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Fotoassistent: 

Stephen Butkus

Styling & hår:  
Siv June Skandsen/MazeAgency/Warehouse

 
Makeup & styling: 

Nina Kveseth

Modeller:
Ane og Sigbjørn fra EB models

Takk til: 
 Vita Tours Sardinia

La Vita  
e Bella

I samarbeid med Galleriet ønsker IN magasinet å  
presentere sesongens motetrender. Nå er butikkene  

på Galleriet fulle av høstens nyheter.

Genser og skjørt fra Benetton 
Strømper fra Lindex 

Sko fra Din Sko 
ALT FRA GALLERIET



Skjorte og genser fra Brandstad 
Sko fra Haaland Sko 
ALT FRA GALLERIET



Faux fur fra HM | Buksedress fra Lindex | Sko fra Din sko 
ALT FRA GALLERIET



Bukse og genser fra Brandstad 
ALT FRA GALLERIET



Skjerf fra Lindex 
ALT FRA GALLERIET



Skjørt fra Benetton | Body fra HM | Veske, Tiger of Sweden fra Citybag 
ALT FRA GALLERIET



 Antrekk fra Brandstad 
ALT FRA GALLERIET



Sko fra Din Sko 
Kjole fra Lindex 
Smykker, ringer og armbånd,  
Bjørg fra Gullsmed J. Gjertsen 
ALT FRA GALLERIET



Genser fra Benetton 
ALT FRA GALLERIET





Sko fra Din Sko 
Semsket tights fra HM 
Gardigan fra Benetton 

ALT FRA GALLERIET 



Han:  
Bukse, skjorte og jakke fra HM 
Sko fra Haaland Sko 
Hun: 
Strikkekjole fra Benetton 
Ullsokker fra HM 
Sko fra Haaland Sko 
ALT FRA GALLERIET



Sko fra Din Sko | Jeans og skjorte fra HM 
ALT FRA GALLERIET



Sko fra Haaland Sko | Skjørt og smykke fra HM | Topp fra Lindex 
ALT FRA GALLERIET



Han:  
Jakke fra Match 

Bukse og genser fra HM 
Hun: 

Bukse, bluse og sko fra HM 
ALT FRA GALLERIET



Jeans fra Brandstad 
Sko fra Haaland Sko 

ALT FRA GALLERIET



Vi fører merker som: 
Marc Cain | Kathleen Madden | Fabiana Filippi | Mos Mosh | Scapa | Hale Bob | Cambio | Luisa Cerano 

Princess goes Hollywood | Josef Ribkoff | Gerard Darel | Laura Bellariva | Merete Fonnesberg

Velkommen innom for  
å se høstens nyheter

Galleriet 2. et. Tlf. 55 32 82 05  Følg oss på Facebook



Du merker det med det samme du kommer inn i lokalet – dette er 

noe helt spesielt. OL-padleren Eddie Kalleklev har drevet butikk på 

Galleriet i 27 år. I sjette etasje ligger den, Herskap & Tjenere, en 

perle av en butikk, midt i sentrum av Bergen.

SAME SHIT, NEW WRAPPING
Den har på en måte alltid vært der, den litt rare butikken i toppen av 

Galleriet, og i løpet av sensommeren har 

de flyttet inn i nytt lokale.  

– Vi fortsetter i samme stil, men har ut-

videt konseptet med kafé, sier Kalleklev.  

Kaféen er intim, koselig og har sitteplas-

ser både i butikken og utenfor. Perfekt for 

et lite avbrekk i shoppingen, ligger den 

der i det innerste hjørnet i øverste etasje.

– Det er mye god kaffe på Galleriet, så vi 

hadde ikke åpnet kafé uten å ha ambi-

sjoner om å være på toppnivå. Dessuten 

er vi spesielt stolte over å ha over sytti 

teer på menyen!

KJOLE- OG TEHIMMELEN
De har noe for enhver her oppe; søt frukt-te, engelsk frokost-te, 

japansk te dyrket i høyfjellet og kinesisk te røyket over eikebål.  

– Det er kjempegøy å jobbe i en spesialbutikk med så fine kunder 

som vi har, forteller to av de ansatte som har jobbet i butikken i 

henholdsvis åtte og fire år.  

