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Se og Hørs Motepoliti Jan 
 Thomas har vurdert hundrevis av 
bilder fra de siste 14 månedene 

for å finne Norges 25 beste 
kledde kvinner og de ti best 

kledde mennene.

Kjendisenes 
plass på lista 

i fjor

Opp, ned 
eller ny fra 

i fjor

Årets 
plassering

Jan Thomas

F
or 10. år på rad har jeg gleden av å kåre 
«Årets best kledde kvinne og mann» her i 
Se og Hør.

 2017 har vært et fargerikt år med 
mange overraskelser. Kjendiser som ikke 
har vist seg så mye tidligere, har plutselig 
fått medvind. Og andre har sjokkert i ne-
gativ forstand. De kan du lese mer om i 

kåringen av «Årets verst kledde» …
 Men først er det tid for å gratulere årets vinnere: Vendela 

Kirsebom og Petter Stordalen. De har imponert og inspirert 
meg i et år der det er hard kamp i toppen av listen.

 Det er viktig å si at ingen av mine terningkast er basert 
på utseende, økonomi eller trender. Og det er ingen fordel å 
være min venn, snarere tvert om. Jeg ser på kjendisenes 
evne til å sette sammen komplette antrekk som forsterker 
imaget deres og hvem de er som person. Det er også viktig 
at de har vært ute og vist seg frem i offentligheten.

 Jeg har jobbet i 15 år med norske kjendiser og har sett 
hvordan ting har utviklet seg. Det er ganske mange som har 
fått terningkast seks i løpet av året, så det blir trangere og 
trangere i toppen. Jeg ser frem til de neste ti årene som Se 
og Hørs Motepoliti!
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Tekst: Hanne Kathrine Bratholt
Art director: Lasse Engeland
Foto: Joon Brandt, Se og Hør, Stella, 
NTBscanpix
Forsideantrekk: Vendela i kjole fra Maud/
Fjong. Petter i jakke fra Tom Ford, bukse 
fra Balmain og sko fra Saint Laurent.



MOTERIKTIG MØTE: 
Vendela Kirsebom og Petter 
Stordalen har kjent hverandre i 
årevis. Nå topper de Motepoliti-
ets kåring. Her er Petter i jakke 
og bukse fra Balmain og Vendela 
i vintagekjole fra Fjong.



Årets best kledde kvinne har gått på Oscar-festen 
i diamantsmykker så kostbare at hun måtte ha 
egne livvakter. Men privat trives hun like godt i 
strikkegenser som eksklusiv design.
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pør du Vendela Kirsebom (51) hvorfor hun 
holder seg så godt, kommer svaret resolutt:

– Å være glad og forelsket! Det tror jeg er det beste skjønn-
hetstrikset som finnes, smiler supermodellen, som får et ekstra 
lys i øynene når hun snakker om kjæresten Petter Pilgaard (37).

I år er det 25 år siden Vendela prydet forsiden av magasinet 
Sports Illustrated i en glinsende sølvbadedrakt. Mote har vært 
jobben hennes siden tenårene, men privat har hun holdt en la-
vere profil. Det forandret seg i fjor. 2017 ble året da Vendela 
gjorde den røde løperen til sin private catwalk og viste fram det 
ene fantastiske antrekket etter det andre.

 
Pynter seg for Petter. Jan Thomas kunne ikke vært lykkeligere 
over å kåre Kirsebom til «Årets best kledde kvinne».

– I år etter år har jeg etterlyst å se mer av Vendela på rød lø-
per. Endelig fikk jeg ønsket mitt oppfylt! Etter «Farmen kjendis» 
har hun virkelig slått ut i full blomst. Hun ga seg selv en ny 
sjanse, og man ser at hun elsker å pynte seg for kjæresten. Stilen 
reflekterer hvor hun er i livet. Det synes at hun føler seg sexy, 
sier Se og Hørs Motepoliti, som har belønnet innsatsen med 
terningkast 6 en rekke ganger det siste året.

– Vendela tar stolthet i å planlegge antrekkene sine. Hun hol-
der ikke tilbake, og har slått til med sexy blonder, lakk og femi-
nine kjoler. Det gjør man når man er forelsket. Vendela og 
Petter har gitt meg troen på kjærligheten. Hvis jeg får oppleve 
det de opplever i fem minutter, så blir jeg en lykkelig mann, 
fastslår Jan Thomas.

 
Sjokk og vantro. Vendela selv trodde ikke det var sant da kjen-
disstylisten fortalte at hun toppet listen over landets best kledde 
damer.

– Jeg fikk sjokk. «Ok, er du sikker på det?» spurte jeg Jan 
Thomas. At dette skulle skje, hadde jeg aldri trodd. Det er stor 
ære. Veldig morsomt – og litt rart, innrømmer Kirsebom mens 
Se og Hørs Motepoliti sminker henne til fotoshoot.

