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H
eimili fólks hafa tekið miklum breytingum eftir að veira nokkur
fór að gera fólki lífið leitt. Þegar fólk var kyrrsett heima hjá sér
neyddist það til að líta inn á við og finna út úr því hvað það væri
raunverulega sem skipti fólk máli inni á heimilinu. Sumir tengdu
þessa leit þó ekki bara við heimilið heldur leituðu ólmir að til-

gangi lífsins. Ekki er vitað hvort sú leit skilaði árangri en eitt er þó víst að heim-
ilin í landinu hafa breyst. Óspennandi heimili truflar fólk minna þegar það er
aldrei heima því það er alltaf að vinna. Þegar fólk fer hins vegar að verja meiri
tíma heima breytist heimilið. Og heimurinn breytist um leið.

Munið þið eftir því þegar fína fólkið vildi hafa háglansandi innréttingar
heima hjá sér og háglansandi borð-
plötur. Allt átti að vera eins og heima
hjá fjöldamorðingjum. Alveg flekk-
laust. Ekkert átti að vera á borðum
nema kannski þrjár sítrónur sem voru
aðallega til skrauts. Þá var heimurinn
ferkantaður og sléttur. Engar misfellur
leyfðar. Svo þróaðist heimilisstíllinn
yfir í meira dót, meiri liti og meiri kaó-
tík. Núna er heimurinn hins vegar
meira rúnnaður. Fólk vill flauels-
húsgögn og upphleypt efni á sófana
sína. Veggirnir eiga alls ekki að vera
bara hvítir. Fólk vill mjúka tóna og það
sem hefur gerst er að sveppa-
liturinn er orðinn móðins
ásamt öðrum brúnbeige-
litatónum. Með sveppalitnum
er ekki hægt að bjóða upp á
skjannahvítar spítalagardínur
heldur þurfa þær að vera í
svipuðum litatón. Glugga-
tjöldin þurfa að falla inn í um-
hverfið. Mega alls ekki vera
eins og gervitennurnar í
frænkunni sem keypti allt of
stórar til að fá fyrir allan pen-
inginn.

Enginn vill ofbirtu í augun –
ekkert á að vera of áberandi.

Axel Meise, eigandi þýska
hátækniljósafyrirtækisins
Occhio, segir einmitt í viðtali hér í blaðinu að birtan inni á heimilum fólks hafi
breyst mikið í veirunni. Fólk vilji geta stýrt birtunni heima hjá sér. Það vill geta
fengið skurðstofulýsingu þegar það þrífur húsið eða þarf að vinna fram eftir.
Þess á milli vill fólk mjúka birtu sem er í takt við tíðarandann og tilfinningarnar.

En kannski er þessi mjúka birta hluti af tilfinningabyltingunni.
Í dag talar fólk um tilfinningar og vill gera eitthvað í sínum málum til þess að

verða betri manneskjur. Fáir vilja vera eins og vél-
menni sem er knúið áfram með gervigreind. Nú-
tímafólk gerir kröfur um að fá allt út úr lífinu.
Helst allt fyrir ekkert reyndar. Það vill bæði fal-
legt heimili en líka ríkulegan frítíma. Ungt fólk í
dag myndi aldrei vera í þremur vinnum til að
geta keypt sér hús með bogum og súlum í
Arnarnesinu eins og fyrri kynslóðir gerðu.
Það vill lífsfyllingu og veit að það er hægt
að hafa það miklu betra í mjúkum rúnn-
uðum sófa með upphleyptu áklæði en
svörtum stífum leðursófa. Svo býr það
bara til app og græðir fullt af peningum
eða vinnur við eitthvað sem ömmur landins
skilja ekkert í. En það er allt í lagi. Ömmur
þurfa ekki að skilja allt.

Ömmur þurfa
ekki að skilja allt

MartaMaría

Winkel Jónasdóttir

Botanic Sanctuary Antwerp
er nýtt hönnunarhótel í Ant-
werpen í Belgíu. Kalkmálning
og mjúkir litir ráða ríkjum.

Húsgögnin á Botanic Sanctuary Ant-
werp eru mörg hver rúnnuð og með upp-
hleyptum áklæðum sem er svo fallegt.

Hér sést hvernig nota
má kalkmálningu á
nútímalegan máta.

Anna Þórunn Hauksdóttir,
eigandi hönnunarfyrir-
tækisins ANNA THOR-
UNN, segir athöfnina að
róla sér svo einstaka.
Fólk gleymi stund og
stað í rólunni.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Hvaðan kemur áhugi þinn
á heimili og hönnun?

„Síðan ég man eftir mér hef ég
alltaf haft áhuga og miklar skoðanir á
innanhússhönnun og fal-
legum hlutum. Ég er alin
upp af móður sem er mikill
fagurkeri og áhugasöm um
heimilið sitt þannig að ég hef
ekki langt að sækja það.
Þegar við systur rifjum upp
gamlar minningar úr æsku
þá eigum við alltaf sameig-
inleg hugrif af heimilum
fólks sem við heimsóttum
sem börn.“
Hvernig lýsir þú
vinnunni þinni?

