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FASHION DIRECTOR’S CHOICE
ELLEs Fashion Director og rejseblogger på Nevernotgoing.com, 
Josephine Aarkrogh, anbefaler dit nye franske spot i i London: 
Med åbningen af nye hoteller og restauranter er Londons Covent 
Garden-område blevet ’one to watch’. På en af sidegaderne finder 
du bl.a. Frenchie, den populære søster-restaurant til den oprinde-
lige, der, som navnet antyder, startede i Paris. Menuen er simpel, 
men smagfuld og henter inspiration fra kok Gregory Marchands 
rejser fra London til New York. Kortet er a la carte eller fem retter 
for £55, cocktailmenuen følger sæsonerne. Husk at booke bord! 
Frenchiecoventgarden.com

E N  D U F T 
A F  A E S O P
Lækre, stemningsgivende 
dufte har altid været en del 
af interiøret i det australske 
beautymærke Aesops smukke 
butikker. Diffusere gemt i 
håndbyggede møbler giver dig 
som besøgende den helt særlige 
Aesop-feeling, og nu kan du få 
følelsen med hjem. Roomspray, 
flere varianter, Aesop, 380 kr.

1. Hvad er det særlige ved dine buketter?
Jeg forsøger at lave buketter på min egen måde næsten uden pyntegrønt. 
Jeg bruger i stedet en masse blomster og lader deres hoveder stå mere 
rent og bombastisk frem. Jeg er vild med det overdådige og ekstravagante 
udtryk og lader gerne blomsterne stritte i forskellige retninger. Jeg har 
en stor kærlighed for pastelfarver kombineret med kontraster som f.eks. 
bordeauxfarvede velourlignende roser. 
2. Hvad har inspireret dig til at arbejde med blomster?
Min bedstemor fra Thy malede oliemalerier af blomster, iscenesatte 
avantgarde blomsterdekorationer og dækkede vægge med collager af 
udklippede blomster fra magasiner. Hun har lært mig, alt hvad jeg ved 
om blomster. Jeg har læst Dramaturgi og Moderne Kultur og Kulturfor-
midling og har arbejdet på bl.a. Betty Nansen Teatret, men det var alt for 
administrativt og for lidt kreativt til mig, derfor er jeg nu vendt tilbage til 
blomsterne som autodidakt florist. 
3. Hvilke blomster vil du gerne svøbe dit efterår i?
Krysantemum King er en kæmpemæssig softice af en blomst, som 
kommer i kridhvid, gul, lyserød, lilla og bordeaux. Den er en drøm af en 
æggende blomst, men er også en dyr dame. 
4. Har du daglige vaner, når det kommer til blomster i boligen?
Jeg har altid blomster på mit natbord. Helst roser. Elsker at vågne op 
til blomster og falde i søvn med dem. Jeg har oftest bare enkelte stilke 
stående rundt omkring. Jeg kan godt lide at dele blomsterne ud i min 
bolig, så der også er nogen på badeværelset f.eks. Engang imellem tager 
jeg en Big Ass Bouquet med hjem, så bliver min mand så glad. Jeg flytter 
buketten med rundt i mit hjem, så jeg altid kan se den. Sådan har jeg altid 
gjort det. 
Hvad gør blomster efter din mening ved vores hjem?
De skaber velvære og overskud og noget smukt. For mig drager de øjet og 
sanserne og giver hvile. Blomster behøver ikke at være for iscenesatte i 
hjemmet, her skal de generere en afslappet stemning i en mere løs form. 
Brug gerne noget, du selv har plukket i haven, på altanen eller på vej hjem 
fra arbejdet. Men skal der være fest eller fejring, så kan du godt gå all in 
på Poppykalas. 
Se mere på Poppykalas.dk og @poppykalas

De friske buketter i boligen holder lige så standhaftigt ved, som 
de grønne planter gjorde det for år tilbage. Din bolig må ikke 
være foruden. Bliv inspireret her af florist Thilde Maria Kristen-
sen, der med sit koncept Poppykalas leverer blomster til en stribe 
danske modebrands, men som også gerne leverer til dig.

P O P P Y K A L A S
F E M  M I N U T T E R  M E D  F L O R I S T E N

’Big Ass Bouquet’,  
buket, Poppykalas, 600 kr.

I oktober udstiller Poppykalas i  
et samarbejde med fotograf  

Rosalina Kruse en række unika
værker med blomstermotiver i  
galleriet CAN i København. 