Når hun tar plass foran kamera, blir det raskt klart hvorfor 
Vendela var en av verdens best betalte modeller på 1990-tallet. 
Hun tar pusten fra alle med sin proffe posering.

 
Ingen diva. Den svensk-norske skjønnheten er blitt kledd opp av 
verdens største designere. Men hun trenger ikke vært stylet fra 
topp til tå for å føle seg vel. I «Farmen kjendis» i fjor gikk hun 
stort sett i strikkegenser.

– Jeg trives best i T-skjorte og jeans, og går gjerne usminket, 

S
EVIG SKJØNNHET: – Jeg har stort sett 
samme smak som jeg alltid har hatt. Jeg er glad 
i ting som er tidløse. Jeg har plagg i garderoben 
som er 20 år gamle – og som fortsatt er like  
kule, sier Vendela, her iført kimono fra Ganni.  
På  forrige side er hun stylet i smykker fra Caroline 
Swedblom og badekåpe fra Lexington.



FORFØRENDE: Jan Thomas 
mener Vendelas klesstil har nytt godt 
av at hun er forelsket. Den er blitt mer 
sexy – til Motepolitiets store glede. 
Her er hun i kjole fra Samsøe og sko 
fra Helmut Lang, lånt fra Fjong.



uten å tenke så mye på hvordan jeg ser ut. Jeg har badet i et hav 
av mote og vært ekstremt bortskjemt sånn sett. Det har vært 
jobben min og derfor er jeg ikke så veldig opptatt av det. Ikke 
misforstå, jeg elsker mote og vil gjerne se flott ut, men det er ikke 
det viktigste i livet for meg, forteller modellen og TV-profilen.

 
Diamanter til en formue. Noen moteøyeblikk vil hun likevel aldri 
glemme. Flere ganger har hun stått på gjestelisten under den 
prestisjefylte Oscar-utdelingen i Los Angeles.

– Det var helt utrolig å være på Academy Awards kledd i en 
kjole som var spesiallaget til meg. I tillegg fikk jeg låne dia-
mantsmykker fra Harry Winston og Cartier, som var så verdi-
fulle at jeg måtte ha med meg livvakter for å passe på dem. Det 
var fantastisk morsomt! Du er prinsesse for en dag og kan kose 
deg skikkelig. Det er minner jeg gjemmer i hjertet mitt, forteller 
Vendela og smiler ved tanken.

 
Beholder håpet. I garderoben har hun spart på noen av skattene 
fra tiden hun bodde i USA og jobbet for de aller største mote-
husene. Hun flyttet til USA i 1987 og ble der i 14 år.

– Jeg husker en fotoshoot i Paris, da Karl Lagerfeld sa at hvis 
jeg ville ha noe fra Chanel, kunne jeg bare ta det med meg. Det 
er jo helt vilt når jeg tenker på det nå! Mange av klærne har jeg 
auksjonert bort til inntekt for veldedighet, blant annet Os-
car-kjolen fra Isaac Mizrahi. Da jeg bodde i USA, var det veldig 
vanlig å auksjonere bort klær. Jeg har beholdt noe, fra Chanel, 
Chloé og masse Prada – som jeg ikke får på meg lenger. Det er 
litt for smått, men kanskje en gang i fremtiden? ler Vendela.

 
Sa nei til Prada. Døtrene Julia (20) og Hannah (17) har fått glede 
av mammas gamle favoritter. 

– Jentene mine har brukt en del av tingene, men noen ganger 
har det ikke vært trendy når de har trengt det. Jeg husker da de 
skulle på skoleball og ha svære prinsessekjoler. Mine kjoler var 
ikke aktuelle i det hele tatt. Prada var ikke bra nok da, fastslår 
tobarnsmoren med et smil.

I dag beskriver hun stilen sin som klassisk, men med en rocka 
tvist. Favorittdesigneren er Isabel Marant. Men det er det hver-
dagsklærne Vendela får mest kommentarer på fra fansen.

 
Holder stilen. – Der er det veldig mange som spør hvor klærne 
mine kommer fra, som for eksempel en grønn militærjakke. Den 
kjøpte jeg for mange år siden i Paris. Det er for meg som for 
mange andre, liker man en ting veldig godt, så bruker man den 
år etter år. Da jeg var 16, likte jeg den samme stilen som nå.

– Når synes Petter du er flottest? spør Se og Hør.
– Det er jeg faktisk litt usikker på. Han sier alltid at jeg er 

verdens vakreste, så jeg vet ikke hva han synes. Jeg får veldig 
mange komplimenter, hele tiden. Så det er veldig hyggelig, smi-
ler Vendela med glitrende øyne. 

