den Svenska Melodi-
festivalen i våras. 

efter det släpptes även tjejernas nya 
album Tabu. Hela bandet är enormt 
modeintresserade och Timoteijs sång-
erska Cecilia Kallin tycker att mode och 
kläder är roligt.
vem är din stilikon? 

– jag inspireras av många olika fash-
ionistas och stilar, men någon som alltid 
klär sig coolt är  amerikanska skådisen 
och entreprenören Mary-Kate olsen.
vilket är ditt favoritplagg inför 
Hösten?  

– jag har en svart långkappa som 
jag älskar! Modellen är klassisk med 
dubbelknäppning och pälskrage. 

Sedan piffar jag till den lite extra med 
ett vanligt läderskärp i midjan. Snyggt 
och coolt, men ändå casual. 

… och apropå klassiska kappor! Kappahl 
gör en serie kappor för hösten som kallas 
Sentimental journey där man går tillbaka 
i arkiven och letar fram och baserar 
kapporna på design/mönster från 50 – 
80- talen, vilket gör att man får den rätta 
retrokänslan. röd ullkappa, KappAhl, 999 kr.

siluett
Att glädjas över just nu: kappor 
med retrokänsla, hippiefjädrar 
och lekfull design. 

fjÄderTrender
den enormt stora hippietrenden och därmed trenden 
med att bära fjädrar som smycken och accessoarer 
verkar inte försvinna. Många internationella 
världsstjärnor fortsätter gå i spetsen för den trenden. 
Här har vi den amerikanska sångerskan och 
skådespelerskan demi Lovato som bär en fjäder 
i örat som är snarlik den som KappAhl har inför hösten 
om än några storlekar större.

Demi Lovato älskar fjädrar.

fjäderörhänge, 
KappAhl, 79,50 kr .

i år fyller KappAhls stora 
storlekar-kollektion, XLnT 
15 år. för att fi ra det har 
man anordnat en modell-
tävling som genomförts 
med kvinnomagasin i 
Sverige, finland, norge och 
polen. Vinnaren kommer 
att synas som XLnT-modell 
under ett år. Läs mer om det i 
nästa nummer av KappAhl 
Life & Style.

Stora skönheter

P

Xlnt, topp, 
KappAhl, 

249 kr.

dödSKALLe-
Trenden
LeVer VidAre!

Dödskallesmycke från 
modedesignern 
Alexander McQueen.

från att tidigare förknippats med hårda typer och tung 
musik pryder dödskallar allt från exklusiva smycken till 
kläder och skor. för stora och små fi nns det här söta arm-
bandet från KappAhl, 39,50 kr.
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best of design

i den amerikanska tv-serien Project Runway 
får man följa blivande designers väg till de stora 
modehusen. Under hysterisk tidspress ser man 
storgråtande drama queens slita tygerna ur 
händerna på varandra i jakten på den åtråvärda 
förstaplatsen.  

finns det några likheter mellan detta och hur 
kappahls designers jobbar?

– Haha, noll och ingenting, säger Anna Bredberg. 
Vi är också passionerade och inspirerade men står 
betydligt mer med fötterna på jorden. 

men, hur går det då till? Hur ser klädernas väg 
från tanke till butik ut?

Anne-Louise Wahledow är en av nio designers 
på dam och har ansvar för ytterplagg.  

Med tankarna på catwalken och fötterna  
i myllan, skapar KappAhls designers  

trendiga kläder för kvinnor.  
– Det är fantastiskt roligt att skapa kläder 

för en så bred målgrupp, säger  
Anna Bredberg, inköps- och designansvarig 

på KappAhls damavdelning.
av JeNNy PALm   foto kIm APPeLbOm  

deSign
Med en säker känsla för
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Anna Bredberg.

En av många inspirationstavlor 
med skisser och idéer.
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nordiSKT
LjuSNär vårt svenska designteam låter 

det nordiska ljuset möta det  
europeiska snittet, blir mötet en  

serie vackra och sköna plagg. 
av evA LINDh   foto kAmbIz INANLOO  
hår & makeup SuSANNA StANkIeWICz/tOP  
DOLLAR mODeLS  modeller kARIN/ 
StOCkhOLmSgRuPPeN & NADJA/eLIte mODeL
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mode

Spetsiga  
    detaljer och 
tidlösa plagg,   
  insvept av  
krispigt höstljus.

Naturligtvis lättmatchade  
     och helt enkelt ett  
måste för den som älskar  
          modern design och  
feminina detaljer.