„Ég er svo heppin að vinna
við það sem ég elska og það
er að hanna og reka fyrir-
tækið mitt ANNA THOR-
UNN. Ég hanna vörur, læt
framleiða þær fyrir mig er-
lendis og kem þeim í sölu.
Það helsta á döfinni er að
nýjar vörur eru að koma á
markað ásamt áframhaldandi
vinnu að koma vörunum enn
frekar á erlendan markað. Flauelspúðinn Three
Seasons sem unninn er út frá árstíðum kemur í
þremur litum, ljósbleikum, brúnum og ferskjugul-
um. Keramikvasinn Dolce kemur í tveimur litaút-
færslum, brúnum og kremuðum, en form hans
kemur af kleinuhring. Bliss-glervasinn og skálin er
einnig væntanleg í nýjum lit, í koníaksbrúnum.“
Hver er uppáhaldshlutur sem þú hefur hannað?

„Núna er það án efa rólan Freedom sem ég
hannaði fyrir Hönn-
unarMars í tilefni fimmtán
ára útskriftarafmælis míns
sem vöruhönnuðar. Þetta
er gjöf frá mér til mín en
mig langaði ótrúlega mikið
í rólu á nýju vinnustofuna
mína sem einnig er sýning-
arrými mitt í Garðabæ. At-
höfnin að róla er svo ró-
andi, maður fer eiginlega í
vellíðunarástand og gleym-
ir stund og stað. Ég mun
gera róluna eftir pönt-
unum. Annars er erfitt að
gera upp á milli hlutanna
sinna en blaðagrindin Rú-
dolf er mér alltaf kær
þar sem hún var
fyrsti hluturinn til að
fara í framleiðslu
eftir að ég út-
skrifaðist.“
Hvað borðar
þú í morg-
unmat?

„Eftir að hafa tekið inn góðgerla og hafþyrnisolíu þá
finnst mér allra best að fá mér kaffi og ristað brauð
með íslensku smjöri, osti og sultu á hnífsoddi. Ég
meira að segja hlakka til að vakna og fá mér þessa
samsetningu ár eftir ár!“
Hver er uppáhaldsveitingastaðurinn þinn?

„Heima hjá mér! Maðurinn minn Franco eldar
dýrindismat handa okkur fjölskyldunni oft í viku.
Heppin ég!“

Hvað er draumahúsgagnið?
„Þetta er mjög erfið spurning
en sófinn Camaleonda eftir

ítalska hönnuðinn Mario
Bellini hannaður árið 1970
er mjög ofarlega á lista um
draumahúsgagnið.“
Hvaða hús er það
fegursta sem þú
hefur komið inn í?

„Ég kom inn í svokallað
„Mid Century modern“-hús

í Reykjavík á dögunum. Mig
hefur lengi langað til að eign-

ast slíkt hús. Tilfinningin var
þannig að ég vissi ekki hvort ég
ætti að hlæja eða gráta en síðan
ákvað ég bara að njóta augna-
bliksins.“
Hvernig heldurðu þér í formi?

„Ég hef iðkað kundalini-jóga í
13 ár og ég hreinlega elska það.
Ég hlakka ávallt til að mæta í
tíma hjá frábærum en ólíkum
kennurum í Jógasetrinu. Ég fer
mjög oft í göngutúra og þá einna
helst í náttúrunni sem mér finnst
afar nærandi. Við hjónin erum
nýfarin að iðka aftur tangó sem
gerir manni gott bæði á líkama
og sál.“
Hver er uppáhaldsborgin
þín og af hverju?

„Mér finnst erfitt að gera upp
á milli Rómar og Parísar. Ég bjó
í Róm þegar ég var í skart-

gripahönnun í
IED og fannst hún

dásamleg en París á líka
stað í hjarta mér rétt
eins og ég hafi verið þar
í fyrra lífi.“
Ef þú værir að mála
allt hjá þér, í hvernig
litum væri það?

„Virkilega erfið spurn-
ing! Þar sem ég bý ekki
í stóru húsnæði þá held
ég að þyrfti alltaf að
hafa ljósa veggi í alrými
en svefnherbergi og bað-
herbergi mættu vera í
dekkri tónum.“
Hver er uppáhalds-

staðurinn þinn heima og af hverju?
„Stofan er mitt uppáhaldsrými. Í enda

hennar er risastór gluggi en undir honum
er sófi sem ég dýrka að leggjast í og fylgj-
ast með himninum. Í stofunni eru vel vald-
ir hlutir í hverju horni þar sem hún er
ekki stór. Ég elska að gleyma mér með
þessum hlutum sem umvefja mig og vekja
hjá mér yndislegar tilfinningar og minn-
ingar.“
Áttu þér uppáhaldsskartgripamerki?

„Ég kaupi mér
sjaldan skartgripi en
ég á hins vegar alls-

konar fallegt
glingur sem ég
hef safnað mér í

gegnum árin. Ég
var virkilega hamingjusöm um
daginn þegar ég fékk loksins
tækifæri til að bera eyrnalokka

sem ég hafði erft eftir föðurömmu mína Önnu Þórunni
fyrir fjörutíu árum. Þetta eru mjög sérstakir bleikir se-
malíu-smellueyrnalokkar sem pössuðu svona vel við
dragt sem ég klæddist.“
Hvaða snjallforrit notar þú mest?

„Ég hef mjög gaman af Instagram og nota það mest
en einungis fyrir vinnuna. Mér finnst sögurnar þar al-
gjör snilld því þar getur maður leikið sér aðeins meira
og verið óformlegri.“

Draumahúsgagnið hennar Önnu Þór-
unna er Camaleonda-sófinn sem hann-
aður var árið 1970 af Mario Bellini.

Bliss-vasinn í koníaksbrúnu
sem Anna Þórunn hannar
verður fáanlegur í júní.