– Vi som jobber her er jo spesielt interesserte i te, kaffe og kjoler, 

og kan masse om masse, ler jentene. Butikken er spesielt kjent 

for 50-tallskjolene de tar inn fra London, og er unik i Bergen med 

denne stilen.

ALLSIDIG
De yngste gjestene trekkes med store 

øyne mot bord dekket med krukker på 

rekke og rad – fylt med kjærlighet på 

pinne i uendelige varianter – søtsaker du 

trodde du bare kunne drømme om. Noen 

går rett i kjoleavdelingen, og andre blir 

gående lenge og kikke på alle de fine og 

morsomme tingene.  

– Man kan gå seg litt vill her inne, på 

en god måte. Det er en uformell og god 

atmosfære, med gammeldags musikk 

blandet med latterkramper når gjestene 

finner de frekkeste sitatene. Det skal 

være litt på kanten, blunker jentene bak disken og viser frem kjøle-

skapsmagneter med lekre pinup-damer og sitater som nesten ikke 

egner seg på trykk..! Butikken med det rare i er og blir et unikum 

med bred kundegruppe.

Syttito ulike teer. Duften av nykvernet kaffe. Rare skilt, majestetiske speil og  
interiør som plukket ut av femtitallet. Unike kjoler og store tyllskjørt. Drikkespill, 

shotteglass, lysekroner og julepynt. En salig blanding, litt rar og helt perfekt.

My cup of tea

«Det er mye god kaffe 
på Galleriet, så vi hadde 

ikke åpnet kafé uten 
å ha ambisjoner om å 

være på toppnivå.»  
Eddie Kalleklev





FIRELITE by Samsonite
Aldri før har Samsonite levert en lettere 
og sterkere koffert til en så god pris!
Vår anbefaling! Begrenset antall

55cm ord.   før 3599  nå 2519,-
65cm ord. før 3999  nå 2799,-
75cm ord  før 4199  nå 2939,- 

FIRELITE

      11:34

Fra 2,0 kg

Produsert i Europa

Eksklusivt og innovativt Curv materiale

Patentert skjellformingsprosess

TSA-lås

Vanntett glidelås

WITH CURVE TECHNOLOGY

Rabatt

-30%

Åsane Storsenter                                                Galleriet, Horisont, Bergen Storsenter, Sartor Storsenter                                    Xhibition, Åsane Storsenter
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Vest, tights og sko, Nike  
fra Sportsgalleriet 

Klokke fra J. Gjertsen 
Briller fra Opticus mon 

ALT FRA GALLERIET

Foto: Marcel Lelienhof/tinagent.no | Fotoassistent: Stephen Butkus
Styling & hår: Siv June Skandsen/MazeAgency/Warehouse| Makeup & styling: Nina Kveseth

Modeller: Ane og Sigbjørn fra EB models | Takk til: Vita Tours Sardinia

Kom i form
I samarbeid med Galleriet ønsker IN magasinet å  

presentere sesongens treningstøy. Nå er butikkene  
på Galleriet fulle av høstens nyheter.



Han: 
Vest, tights og sko, Nike  
fra Sportsgalleriet 
Klokke fra J. Gjertsen 
Briller fra Opticus mon 
Hun: 
Tights, topp og sko,  
Stella Mc Cartney for Adidas  
fra Sportsgalleriet 
ALT FRA GALLERIET



Sportstights, kr 299,- og  
matchende topp, kr 249,- fra Lindex

Treningstrøye, Nike, kr 299,- 

fra Sportsgalleriet

Tights, Nike kr 379,-  

fra Sportsgalleiret

Topp, Nike, kr 349,- 

fra Sportsgalleriet

Sko, Adidas, kr 1.695,- 

fra Sportsgalleriet

Nike leggings, kr 299,- 
fra Sportsgalleriet

Sko, Nike Lunarglide, kr 1.349,- 

fra Sportsgalleriet

Sko, Adidas Ultra Boost 
fra Sportsgalleriet



Tights, topp og sko, Stella Mc Cartney for Adidas fra Sportsgalleriet 
ALT FRA GALLERIET



Vi fører merker som: 
Marc Cain | Kathleen Madden | Fabiana Filippi | Mos Mosh | Scapa | Hale Bob | Cambio | Luisa Cerano 

Princess goes Hollywood | Josef Ribkoff | Gerard Darel | Laura Bellariva | Merete Fonnesberg

Velkommen innom for  
å se høstens nyheter

Galleriet 2. et. Tlf. 55 32 82 05  Følg oss på Facebook



Klær & mote  Høstens motetrender

– På innkjøpsturer ser jeg ofte plagg som 

jeg vet faste kunder vil like, sier Christine 

Gram-Knutsen.

