
ULIKE: Mens Else Kåss  
Furuseth flyter nøttebrun 
rundt på bademadrass  
med sololje uten faktor og 
forlenger sommeren med 
solarium, smører lillesøster 
Cecilie seg inn med faktor 50 
og er alltid blendahvit.

Søstrene Kåss Furuseth er bestevenner og kollegaer

IKKE SJENERT: – Jeg er mer  
frigjort på skjermen, røper Else. 
Hun har allikevel bestilt like Trump-
badedrakter til seg og søsteren som 
de gleder seg til å bruke i sommer.

Se  
barndoms-

bildene

VAR SJALU: Da 
lillesøster Cecilie 

ble født, ble  
Else sjalu.

FORHOLDET VÅRT 
ER EN GOD 10-ER



Det beste 
med familie 

er at du blir tålt 
uansett

Else Kåss Furuseth

– DET BESTE med sommer er å 
ta morgenbad. Jeg er lykkelig når 
jeg bader. I vannet er jeg vektløs. 
Akkurat som Charter-Hilde elsker 
jeg å ligge og flyte på badema-
drass. Jeg har kjøpt en oppblås-
bar pizzaslice, smiler Else Kåss 
Furuseth (36).

Vi møter den populære komi-
keren etter en avsluttet uke som 
vert på «Sommertoget» med  
Reiseradioen sammen med lil-
lesøsteren Cecilie (32). Søstrene 
er bestevenner, kolleger og har 
bodd i samme blokk i Oslo.

– Forholdet vår er veldig vik-
tig, det er som en god 10-er. Jeg 
hadde aldri klart meg uten Else, 
sier lillesøster Cecilie.

DA LILLESØSTEREN og mam-
ma kom hjem fra sykehuset i taxi, 
var Else så grønn av sjalusi at hun 
gjorde i buksen. Det har gått over, 
forsikrer søstrene lattermildt. 

– Det beste med familie er at du 
blir tålt uansett. Vi er ikke så man-
ge og det er for sent å bli adoptert 
bort, sier Else.

For lillesøster Cecilie, blir det 
noen ganger litt for nært. Da Else 
spurte om de skulle kjøpe hus 
sammen og kjøpe noen katter, sa 
hun nei.

– Else ringer på halv elleve  
om kvelden for å spørre om jeg 

har mat og så sovner hun på  
sofaen.

– Det er fordi det er mindre  
rotete hos deg, og jeg kler meg 
ut med parykk for å gjøre det mer 
spennende for deg å se hvem 
som ringer på, sier Else. 

SØSTRENE ER ulike og krangler 
mye om småting. Mens Cecilie er 
ordensmenneske og en racer på 
Excel, skriver Else på servietter.

– Jeg liker å planlegge og bru-
ker en time på å smøre meg inn 
med solfaktor 50, mens Else fly-
ter rundt, røper lillesøster Cecilie.

Det kan være litt slitsomt når Else ringer på sent 
om kvelden for å spørre om lillesøster har mat  
og så sovner på sofaen. Ellers er det mye kos.
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Vi er ulike og krangler 
mye om småting

MOR ELSE: – Når vi er på 
ferie sammen, tror folk at 
jeg er moren til Cecilie. Jeg 
vil nødig skuffe noen, så jeg 
svarer at jeg fødte henne 
under konfirmasjonen,  
sier Else.

SOMMERMINNER: Søstrene minnes fine somre 
på Jessheim med far og med besteforeldre  
på hytta i Bamble.

BURSDAGSBONANZA: – Hvordan skulle jeg 
klart meg uten Else? Storesøster er god å ha  
nå som da. Her fra bursdag på Jessheim.

– Jeg bruker olje og blir nøtte-
brun mens hun alltid er Blenda-
hvit, erter Else.

– Du er litt lat, og kunne du levd 
av å spille TV-spill, tror jeg du ville 
gjort det, sier Else til søsteren.

SELV LIMER Else seg på venners 
familier. I sommer har hun hengt 
seg på et vennepar og har bak-
seteplass på biltur i Europa, som 
en blindpassasjer med munn- 
diaré. 

Ferieflørting har hun gitt opp. 
Men sammen med komiker Si-
grid Bonde Tusvik feiret hun ett år 

nyttårsaften i Amsterdam. Sigrid 
er god på å snakke med menn, og 
ga Else ordre om å være mer på. 
Hvis ikke så orket hun ikke å være 
venner med henne mer!     

– Men å si at det ble så mye 
kjærlighet ut av det, det er «Fake 
News», sier hun.

Lillesøster Cecilie skrøt på seg 
en ferieflørt som 14-åring. 

– Alle visste at jeg løy, men de 
var for snille til å si det, sier hun.

I dag har hun kjæreste, mens 
Else er singel.

 – Du gjør aldri noe vesen av 
det, poengterer lillesøster.

 – Vesen? Det er jo ikke ak-
kurat noen sykdom, sier Else.

Å HENGE med geipen har ikke 
noe poeng. Men det hender en 
sjelden gang at Else storgråter 
når hun er lei seg.

– Da er hun som en gråtekone. 
Det er nifst når man ikke har sett 
det før. Da gjelder det å spørre 
hva som er galt, sette på en kom-
edie, og så går det over. «Dum og 
dummere» – Else elsker de filme-
ne, forteller Cecilie.

 – De setter livet i perspektiv, ler 
Else. ■

ROLIG JUL: På 
fritiden trives de i 
pysj, også i julen, 
som her. 