Anna Þórunn
er með fág-
aðan smekk.

Anna Þórunn Hauksdóttir.

Freedom-innirólan er fal-
leg og stílhrein og svo
þykir alveg einstaklega
róandi að setjast í hana
og gleyma stað og stund.

„Maður fer eiginlega
í vellíðunarástand“
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I
ngibjörg Ösp Stefánsdóttir, stjórnarfor-
maður Hörpu, býr ásamt eiginmanni sín-
um, Magnúsi Geir Þórðarsyni þjóðleikhús-
stjóra, í húsi sem teiknað var af Gunnlaugi
Halldórssyni. Húsið var byggt 1952 og er

við Ægisíðu í Reykjavík. Það má því segja að
fallegar byggingar spili stórt hlutverk í lífi
hjónanna. Ingibjörg Ösp hefur verið stjórnar-
formaður Hörpu í þrjú ár og lungann af þeim
tíma hefur veira geisað um heiminn.

„Með kórónuveirunni kom nýtt lag ofan á
fyrri krísur sem ég hafði séð og lifað. Þar eð
áhyggjur af heilsu og jafnvel lífi fólks. Staða
sem við höfðum ekki reynt áður. En svo við fær-
um okkur aðeins á léttari nótur þá reyndist
þessi tími fyrir okkur fjölskylduna ekki erfiður.“

Spennan náði hámarki þegar nýjar
reglur voru tilkynntar

Hún segir veirutímann hafa fært þeim alls
konar áskoranir og að kofaveikin hafi gert vart
við sig.

„Við gátum verið að svekkja okkur á alls
konar hlutum. Það var samt þannig að í stóra
samhenginu þá leið öllum vel. Það fór vel um
okkur heima. Við fundum upp á ýmsum nýjum
hlutum að gera, við völdum vel í jólakúlur,
páskaegg og hvað það nú allt hét sem afmark-
aði hópastærðir. Spennan náði yfirleitt há-
marki þegar nýjar sóttvarnareglur voru kynnt-
ar. Þá söfnuðust allir saman við hátalarann til
að vita hvað væri fram undan. Það má segja að
tímatalið hafi breyst úr hinni hefðbundnu
daga-, viku- og mánaðarviðmiðum í minnis-
blaðaviðmið. Ákvarðanir yrðu teknar eftir
næsta minnisblaði og öll okkar plön miðuðust
við gildistíma síðasta minnisblaðs.

Merkilegast fannst mér að velta fyrir mér
aðlögunarhæfni manneskjunnar. Það fyllti mig
bæði trú á framtíðina en gerði mig líka aðeins
hrædda. Hlutir sem við töldum óhugsandi fyrir
stuttu urðu okkur eðlislægir og við fórum jafn-
vel að kunna vel að meta þá.“

Er gift fyndnasta manni sem hún þekkir

Ástin og vináttan er það sem skiptir Ingi-
björgu hvað mestu máli og er hún á því að ekki sé
nóg að búa á fallegu heimili. Þeir sem búa á heim-
ilinu, þeim þarf að koma saman í daglega lífinu.

„Ég hugsa um það nánast daglega hvað ég er
mikil gæfukona og hvað ég er þakklát fyrir það.
Einn daginn sér maður að það er ekki sjálfsagt
að fá tækifæri til að elska og að vera elskaður.
Þar er ég ekki aðeins að vísa til ástar á maka
heldur á börnum, fjölskyldu og vinum. Að alast
upp við dásamlegar aðstæður í öruggum faðmi
foreldra, systur og fjölskyldu er eitt. Að eign-
ast fimm heilbrigð börn og nú tvö barnabörn er
annað og auðvitað margfaldur æviskammtur af
gæfu. Svo er það happafengurinn, maðurinn
minn sem er allt í senn kletturinn minn, besti
vinur og fyndnasti maður sem ég þekki. Hann
er líka alveg sjúklega sætur,“ segir Ingibjörg
og brosir.

„Svo eru það vinirnir og þeir eru auðvitað al-
veg sér á parti því þeir velja sér þetta ólíkt fjöl-
skyldunni sem fæðist með þessa kvöð. Það gengi
er engu líkt og við fengum nú heldur betur stað-
festingu á því á tímum veirunnar þegar við lok-
uðumst inni vikum saman. Þannig er nú það og
þá held ég að margra ára skammtur af væmni sé
kominn hjá mér en það má líka stundum.“

Dásamlegt að eiga góðar stundir heima

Fjölskyldan, heimilið og vinnan eru á meðal
helstu áhugamála Ingibjargar og bara lífið allt í
kringum hana.

Ekki nóg að eiga bara fallegt heimili
– íbúarnir skiptamestumáli

Ingibjörg Ösp býr á einum
fegursta stað borgarinnar við
Ægisíðuna ásamt sinni stóru
fjölskyldu. Það er svo mikill um-
gangur á heimilinu og mikið fjör
að rykið nær aldrei að setjast.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Verkið Skúlptúr fengu þau
í brúðargjöf. Það er eftir
Sigurð Guðmundsson.

„Að vera með fólkinu mínu og upplifa með
því skemmtilegar stundir, viðfangsefni og
áskoranir. Við hjónin eru að reyna eins og við
getum að vera dugleg að ganga, skíða og
stunda aðra útivist og hreyfingu. Við elskum að
ferðast og skoða heiminn, elda og borða góðan
mat og auðvitað að fara í leikhús og njóta
menningar og lista.

