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1. SKJORTE, bomuld, 699 kr., Grobund. 

2. SPEJL,Mimic Mirror, midnight blue, Normal 

Studio, 995 kr., Muuto. 3. TASKE, Leather bag, 

black, 1595 kr., Cinnober. 4. SKO, Curve Runner 

Sneakers, ruskind, skind og lærred, 3710 kr., Iro. 

5. NOTESBOG, Vita Notebook, Bordeaux Waves, 

69 kr., Notem. 6. COCKTAILGLAS, Crispy 

Cocktail, krystalglas, 399,95 kr. for 2 stk., 

Frederik Bagger. 7. DUFTLYS, 153 Doftljus Tabac 

50 g, 159 kr., La Bruket. 8. PARFUME, First 

Instinct Blue Man 100 ml, 575 kr., Abercrombie 

and Fitch. 9. BARSTOL, Bureaurama, Jerszy 

Seymour, 4000 kr., Magis. 

EVA HARLOU

Tv-vært, arkitekt og designer. CEO og 

Founder af Earth Studio. Uddannet 

arkitekt i 2003 og tv-vært på fl ere 

programserier om arkitektur.

Den bedste julegave, jeg nogensinde 

har fået ... Jeg er nem at give gaver, for 

jeg synes oprigtigt, at hvis nogen har 

gjort noget særligt for mig, er det 

fantastisk. Jeg går ikke op i, hvorvidt jeg 

lige får ”det rigtige”, og alle gaver får en 

plads i mit hjem. Efter jeg er blevet mor, 

får jeg de her skønne julegaver, som mine 

børn har lavet. De gaver er uden tvivl de 

bedste. Den spænding og stolthed man 

kan se i børnenes øjne, når jeg pakker 

gaverne op, er uvurderlig. Og så elsker 

jeg, når børn udfolder sig kreativt. Det er 

sundt, tror jeg. Jeg har fået et hav af 

fl otte tegninger, malede syltetøjsglas til 

stearinlys, fi nurlige lerfi gurer og 

træskibe. 

I år ønsker jeg mig ... Jeg ønsker mig 

kunst til væggene, tegneredskaber (jeg 

er vild med alt inden for tuscher, farver, 

pap, papir og nye, smukke materialer) 

og gavekort til friske blomster.

Sådan køber jeg julegaver ... Egentligt 

er jeg helst fri for ønskesedler. Det bliver 

så praktisk og uromantisk, når man 

handler julegaver efter en tjekliste. Jeg vil 

gerne have, at der er plads til, at man 

fi nder en helt personlig gave. Det gør ikke 

noget, at julegaver kræver lidt hjerne- 

og hjerteaktivitet fra giverens side. 

Min yndlings-juletradition ... Jeg elsker 

at synge vores smukke julesange og 

-salmer. Derfor glæder jeg mig altid til at 

danse om juletræet. Det er ganske 

særligt at gå og synge tre generationer 

med hinanden i hænderne. Der falder 

ro over én, når man kigger ind igennem 

træets levende lys og videre over på 

morfar og børnenes røde kinder.

Lige dér føles livet sjældent smukt. 

Mit bedste juleminde … De bedste 

juleminder har jeg fra min barndom og 

skoletid. Hele december måned var jo 

spækket med skabende aktiviteter – 

både hjemme og i skolen. Jeg har altid 

været meget kreativ, og julen var netop 

sådan en tid, hvor alle hele tiden var i 

gang med at skabe noget med hænderne 

– bagværk, gaver og julepynt.
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10. STOL, J81-stol, 5999 kr., FDB Møbler. 11. KØKKENRULLEHOLDER, Infi nity 

Kitchen Roll Holder, pulverlakeret stål, sort, 699 kr., Nav Scandinavia . 12. 

SIDEBORD, Three-legged co� ee table small, 3000 kr., Tine K Home. 13. 

BORDLAMPE, Minimalux Bulb, sort, 2175 kr., Mølle & Rothe. 14. TASKER, Zip 

Pouches, Alexander Girard, fra 350 kr., Vitra/Paustian. 15. SKULDERTASKE, Lexa 

Cross Body Bag Grain, kalveskind, sort, 1199 kr., Markberg.  16. LAMPE, Blooper 

Table Lamp, ash grey og fi g purple, 2140 kr., Please Wait to be Seated. 17. 

LYSESTAGE, Cleveland, clear/black, krystal, 8 x 9 x 9 cm,  800 kr., Refl ections 

Copenhagen. 18. PARFUME, Hamaca, Unisex, 1090 kr., 27 87 Perfumes. 19. 

BÆNK, 2 Dots Bench Round Edge, black stained ash wood, 1499 kr., Nomess 

Copenhagen. 20. LINGERIE, Black Lily Lace, nylon og elastan, bh 450 kr., trusser 

330 kr., Calvin Klein. 21. SIDEBORD, Curved Side Table, pulverlakeret stål, sort, 

26 x 35,5 x 36 cm, 2000 kr., Kristina Dam Studio. 22. FOUNDATION, Skin 

Enhancer, beechwood, 410 kr., Manasi 7.
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