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Fet hjulkraft
n Jeg har tidligere skrevet begeistret om fulldempere og el-sykler, der ekstra muskler sørger for at du 
knekker terrenget lettere. Det norske sykkelmerket Bromoli, lokalisert på Dokka i Oppland, går ett skritt 
videre når de utvikler tre grisetøffe el-fatbikes. Med opptil 840 Wh i batteriene kan du laste opp bagasje 
på sykkelen og dra på safari. Batteriene gir en hjelpende rull i opptil 100 kilometers rekkevidde. Fatbikes 
kommer frem overalt på sine gigantiske dekk, ulempen er vekta, ikke minst på dekkene. Men elmotoren 
knekker jo den nøtta lett. På bildet ser du Bromoli G1 Raptor med 4,9 tommers dekk og Bromoli G2 Eagle 
med 4,5 tommers dekk. 

www.bromoli.com

Fremtiden
n Samsung Galaxy Watch er smar-
tere enn andre smartklokker. Den 
har nemlig eSIM, et innebygd SIM-
kort som tar imot meldinger og 
telefonsamtaler, også når telefo-
nen ligger hjemme. Den har også 
en urskive som alltid er synlig, som 
på de opprinnelige urene. Fås i tre 
ulike varianter. Pris: 3990 kroner. 
 www.samsung.com

Så jakka 
passer
n Fjällräven Keb Touring Jac-
ket er laget i et slitesterkt dob-
beltvevd stretch-materiale 
som gir god bevegelsesfrihet 
når du stavrer deg opp og ned 
fjellsider. Den er også vind- og 
vann-avvisende, tilpasset lune-
fulle norske vintre, der snø blir 
til regn på et blunk. Den myke 
innsiden i polyester transpor-
terer bort fuktigheten. Jakken 
har også ventilerende åpninger 
på sidene. I god Fjällräven-ånd 
er det brukt resirkulerte mate-
rialer. Pris: 3999 kroner.

www.fjallraven.no 
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Lettstelt
n Hvis du ønsker å gjøre 
det litt lekrere i ungkars-
hulen med planter og 
slikt, men har erkjent at 
du ikke har så grønne fin-
gre, er kunstige planter 
tingen. De har blitt utrolig 
virkelighetstro, de trenger 
ikke å vannes, og de tren-
ger ikke noe lys heller. 

Men de skal faktisk 
støvtørkes, så litt dulling 
blir det. Selges i de fleste 
plantebutikker.

Liten sensasjon
n Det er så gøy når noe får et helt nytt utseende. De 
fleste støvsugere har liksom alltid vært en lang slange og 
masse ledning, som krøller seg, en diger klump du snu-
bler i, og en støvsugerpose inni, som er stappfull fordi 
du har glemt å bytte den.

Men batteriets tidsalder fører mye godt med seg, 
som Electrolux Pure F9, oppladbar, så lett at du kjører 
den med én hånd, og den kommer til overalt. Andre 
finesser er frontlys og automatisk justering av styrken 
etter underlaget, og så står den av seg selv når 
du slipper den. Pris fra 4999 kroner.

www.electrolux.no

Originalen
n Året er 1967, stedet den  
lille byen Grenchen i Sveits. 
Certina skaper dykker uret DS 
PH200M, og setter standarden 
for hvordan slike ur skal se ut. 
Nå kommer klassikeren i ny 
utgave, med moderne forbe-
dringer, som et mekanisk 
urverk med høy presisjon og 
80 timers gangreserve. 

Glasset har antirefleks på 
innsiden og ripebestandig 
overflate. Urkassen er 42,8 
mm med en bezelring som 
bare kan skrus i én retning. 
Viserne er belagt med super 
LumiNova, som lyser i halv-
mørket. Pris: 6490 kroner.

www.certina.com

Men i svarte!
n Her har jeg akkurat kjøpt meg rød 
slalåmjakke og blå bukser til, og så 
kommer motepolitiet og forteller 
meg at i år er det svart i bakken 
som gjelder. I svarte, altså. 

Dette er «Mystery», de nye 
plaggene for frikjørere og 
andre tilbakelente alpinister, 
fra Peak Performance. Jak-
ken er lang, buksene løse, og 
materialene holder alle vær-
typer unna skinnet. Blir du 
tatt av et skred, er det inne-
bygd Recco i jakken, ingen 
livsgaranti, men dog. Pris 
jakke: 7500 kroner, bukse: 
6000 kroner.

www.peakperformance.com

I 19 land
n «Insektenes planet» er for-
skeren Anne Sverdrup-Thygesons 
folkelige skildring av insektenes 
betydning for det store samspil-
let i naturen. Nå er hun nomi-
nert til Brage-prisen for boka, 
som er gitt ut i 19 land. Med 
tanke på hvor mange land som 
har insekter, ser jeg et stort 
potensial her. Pris: 399 kroner.

www.jms.no