Á meðan eru enn svona ung börn á heimilinu
er dásamlegt að eiga vini sem eru í svipuðum
sporum og eru tilbúnir til að laga spilakvöld,
útilegur og óvissuferðir að þörfum breiðs hóps.
Svo er líka dásamlegt að ná fullorðins-
augnablikum með fullorðnu börnunum okkar á
ferðalögum, leikhúsi eða við önnur sameiginleg
áhugamál.

Ég hef verið svo heppin í gegnum tíðina að
mér hafa þótt viðfangsefnin í mínum störfum
einstaklega áhugaverð og skemmtilegt. Þau

Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir býr á Ægi-
síðunni í fallegu húsi þar sem ein-
staklega vel fer um alla fjölskylduna.
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Borðstofan er með
hringborði frá Heimili
og hugmyndum sem
rúmar marga.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

stærstu tilfinningalegu augnablikum, í gleði og
sorg. Ég er ekki viss um að fólk myndi almennt
átta sig á því hvað tónlistin auðgar líf okkar
allra því hún er alls staðar og við grípum til
hennar við öll tilefni. Þegar við komum saman á
stærstu íþróttaviðburðum eða í fámenni til að
kveðja ástvini. Engin bíómynd er gerð án tón-
listar sem á, með hljóðmynd, svo stóran þátt í
að skapa stemningar og upplifanir að án þess
vissum við varla hvernig okkur liði með sögu-
lega framvindu. Við sefum litlu börnin með
þessu og sýnt hefur verið fram á lækningamátt
tónlistar hjá elstu aldurshópum samfélagsins
og þá sérstaklega þeim sem glíma við veikindi.
Það má því kannski segja að hún sé upphaf og
endir alls hjá okkur, að minnsta kosti nátengd
hvoru tveggja.“

Fær stundum nóg af Duran Duran

Ingibjörg er í tveimur kórum sjálf þótt hún
sé kannski ekki svo mikið að syngja heima.

„Mér finnst þetta allt gott í hófi og verð
að viðurkenna að mér finnst stundum nóg
um þegar eiginmaður minn setur Duran
Duran í gang í upphafi dags, jafnvel þótt sú
sveit sé ágæt fyrir sinn hatt. Strákarnir
halda okkur við efnið í nýju tónlistinni og
klassísk tónlist er dásamleg þegar næði er
til að njóta.

En vegna þess hve tónlistin er mikilvæg þá
getur líka orðið flókið að velja hana, sér-
staklega fyrir stóru stundir. Það fannst mér til
dæmis eitt af því flóknasta að gera fyrir brúð-
kaup okkar hjóna. En almennt nota ég tónlist-
ina líka til að gíra mig upp í erfið verkefni eða
til að hjálpa mér við einbeitingu.“

Ingibjörg er dugleg að fylgja hjartanu og
má sjá ýmislegt á fallega heimili þeirra hjóna
sem bendir til þess. Bara það hvernig hlut-
unum er stillt upp og hvernig umhverfið er til
þess fallið að heimilisfólkið geti haft það gott
saman heima.

Heimilið einfalt en Harpan stórkostleg

Ingibjörg er hrifin af öllu því sem er með sál
og færir frið í hjartað.

„Mér finnst húsið okkar Magnúsar mjög ein-
falt og gott og erum við meira að hugsa um
þægindi hér en að kaupa okkur inn hönn-
unarvörur. Húsið Harpa er svo allt annað mál.
Það er einstaklega gefandi að fá tækifæri til að
koma að starfsemi Hörpu. Harpa leikur mik-
ilvægt hlutverk í íslensku samfélagi og hefur
mikla þýðingu, ekki aðeins fyrir íslenskt menn-
ingarlíf heldur líka fyrir atvinnulífið í miklu víð-
ara samhengi. Verðmætin sem Harpa skapar
eru ekki nema að litlu leyti sýnileg í ársreikn-
ingum félagsins enda er það ekki hlutverk
Hörpu að skila hagnaði. Í Hörpu viljum við
skapa vettvang og umgjörð þar sem aðrir fá að
njóta sín og skapa verðmæti, hvort sem er í
menningarlegu, samfélagslegu eða rekstr-
arlegu tilliti.

Gestasnyrting með fallegu veggfóðri sem
minnir á náttúruna. Það er úr Sérefnum.

hafa verið ólík og fjölbreytt og mörg hver
krefjandi. Það er í raun algjör óskastaða að
takast í störfum sínum á við verkefni sem vekja
hjá manni einlægan áhuga og maður er tilbúinn
að gefa sig allan í. Í mínum huga er eftirsókn-
arvert að geta leyft þessu að flæða. Ég skil og
virði mikilvægi þess að fólk geti skilið vinnuna
eftir í vinnunni og viðfangsefni heimilisins eftir
heima. Í grunninn er vissulega gott að hafa ein-
hver slík viðmið en hjá mér er þetta kannski í
meira flæði, það á sér í lagi við þegar verkefnin
tengjast menningu og viðburðum ýmiss kon-
ar.“

Ingibjörg segir tónlist gefa lífinu lit og þá má
finna og heyra þegar komið er heim til hennar.