1. 70-tals maxikappa i ullblandning ur kollektionen Sentimental Journey, 1 299 kr. Kabelstickad jumper med polokrage, 349 kr. 5-ficksjeans i bootcut-modell med tvätteffekter, 
399 kr. 2. Halsband med klockberlock, 149 kr. Blus med spetsapplikationer och trekvartsärm, 299 kr. Omlottcardigan med jaquardmönster, 399 kr. Brett bälte i skinnimitation med 
metallnitar, 149 kr. Spetstopp i bomullsblandning , 349 kr 3. Vänster: Kabelstickad mössa, 79,50 kr. Stickad tubhalsduk, 179 kr. Kabelstickad jumper med polokrage, 349 kr.  
Höger: Fodrad pälsmössa, 179 kr. Kabelstickad jumper med polokrage, 349 kr.

1

2

3
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modeplock

feminint
Klassiska snitt i ny form,  

kvinnligt och vackert till både  
fest och vardag.

av teReSA vIkSteDt   

Hundtandmönstrad 60-tals kappa, 
Sentimental Journey, 999 kr.

50-tals kappa med bred krage, 
Sentimental Journey, 999 kr.

60-tals jacka med dubbelknäppning, 
Sentimental Journey, 899 kr.

Klänning i bomull med  
hålbroderade detaljer, 349 kr.

Figursmickrande klänning 
med volangdetalj, 399 kr.

Hundtandsmönstrad klänning 
inspirerad av 60-talet, 349 kr.

Silverring med 
strass, 59,90 kr.

Nis aut ellite nimolor 
sequo inimolor aliqui 

opturquodi.

Halsband  
med svarta 

strasstenar, 99 kr.

Glittrig festväska med 
avtagbar kedja, 179 kr.

Skinnhandskar i 
100% läder, 99 kr.
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möt isabella, linda ocH mona lika men ändå olika! 

När vi på KappAhl stod inför att lansera vår stora höstkampanj valde 
vi att börja med att fokusera på tre väninnor som vi valt med omsorg. 

Tre härliga kvinnor mitt i livet, och på köpet deras familjer, släkt och vänner. Alla 
symboliserar de KappAhls olikheter inom målgruppen. De bor på 
samma gata och har blivit allra bästa vänner, men egentligen har de ganska olika 

syn på mode och trender. En är medveten och passionerad,  
en annan praktisk medan en tredje älskar oändlig variation.

isabellas

Se vår nya film och besök 
kappahl.com. Scanna koden.

Book 1.indb   18 2012-08-24   15:11
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”Jag älskar färg! Därför föll jag för den här 
mustigt gröna blusen med det nya grafi ska 
prickmönstret som gäller just nu. De svarta 
stretchjeansen i höstens nya tvätt matchar 
perfekt. Och med det korta halsbandet till 
känns det väldigt modernt och nu!”

monas

get tHe style

blus

199

grönt som är minst ansträngande för ögat, är en av de vanligaste modefärgerna, 
det är bara nyanserna som skiftar. Våren och sommarens ljusa nyanser byts 
nu mot en mörkare grön.
Cardigan är en anglikanisering av det walesiska Ceredigion, vilket bokstavligen 
betyder Ceredigs land, bildat efter en 400-talskung med detta namn. det var den 
sjunde earlen av Cardigan som designade och gav namnet på den yllekofta han 
och soldaterna bar för att skydda sig mot kylan under Krimkriget 1854–1856. 

Visste du att ... 

val

stretcH- 
jeans 299

carDigan 199

HalsbanD 99

carDigan 199

blus 199
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KappAhl startade sin resa

text JeNNy PALm   foto kAPPAhLS ARkIv

Det fanns inte mycket pengar i 
början men en liten annons i den 
lokala tidningen räckte för att väcka 
intresse för Pelle Ahls företag.

Skrattar bäst som skrattar sist.  
Det var många som trodde att Pelle Ahls 

affärsidé om billiga kappor inte skulle 
fungera. Men tji fick de! 

det är lätt att 
glömma bort, men 
det som i dag är  
390 butiker med  
5 000 anställda i fem 
länder – började i en 
källare i Göteborg 
1953. Grundaren 

Per-Olof Ahl valde medvetet lokalen som låg 
lite avsides, på gatan med det tvetydiga namnet 
”Omvägen”, för att hålla nere kostnaderna. Här 
började han sälja sina kappor, bra kvalitet till låga 
priser var mottot. Han hade inget särskilt stort 
startkapital och några helsidesannonser var  
det inte tal om, men han skramlade ihop till-
räckligt mycket för några få mindre i den lokala 
tidningen.