Hun startet Titt Inn Boutique i 1971, etter 

å ha blitt inspirert av små, eksklusive for-

retninger på reiser i utlandet. I starten lå 

forretningen i Olav Kyrres gate, men flyttet 

inn i nye lokaler på Galleriet i 1994. Flere 

kunder ble med på flyttelasset, og butikken 

har etter hvert fått en rekke stamkunder. Det 

er Christine glad for. 

– Det er veldig gøy at folk kommer igjen, 

sier butikkeieren, som startet sin karriere 

da hun overtok sin mors undertøysbutikk, 

Korset-Salonen.

Tradisjoner og relasjoner
At kundene er fornøyde, stadig kommer 

igjen, og ikke minst at de introduserer 

døtrene sine for forretningen, er kjernen av 

hvordan Christine driver butikk. 

Hun har nemlig et sterkt ønske om å holde 

liv i den etter hvert glemte tradisjonen med å 

skape relasjoner til kundene. På den måten 

håper hun at Titt Inn er en motvekt til kjede-

butikkene, som ofte er litt mer upersonlige.

– Vi legger jo vår sjel i dette, fastslår 

Christine. 

Vil understreke kundens stil
Christine har etter hvert blitt dyktig til å 

finne ut hva kundene hennes vil like, og har 

gode tips til hva som kler dem best.

Hun er glad for at kundene har tillit til henne 

og hennes meget dyktige medarbeidere.

– Vi har et stort og variert utvalg av 

basisplagg som bukser og topper, og vi 

liker å kunne hjelpe kundene våre til å sette 

sammen antrekk som understreker deres 

stil, sier hun.

Et av Christines tips til høsten er å ha en 

base av for eksempel sorte klær, og gjøre 

antrekket litt morsommere med en fargerik 

jakke eller genser. Butikkeieren foreslår 

å sprite opp de klassiske fargene med for 

eksempel limegrønt eller rødt.  

Satser på flere aldersgrupper
En av Christines stamkunder, Signhild 

Fosse, er i butikken denne fredags formid-

dagen for å kjøpe seg et par nye bukser. Hun 

har handlet hos Titt Inn til både hverdag og 

fest siden begynnelsen av 80-tallet. Signhild 

forteller at hun handler hos Titt Inn på grunn 

av god service og klærnes kvalitet. Spesielt 

fornøyd har Signhild vært med bukser og 

jumpere, og en leopardmønstret regnfrakk 

som hun kjøpte for tre år siden.Etter hvert 

introduserte hun Titt Inn for sin datter, som 

også er blitt frelst.

– Vi har flere ganger vært og handlet hver 

for oss, og kommet hjem med samme 

klesplagg, forteller Signhild. 

Christine syns det er gledelig, og understre-

ker at Titt Inn henvender seg til kvinner i 

forskjellige aldersgrupper. Spesielt yrkesak-

Tekst & foto: Emilie Gundersen

Christine legger sin sjel i Titt-Inn Boutique. Og når hun drar på innkjøps- 
turer rundt om i verden, tenker hun aller mest på de faste kundene.

TRADISJONS- 
BOUTIQUEN

PONCHOEN: Et nøkkelplagg til høst  
og vinter, mener Christine.

Ifølge Christine vender strikk og lune plagg tilbake denne sesongen, som de pleier om høsten. Hun opplever at kundene 
liker sesongskiftet og å kle seg i strikkegensre og tykke jakker. Også kasjmir og silke stikker seg ut denne høsten.



Høstens motetrender  Klær & mote

tive kvinner. 

– De har ofte behov for å være kledd i jobb-

sammenheng og på reiser, sier Christine, 

og mener utvalget deres innen klær, sko og 

tilbehør tilfredsstiller ulike behov. 

Før og nå
Det er en del som har endret seg i samfun-

net og motebildet siden Christine først 

begynte å jobbe med klær og mote.