„Tónlist stækkar það sem þarf að stækka og
minnkar það sem þarf að minnka. Róar og sef-
ar eða ýtir undir stuð og stemningu. Tónlistin
getur svo auðveldlega farið undir skinnið á
okkur og alveg inn að kviku. Þess vegna viljum
við gjarnan tengjast henni á öllum okkar

Gluggi úr eldhúsinu tengir
rýmin saman. Eins og sjá má
þá fer vel um allt að 12 manns í
borðstofunni. Enda dásamlegt
að sitja við hringborð.

5 SJÁ SÍÐU 8

Gangurinn inn í viðbygg-
inguna er með rennihurð
svo hægt sé að loka á milli
ef gestir koma í heimsókn
eða ef heimilisfólkið vill
hafa meiri frið og næði.

Listaverk eftir Þorra
Hringsson og stóll úr
Heimili og hugmyndum.

Þennan bekk má finna
í holi við forstofuna.

Inni á baði á jarðhæð er falleg lýsing.
Blöndunartækin eru úr Byko og
rauða borðið var keypt í Hollandi.
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Þeir sem til þekkja nota Kjörvara á allt tréverk utanhúss.
Reynslan hefur sýnt að Kjörvari er viðarvörn sem er gædd
einstökum eiginleikum fyrir íslenskt veðurfar.

Kjörvari - fyrir íslenskar aðstæður

Notaðu sumarið
til að verja viðinn!

Viðarvörn
fyrir íslenskar aðstæður

kjörvari
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Útsölustaðir Málningar : BYKO, Kópavogi • BYKO, Granda • BAUHAUS • Garðar Jónsson málarameistari, Akranesi • Smiðjan Fönix, Hellissandi
• Málningarbúðin, Ísafirði • Vilhelm Guðbjartsson málarameistari, Hvammstanga • Lífland, Blönduósi • Verslunin Eyri, Sauðárkróki • BYKO, Akureyri • Ísfell, Ólafsfirði
• Launafl, Reyðarfirði • Verslunin PAN, Neskaupstað • BYKO, Selfossi • Miðstöðin, Vestmannaeyjum • Rúnar málari, Grindavík • BYKO, Keflavík



Mér finnst þetta sérstaklega skemmtilegt –
ekki síst vegna þess að ég á svo skemmtilegar
minningar frá þeim sjö árum sem ég vann í
tengslum við Menningarhúsið Hof á Akureyri.
Fyrst í tengslum við undirbúning og fram-
kvæmdir en svo starfaði ég sem fram-
kvæmdastjóri hússins fyrstu fimm árin eftir
að það opnaði.

Harpa hefur mikilvægt hlutverk í að auðga
andann á menningarsviðinu, hreyfa við okkur
og tengja okkur við mennskuna sjálfa. Í
Hörpu eru haldnir stórkostlegir menningar-
viðburðum í bland við mikilvægar alþjóðlegar
ráðstefnur og nemendasýningu í dansi, mat-
armarkaði og skákmót. Fermingarbörn hjá
Siðmennt ganga út í fangið á tökuliði Netflix
sem vinnur að tökum á hasarmynd. Þetta er
mannlífið í allri sinni dýrð og fjölbreytni.

Þótt menningin og viðburðarhald sé vissu-
lega drifkrafturinn þegar kemur að viðfangs-
efnum Hörpu er að mörgu öðru að hyggja.
Ábyrgur og framsækinn rekstur er auðvitað
grundvallaratriði til að hægt sé að takast á við
dagleg verkefni með sóma og svo að eftir sé
tekið. Það þarf skýrann ramma og sannfær-
ingu fyrir því að innviðir séu öflugir og traust-
ir. Við sem höfum augun á rekstarlegum við-
fangsefnum og skipulagi berum ríkar skyldur
í því að skapa skýran ramma og öryggi fyrir
aðra að vinna í. Þetta á líka við um skapandi
störf og verkefni.“

Spennandi að sjá allt opnast aftur

Hún segir ótrúlega spennandi að finna
hvernig allt er að opnast aftur í samfélaginu.

„Að finna hvernig samfélagið lærir smátt og
smátt á fyrri takt. Við erum í raun enn að tak-
ast á við afleiðingar kórónuveirunnar í ein-
hverri mynd. Uppsöfnuð funda- og viðburða-
þörf er til staðar og á sama tíma ákveðin þörf
fyrir endurhæfingu hjá mörgum. Við erum
orðin ansi vön því að fylgjast með úr fjarlægð
við skjáinn. Þetta gengur hins vegar vel og í
raun vonum framar enda hefur tíminn verið

vel notaður í Hörpu. Þar höfum við í góðu sam-
tali við eigendur unnið að því að þróa enn frek-
ar og bæta aðstöðu og efla starfsemi, breyta
og bæta meðal annars í samstarfi við nýja
rekstraraðila í húsinu.

Það hefði ekki þurft neinn sérstakan böl-
sýnismann til að draga upp þá mynd að í lok
hins langvinna veiru tíma væru Harpa og aðr-
ar menningarstofnanir að dusta rykið af inn-
anstokksmunum og skipulagi sem lagst hefði í
dvala eða einhvers konar djúpsvefn. Stað-
reyndin er hins vegar allt önnur. Sköpunin
hefur verið alls ráðandi, nýjar leiðir hafa fund-
ist til miðlunar og upplifunar og ráðist hefur
verið í fjölda verkefna sem tengjast viðhaldi
og þróun á búnaði og aðstöðu. Þetta hvílir
vissulega allt á því að við eigum ótrúlegan hóp
af metnaðarfullum og framsýnum listamönn-
um en ekki síður öfluga viðburðarhaldara sem
eru af öllum stærðum og gerðum. Þar má fyrst
nefna Sinfóníuhljómsveit Íslands, Íslensku óp-
eruna og Stórsveitina sem hafa fast aðsetur í
húsinu og setja mark sitt á alla starfsemi. Auk
þess er fjöldinn allur að öðrum aðilum sem
vinna með Hörpu enda eru viðburðir á árs-
grundvelli í eðlilegu ári meira en tólf hundruð,
það má skjóta á að það séu 300-400 aðilar sem
að þeim koma. Svo er það auðvitað ótrúlegur
hópur starfsfólks í Hörpu sem hefur á síðustu
misserum staðið sig með eindæmum vel í sín-
um störfum á krefjandi tímum og ég veit að
svo verður áfram.“