Det skulle snart visa sig att annonseringen 
i princip var onödig. Djungeltelegrafen gjorde 
jobbet åt honom och snart ringlade kön utanför 
butiken lång. Faktiskt så lång att han fick  
anställa en person enbart för att hålla ordning  
på alla människor som stod och väntade.

Varför ska bara rika kvinnor ha 
råd med fina kappor? Den frågan 

ställde sig KappAhls grundare,  
Per-Olof Ahl, och beslöt sig för att 
göra något åt saken. KappAhl är  

i dag en internationell modekedja 
med 390 butiker i fem länder. 

Det berättas att konduktörerna på spårvagnar-
na ropade ut ”Byte till KappAhl” när de kom till 
Sankt Sigfrids plan i Göteborg och att vagnarna 
då blev tomma.

Det som startat i mycket blygsam skala blev 
snabbt en dundersuccé – dock var inte alla riktigt 
lika förtjusta. Övriga handlare började bekym-
mersamt se sina kassor ebba och irritationen över 
Pelle Ahls tilltag blev allt större. Men fortfarande 
ansåg resten av köpmännen att det nog inte 
skulle dröja länge tills han försvann från scenen. 
Pelle Ahl skulle snart vara ett minne blott och, 
som någon uttryckte det, ”Något att skratta åt på 
trivsamma herrmiddagar”.

Vad köpmännen faktiskt skrattade åt på sina 
middagar förtäljer inte historien, men det var då 
inte åt Pelle Ahl.

det tog inte lång tid förrän han behövde anstäl-
la fler medarbetare och det blev lättare än han 
någonsin hade kunnat föreställa sig. Plötsligt ville 
alla jobba för honom! Från Göteborgs kappmaga-
sin och varuhus strömmade folk till och anmälde 

Historia

1953
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treggings

129fina färger, glada 
mönster och modeller 
hämtat från 50-talet har 
inspirerat barnens mode 
den här säsongen. Våga 
blanda och mixa, matcha 
med byxor som finns i 
massor av glada färger.

färgstarka 
barn

Från vänster: tröja, 7950  jeans 229  stl 86-128 cl. skjorta 149  slips 6950  5-Ficks byxa 179   stl 128-170 cl. 
koFta 129  treggings 129  stl 86-128 cl. blus 149  5-Ficks byxa 149   stl 128-170

7950
tröja
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d
et var på ramlösa Wärdshus som 
Tina Nordströms karriär egentli-
gen började dit hon flyttat till-
samman med mamma Gudrun, 
pappa Björn och storebror Peter. 

Familjen med åttaåriga Tina gjorde sig 
hemmastadd i en av flyglarna till värdshuset, 
nämligen Kamrersvillan. Kanske är det en 
tillfällighet eller så var det meningen att Tina 
en dag skulle återvända just hit. Trots det 
stora genombrottet i tv-programmet Mat, en 
mängd framgångsrika matserier och kokböck-
er har hon aldrig lockats att flytta till Stock-
holm utan valt att stanna i Helsingborg.

när Hon för ett par år sedan behövde ett 
kontor, var den ljusa och luftiga lägenheten i 
Kamrersvillan ledig. Här finns självklart ock-
så ett rymligt kök med allt man kan önska för 
en riktig matkreatör. I företaget jobbar även 
kocken Benny Ceder-
berg, som Tina känner 
sedan åren på restau-
rang Petri Pumpa. Att 
ha någon som hjälper 
henne med många av 
de praktiska detaljerna 
är viktigt, för Tina är 
en tjej med många järn 
i elden. Ett av dem är 
hennes egna krydd-
serie ”Jättegott”, som 
lanserades för nästan 
ett år sedan. 

– För mig är kryd-
dorna mer än bara en 
påse. Det som lockat 
mig är smakerna och 
sättet vi använder dem 
på. På baksidan finns 
ett recept och kryddor-
na har inga tillsatser, 
säger Tina som gärna 
vill betona den tanke 
som finns med påsarna.

– Jag vill att folk ska känna att de inte 
behöver laga nya rätter hela tiden, utan göra 
det man kan och sätta en ny smak till. Ge 
favoriträtten en ny skepnad. 

tinas engagemang i kryddorna har resulterat 
i försäljning i butik och en webbshop.  
I dag finns 20 olika kryddvarianter i affären  
och 60 andra smaker som bara väntar på att 
bli lanserade. 

Förutom kryddserien och att laga mat i 
TV4 jobbar Tina som bland annat föreläsare, 
konsult, återkommande skribent i tidningen 
Gourmet och med kokböcker. 