– JEG
TRIVES BEST
I T-SKJORTE

OG JEANS

MOTE PÅ MENYEN: 
Vendela kan kunsten å posere, 
selv på hotellkjøkkenet hos 
The Thief i Oslo. Topp fra Coast 
og skjørt fra H&M.

FÅR DOMMEN SERVERT: – Når Vendela 
pynter seg, er det ikke særlig hyggelig å være 
dame og stå ved siden av henne på rød løper.  
Hun stjeler showet, fastslår Se Hørs Motepoliti.



VENDELAS
BESTE 
ANREKK

OSCAR-
UTDELINGEN

1993

2017

MIN STIL
Største kjole

øyeblikk: 
Oscar-utdelingen i 
1993, i en «one of a 

kind»-kjole.

Shopper helst: 
I Oslo er det Eger, 
Tatler eller å leie 

kjole hos Fjong. El-
lers liker jeg godt å 
handle i New York, 
der jeg har bodd. 
Jeg shopper også 

på nett, men det er 
litt skummelt fordi 
det er et sjansespill 

med størrelser.

Dyreste kjøp: 
En Victoria Beck-

ham-kjole som var 
fryktelig dyr, rundt 
10 000 kroner. Men 
den er også frykte-

lig fin.

Neiplagg:
Det er veldig mye! 

Etter hvert som 
man blir eldre, vet 

man bedre hva man 
kler og ikke kler. 

Tunika med bukser 
ville jeg for eksem-

pel aldri brukt.

Stilforbilde:
De gamle ikonene 

som Audrey 
Hepburn og Grace 

Kelly. Det er en 
fantastisk æra: 
Stilen, håret og 

kvinnene, som var 
så feminine…

GULLRUTENS 
FAGPRIS: I 
blank skinnkjole med 
asymmetrisk snitt.

LANSERING 
MED PETTER: 
Skinnjakke fra Maje 
og kjole fra Alice + 
Olivia.

BRYLLUP: 
Blondekjole fra 
Sandro. 

ELLE-
FESTEN: 
Topp, skjørt og 
sko fra Dolce & 
Gabbana.

GULLRUTEN: 
Kjole fra Victoria 
Beckham.

TV2-FEST: 
Rolling Sto-
nes-T-skjorte og 
bukse fra H&M.



– HELT SIDEN  
JEG VAR 18 ÅR,  

HAR KLES- 
BUDSJETTENE  

MINE TIL TIDER  
VÆRT LITT UTE  
AV KONTROLL.

TRUTMUNN: «Årets best 
kledde mann» fikk poseringstips 
av Vendela Kirsebom. – Petter 
er en herlig mann med masse 
energi, skryter supermodellen, 
iført kjole fra Soohia. – Jeg 
 legger merke til at det faller 
henne helt naturlig å si Petter, 
kontrer Stordalen.

 
Drømmedama. Tidlig i karrien var Petter sjef for 
kleskjeden Bik Bok. Den gang hadde han et bilde av 
Vendela Kirsebom hengende på kontoret.

– Hun var drømmedama til alle i kjønnsmoden alder 
på den tiden, tror jeg. Hun er en stor stjerne nå, men hun 
var en gigantstjerne den gang – også internasjonalt. Så 
jeg kjente til Vendela lenge før hun visste hvem jeg var, 
forteller Stordalen og titter bort på «Årets best kledde 
kvinne», som har funnet lykken med hans navnebror 
Petter med etternavn Pilgaard (37).

– Jeg er litt eldre enn de mennene du vanligvis henger 
med, erter 55-åringen da Vendela og Petter poserer 
sammen for fotografen.

 
Sønnene vil ikke arve. Hva kona Gunhild (38) synes om 
tittelen som «Årets best kledde mann», er han usikker på.

– Gunhild er mer opptatt av EAT og bærekraft enn 
av dette, men hun blir jo glad på mine vegne. Hun synes 
alltid jeg er flott, også når jeg ikke har på meg klær, sier 
han og gliser.

Når Petter får plassproblemer i garderoben, prøver 
han å få sønnene Henrik (23) og Jakob (19) til å overta 
hans gamle klær. 

– Jeg har spurt sønnene mine, men de vil ikke ha de. 
Jacob sa det sist: «Pappa, jeg kan ikke bli sett i den 
jakken der». Jeg vet ikke om jeg skal ta det som en kom-
pliment ... Litt klær gir jeg bort, noe klarer jeg ikke 
kvitte meg med, det henger hjemme, men jakker og sånt 
– det finner alltid et nytt hjem, forsikrer Stordalen – før 
han haster videre i sine travle hverdag. 
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