Tilneydd að endurmeta hlutina

Hún segir faraldurinn hafa eins kennt okk-
ur margt.

„Við vorum tilneydd að staldra við, end-
urmeta og endurhugsa hlutina. Nú þarf að
velja hvað af nýjum siðum, tækni og viðmiðum
ætlum við að taka með okkur í nýja tíma og
hvað við kveðjum að þessum kafla loknum. Í
þessum efnum þarf að taka upplýsta ákvörð-
un, hvorki sjálfstýring eða viðjar vanans mega
ráða för.“

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Harpa er eins og eitt
stórt listaverk.

Listaverk í bland við
tónlist er blanda
engu öðru lík. Hana
má finna í Hörpu.
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N
ýja heimilið hefur sýnt okkur
hvers við erum megnug. Þetta
verkefni er öðruvísi en við höfum
áður unnið, því nú fær Snorri að
ráða ferðinni en ég hef gert það

hingað til. Að sleppa tökunum og leyfa honum
að ráða hefur reynst ótrúlega gefandi og útkom-
an alveg frábær,“ segir Alma.

Hvert er uppáhaldshornið þitt heima núna?
„Það er fallegur staður í stofunni þar sem ég get

horft yfir borðstofuna, eldhúsið og innganginn. Þessi
staður er nú með æðislegum gluggum sem hafa gjörbreytt
húsinu. Garðurinn og náttúran úti eru orðin eins og listaverk inni í
húsinu líka. Ég dvel mikið á þessum stað í húsinu og sit oft þarna og vinn við
tölvuna og fæ þá allt heimilislífið beint í æð.“

Í tísku að vera maður sjálfur heima

Aðspurð um nýjustu heimilistískuna þá er Alma ekki sú týpa sem trúir á nýj-
ustu tísku.

„Sem ráðgjafi reyni ég að draga fram stíl hvers og eins. Sér í lagi fólks sem
kann ekki að túlka hann og setja svo fram. Svo ætli aðaltískan í dag sé ekki að
vera maður sjálfur heima hjá sér og velja heim það sem veitir manni ánægju.

Eins er mikilvægt að vita hvað maður vill ekki því það er algjör óþarfi að hafa
slíkt í kringum sig.

Ég sem dæmi hef aldrei getað rauðan lit heima og var lengi að átta mig á því.
Mér finnst hann frekur og draga úr mér orkuna.“

Alma er ekki alltaf í búðum að kaupa eitthvað nýtt nema síður sé.
„Ég er meira fyrir að finna gamla hluti og blanda þeim við eitthvað nýtt.
Ég var lengi vel einungis með hluti úr Gamla hirðinum og Bland heima hjá

mér, retró-húsgögn frá sjöunda áratug síðustu aldar sem ég fann á mörkuðum.“
Í seinni tíð hefur Alma verið að kaupa sér aðeins meira af dýrari húsgögnum.
„Ég elska fallega stóla og langar alltaf í meira af þeim. Ég lét það eftir mér að

kaupa Kjarvalsstólana úr Epal fyrir nokkru og sé ekki eftir því.“

Stofan er besti

staðurinn
Alma Ösp Arnórsdóttir, stofnandi Studio VOLT, býr í
nýju húsi í Fossvoginum sem hún og maður, hennar
Snorri Freyr Fairweather, eru að taka í gegn núna.
Hún veit fátt skemmtilegra en að sitja í stof-
unni og fá heimilislífið beint í æð.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Verkið hans Snorra prýðir
stofuna beint fyrir ofan lítið
antíkborð sem var keypt á
markaði og er frá sjöunda ára-
tugnum. Sófinn er úr Modern.

Alma Ösp Arnórsdóttir,
stofnandi Studio VOLT, á
sér uppáhaldsstað heima
sem er stofan hennar.
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E
igendur hússins vildu fá Erlu Dögg og Tryggva til að
hanna hús fyrir sig eftir að hafa séð hönnun þeirra í
erlendu tímariti. Hann er ættaður frá Miami og vildi
fíling þess hluta Bandaríkjanna inn á heimilið. Hún er
spænsk og vildi ákveðnar áherslur úr sínum heimi.

Það er ekki hægt að segja annað en að þessir tveir ólíku heimar
hafi mæst af heilindum í hönnun Erlu Daggar og Tryggva. Ís-
lensku víkingarnir sem búa á Santa Monica í Los Angeles
hlustuðu á eigendur og úr varð þetta fallega 800 fm einbýli.

Húsið í Mar Vista er umhverfisvænt og byggt eftir hug-
myndum íslensku hjónanna sem reka arkitektastofuna Minarc.

Erla Dögg og Tryggvi teiknuðu húsið frá grunni en áður en
hægt var að byggja það þurfti að rýma örlítið til.