– Det senaste året har jag fått göra en del 
ändringar i mitt sätt att jobba, bland annat 
anställa Benny som hjälper mig. Jag tar en 
vecka i taget och koncentrerar mig på det. 
Sedan får någon annan tänka tre steg längre. 
Det klarar inte jag, för då tömmer jag mig på 
all energi. Det har också varit känslomässigt 
tufft eftersom jag har fått släppa vissa saker 

och prova ny mark. Det känns helt rätt, men 
jag måste ha ett års framförhållning annars 
får jag inte saker att gå ihop.

Tina dyker också upp som gästkock här 
och var, nyligen besökte hon Moskva.

– Det är sådana saker jag kan göra när 
jag har Benny. Jag kunde vara i matsalen 
och Benny i köket. Vi slet som djur men 
det är sådana här kickar vi behöver för 
att hitta ny inspiration. Att sätta sig i lite 
knasiga situationer.

– Vi gjorde en svensk grej. Vi serverade sju 
sorters kakor, renkalv och massa goa grejer. 
Vi fick nog smuggla in hälften av råvarorna, 
säger hon och ler.

Matlagning är det som står henne närmast 
och hennes devis är att laga mat från grun-
den med fina råvaror som hon sedan sätter 
olika smaker på. 

– Sedan måste det finnas ett varför, vad 
kan folk anamma. Hur 
kan jag förenkla detta? 
Det är jätteviktigt. 

tänker du även så 
Hemma?

– Ibland gör jag det, 
men jag kan också vara 
en trött småbarnsföräl-
der som serverar det 
ena och det andra. 

Tina bor på cykel- 
avstånd från kontoret  
med maken Martin och 
barnen Albin, 6, och 
Elsie, 3. Hon och 
Martin har varit 
tillsammans under 
många år och förra 
sommaren slog de  
till och gifte sig i den 
gamla stenkyrkan i 
Grumslöv. Självklart 
var Tina inblandad 

i maten som serverades, men någon 
tårta var det inte tal om.

– Vi hade crème brûlée, bär och sorbet. 
Det var enkelt att göra till många. Sedan 
bara petit four och kaffe. Jag är ingen 
tårtetös, säger hon.

den närmaste framtiden är det förstås 
matprogram som spelas in för tv4 ocH  
en ny kokbok som ska släppas till våren 
2013 som gäller, men vad lägger du på  
tallriken i Höst?

– Då är man trött på nypotatisen och 
börjar längta efter moset som man kan göra 
på lite större potatis. Det är så gott. Sedan är 
skaldjuren jättefina, bären, päronen som är så 
goda att koka in. Det finns massor. På hösten 
längtar man lite efter det murriga, att mysa 
med tända ljus. 

Fina

Nyligen besökte Tina Moskva och serverade 
en helsvensk meny för lyriska matgäster.
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Så Klär jag mig till VardagS?
– Allt efter humör, i dag har 
jag knallrosa byxor och illgrön 
tröja. Är på gott humör med 
andra ord, men kan också klä 
mig som en slusk.

På jobbet?
– när jag jobbade på krogen  
kallade de mig för lodisen för 
jag struntade fullständigt hur 
jag såg ut, skulle ju ändå hoppa 
in i kökskostymen, tyckte jag.

till feSt?
– Älskar att klä upp mig med 
bland annat lösögonfransar, 
glansiga ben och klänning.för fler smarriga recept gå in på 

tina nordströms Hemsida:
www.jättegottbytina.se

Kitchen aid,  
Cervera, 
 5 499 kr.

tinaS egen faVoritKrydda
“Kyckling, dragon & senap”. folk 
säger att de inte kan göra det 
hemma, men den här kryddan, 
det smakar som på krogen. Lite 
festmåltid, så god. Sedan gillar jag 
“Lax Stroganoff”, ja egentligen gillar 
jag alla … “Köttbullarna” också.  
www.jättegottbytina.se

ingredienS till i höSt
Svampen är fantastisk om man kan 
komma ut och plocka kantareller.

faVoritredSKaP
Kniv. jag använder david  
Haugaards knivar.

tinaS darling i KöKet
Alla maskiner; min 

Kitchen Aid, stav-
mixer, Magimix 
hackare och 
kaffekokare.

inredningSPryl
Kerstin Tillbergs 
koppar dricker 

jag alltid mitt te ur.

festväska,  
KappAhl, 179 kr.

fAVoriTer

Kerstin tillbergs,
kaffekopp.

topp med  
paljetter,  

KappAhl , 349 kr.
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