– Før kledde damer seg mer opp, og kjøpte 

nye antrekk innimellom. I dag er det nok en 

litt mer bruk- og kast mentalitet. Klærne 

rullerer oftere, sier gründeren, men legger 

til at moten i dag er mer avslappet enn den 

var før.

Christine syns damemoten har vært preget 

av en strengere stil i en periode, blant annet 

med blazere og dressbukser. Dette mener 

hun er i endring nå, og opplever at kvinner 

begynner å bli mer feminin og avslappet i 

stilen. Eksempler er myke jakker, utskrådde 

skjørt, og ellers lette tekstiler. 

Christine opplever samtidig at trender som 

har vært i motebildet før, plutselig vender 

tilbake med moderne vrier. Det syns hun er 

morsomt å se.

Nå er det slengbuksen som er kommet 

tilbake, etter flere år i skyggen. Det butikkei-

eren først trodde ville bli et blaff i motebildet 

for ungdom, er blitt et populært plagg blant 

flere aldersgrupper. 

Høsten hos «Titt Inn»
Men det er ikke bare slengbuksen som blir 

gjeldende utover høsten. En del farger blir 

også viktige. 

Christine tror vi vil se mye av fargene beige, 

grått, bordeaux, og marineblått i høst.

Gründeren opplever at kundene er giret 

på sesongskiftet mot høst og vinter, og at 

de gleder seg til å kle seg i tykkere strikk, 

jakker og skjerf. 

En del plagg og materialer ser også ut til å 

bli gjeldende denne høsten, ifølge butikkei-

eren.

– Det kommer mye strikk, ponchoer, kasj-

mir og silke. Og ellers andre lune, deilige 

plagg.

STAMKUNDE: Signhild Fosse (til venstre i bildet 
over) har handlet hos Titt Inn Boutique siden 
begynnelsen av 80-tallet. Regnfrakken hun har på 
seg kjøpte hun i butikken for tre år siden. Til høyre 
butikkeier Christine Gram-Knutsen.  
 
SKARPE FARGER: Christine mener man gjerne 
kan ha en «base» i garderoben, med klær i for 
eksempel sort. Så kan man sprite opp antrekket 
med en fargerik jakke eller genser i for eksempel 
grønt eller rødt. (under)



Hva er nytt i Bergen?  Høstens nyheter

MOS MOSH er et feminint jeans-merke med en kulere tvist. 

Merket har et øye for detaljer og lager jeans med perfekt pass-

form. Teamet bak designet mener det er viktig å legge sjela i det 

du gjør og gjøre det du er god på – med MOS MOSH jeansene 

gjør de nettopp det. De har en lidenskap for jeans og når det 

kommer til passform, kvalitet og detaljer vil de alltid prøve å 

være best. Ikke bare elsker de jeans, men de kan jeans og det er 

kanskje nettopp derfor buksene er så populære. Nå får du dem 

hos Titt Inn Boutique på Galleriet.

Jeans med perfekt passform

Herskap & Tjenere har flyttet 10 meter lengre bort i 6. etasje på 

Galleriet. Konseptet er utvidet med cafe i tillegg til det vanlige 

sortimentet. I den nye cafeen kan du kjøpe en god kopp kaffe 

eller te, med noe godt å spise på eller forfriskende drikkevarer. 

Velkommen til nye Herskap & Tjenere.

Flyttet til nytt lokale

Citybag har fått designet en helt egen serie 

med skinnvesker hos ADAX. Serien på tre 

modeller er som skreddersydd for Citybag 

sine kunder. Tre ulike størrelser dekker de 

fleste behov og den minste vesken er som et 

smykke på armen. Nå har også veskemerke 

inngått et samarbeid med en av Norges 

største bloggere, Caroline Berg Eriksen, som 

kom i butikk i midten av september. I Bergen 

finner du den nye Adax vesken hos CityBag 

som har butikker på Galleriet, Horisont, 

Bergen Storsenter og Sartor Storsenter. 

Du finner også vesken hos Travel på Åsane 

Storsenter.

Ny serie skinnvesker

Tekst: Marthe Evenesen



Galleriet, Horisont, Bergen Storsenter, Sartor StorsenterÅsane Storsenter

1.299 kr.
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