„Það var bæði gamalt hús á lóðinni og líka hænsnakofi. Lóðin
er í stærra lagi og má segja að hún sé í raun ein og hálf lóð ef mið-
að er við venjulegar stærðir eins og þær eru í nágrenninu,“ segir
Erla Dögg.

Aðspurð hvað eigendurnir vildu fá á framtíðarheimilinu kemur

Stjörnu-
hönnun í
Hollywood

Arkitektahjónin Erla Dögg Ingjaldsdóttir og
Tryggvi Þorsteinsson eiga heiðurinn af ein-
stöku einbýlishúsi í Mar Vista í vesturhluta
Los Angeles. Húsið hefur einstakt yfirbragð
og er hannað á umhverfisvænan hátt. Það
er nútímalegt með stórum gluggum en þar
er líka hátt til lofts og vítt til veggja.

MartaMaríaWinkel Jónasdóttir | mm@mbl.is
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Garðurinn er hannaður í hólf og
gólf og er sundlaugin ekkert að
eyðileggja stemninguna.

Rólan sem Erla Dögg og Tryggvi
hönnuðu prýðir heimilið og gefur
rýminu skemmtilega dýpt.

Baðherbergið er með stein-
veggjum og viðargólfi. Tveir ljósir
steinvaskar eru á baðherberginu.

Húsið í Mar Vista í Los Angeles er 800 fm að
stærð en það fellur þó vel inn í umhverfið.
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Snorralaug
299.000 kr.

Grettislaug
259.000 kr.

Unnarlaug
310.000 kr.

Geirslaug
279.000 kr.

Gvendarlaug
189.000 kr.

Sigurlaug
(kaldi potturinn)
135.000 kr.

Háfar, burstar, hitamælar, höfuðpúðar, hengirúm, klór, spil
ogmargt fleira til að gera pottaferðina enn skemmtilegri.
Háfar, burstar, hitamælar, höfuðpúðar, hengirúm, klór, spil
ogmargt fleira til að gera pottaferðina enn skemmtilegri.

Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 40 ár. Við bjóðum fjölda gerða og lita
ásamt öllu því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum heitum potti á verði sem kemur skemmtilega á óvart.

Heitir og kaldir gæðapottarHeitir og kaldir gæðapottar
sem hitta í mark hjá öllum ísem hitta í mark hjá öllum í

fjölskyldunnifjölskyldunni

Heitir og kaldir gæðapottar
sem hitta í mark hjá öllum í

fjölskyldunni
Heitir og kaldir gæðapottar, ásamt miklu úrvali af
fylgi- og aukahlutum fyrir pottinn og pottaferðina!

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · normx.is
Opið mánud. - fimmtud. 10-18, föstud. 10-17 og laugard. 10-14



í ljós að þau vildu geta unnið heima án truflunar og að það væri
nóg pláss fyrir allt þeirra hafurtask og allir hefðu gott andrými.

„Eigendur hússins voru að leita að húsi fyrir sig og börnin sín
tvö. Þau eru fjögur í heimili og vinna bæði mikið heima. Þau
þurftu pláss fyrir bæði vinnu og einkalíf. Húsbóndinn starfar
líka sem plötusnúður og vildi fá rými þar sem hann gæti unnið
inni á heimilinu og komist í rétta stemningu,“ segir Tryggvi en í
einu herberginu er hönnunin þannig að fólk gæti haldið að það
væri komið á næturklúbb.

Umhverfisvæn hönnun

Húsið í Mar Vista er bæði steypt og úr við. Þar kemur stál
líka við sögu og segja Erla Dögg og Tryggvi að þau hafi leitast
við að hafa efnisval náttúrulegt en hlýlegt um leið.

Hvað eruð þið ánægðust með í húsinu?
„Mér finnst flott hvernig flæðið er og hvernig útisvæði og

innisvæði tengjast. Svo finnst mér skemmtilegt hvernig vinstri
hæðin flýtur. Það sem við erum líka ánægð með er hvernig
hægt er að hanna og smíða 800 fm hús þannig að það falli vel
inn í umhverfið. Húsið er gegnsætt í allar áttir án þess að það sé
einhver skortur á persónulegu rými,“ segir Erla Dögg og vill
meina að enginn fjölskyldumeðlimur sé eins og hann sé á sviði.

Þegar íslensku arkitektahjónin eru spurð að því hvað þau séu
að gera þessa dagana segja þau að það sé mikið að gerast í
verksmiðjunni þeirra þar sem þau framleiða tilbúnar einingar
sem hægt er að byggja draumahúsið úr. Einingarnar eru 100%
umhverfisvænar og smart.

„Litlu húsin seljast eins og heitar lummur og svo erum við að
vinna að veitingastað við sjóinn og að hanna einbýlishús um all-
an heim,“ segir Erla Dögg.

Fram undan er sumarið með tilheyrandi ferðalögum og
fuglasöng.

„Í sambandi við vinnuna er planið bara að halda áfram og
gera meira og gera betur. Við viljum þroskast og dafna. Er það
ekki það sem allir vilja?“ segir Erla Dögg.

Það er hátt til lofts í stofunni og stórar rúður
prýða húsið. Í stofunni eru ekki bara huggu-
leg húsgögn heldur líka borðtennisborð.

Hægt er að labba út á
svalir úr hjónaherberginu.

Í eldhúsinu er innréttingin mestmegnis á einum vegg. Stórir skápar
prýða vegginn en á móti innréttingunni er eyja með eldavél og vaski.

Í stofunni er arinn og innbyggðar hillur sem eru
hannaðar í stíl við húsið. Heildarmyndin er fögur.
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M
eise kynntist ljósaheiminum
frá öllum sjónarhornum í
gegnum ljósaverslun sína
»Lichtgalerie« sem hann rek-
ur enn þann dag í dag. Honum

fannst vera gap á markaðnum og segir að
fólk hafi viljað eitthvað nýtt og ferskt. Hann
segir að mörg af þeim hönnunarljósum sem
nútímafólk þrái að eignast í dag sé svo gömul
hönnun að hún búi ekki yfir þeim eig-
inleikum sem nútíminn kallar á. Hann vildi
hanna ljósalínu þar sem fólk gæti keypt ljós í
öll rými, í öllum stærðum og gerðum og þau
byggju yfir hátækni en væru falleg á sama
tíma. Hann vildi að ljósin gætu gjörbreytt
stemningu á heimilum fólks og á vinnustöð-
um með mismunandi stillingum. Hann segir
að góð lýsing auki lífsgæði fólks og með ljós-
unum frá Occhio geti hver og einn hannað
sinn eigin ljósaheim. Það þurfi ekki sér-
stakan ljósahönnuð til að koma fyrir 200
kösturum.

„Draumurinn var að geta þjónustað við-
skiptavini sem komu í búðina okkar. Mark-
aðurinn vildi fá eitthvað nýtt. Fólk vildi fá
fullkomna lýsingu fyrir hvert herbergi og
ljósin þurftu líka að vera hágæða og fallega
hönnuð. Á þessum tíma fyrir um 20 árum var
þetta ekki til og enn þann dag í dag er Occ-
hio að vinna með tækni sem enginn annar

vinnur með,“ segir Meise þar sem við sitjum
í sófa á annarri hæð Occhio-verslunarinnar
við Kurfürstendamm 45.

Vildi búa til kerfi

Þegar hann var að stíga sín fyrstu skref í
ljósahönnuninni lokaði hann sig af inni í bíl-
skúr heima hjá sér og teiknaði og teiknaði
þangað til hann varð ánægður með útkom-
una. Með sinni hönnun vildi hann búa til
kerfi. Kerfi fyrir herbergi, kerfi fyrir hús.
Hann vildi hanna ljós með notkunarhegðun
einstaklingsins í huga. Hans framtíðarsýn
var að búa til fullkomna framsetningu ljóss.

Meise segir að arkitektar séu oft svo upp-
teknir við það að hanna innréttingar inn í
hús, velja hurðahúna og gólfefni að lýsingin
mæti oft afgangi. Hann bendir á að arkitekt-
ar detti allt of oft í þá gryfju að nota mis-
munandi ljós til að búa til lýsingu í hús og
heildarmyndin verði ekki eins skemmtileg.

„Með okkar hönnun er hægt að tengja öll
ljósin saman svo heildarlýsingin verður fal-
legri,“ segir hann og bendir á að góð lýsing
geti aukið lífsgæði fólks til muna.

Heillandi hönnun

Á Íslandi eru ljósin seld í versluninni Casa
og hefur Mito sospeso-ljósahringurinn notið

Ljósahönnun sem
eykur lífsgæði

Axel Meise stofnaði hátæknihönnunarljósafyrirtækið Occhio
árið 1999. Þá hafði hann rekið ljósaverslunina »Lichtgalerie« í
München sem seldi fínustu hönnunarljósin á markaðnum.
Blaðamaður hitti hann á dögunum í Berlín þegar flaggskip
Occhio var opnað við stærstu verslunargötu borgarinnar.

MartaMaríaWinkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

Loftljósin Mito sospeso fást í mismunandi stærðum og
litum. Það þarf eingöngu að snerta ljósin á einum stað
til þess að breyta um styrk á lýsingu og lit hennar. Hægt
er að láta þau lýsa upp og niður eða bara niður eða
bara upp. Auk þess er hægt að ýta þeim upp og niður.

Axel Meise stofnaði Occhio 1999 því
honum fannst vera gap á markaðnum.
Það vantaði hönnunarljós sem byggju
yfir hátæknieiginleikum.
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HÖNNUN: SVEINN KJARVAL

Kjarvalsstóllinn

Skeifan 6 / Kringlan / Smáralind / Laugavegur 7 / 5687733 /www.epal.is

Sveinn Kjarval hannaði Kjarvalstólinn árið 1962
fyrir Kaffi Tröð sem staðsett var í Austurstræti.

Verð kr.139.800.-
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mikilla en hann er gjarnan notaður fyrir ofan
borðstofuborð. Hann er hægt að fá í nokkrum
mismunandi litum og stærðum. Sami hringur
getur líka verið loftljós og þá eru kannski þrír
hringir hafðir saman og ekki allir í sömu
stærð. Í þessari línu er líka ljós sem heitir
Mito sfera það er ljósahringur sem hægt er
að setja á stóran spegil inn á bað eða fá með
spegli í miðjunni. Þetta ljós hentar inn á bað-

herbergi og er mikið undur
fyrir fólk sem farðar sig dag-
lega.

Þarftu tvo auka vinnutíma?

Meise segir að það sé
hægt að nota birtu til að fá
meira út úr lífinu. Til dæmis
heldur hann því fram að það
sé hægt að vinna tveimur
tímum lengur ef fólk keyrir

upp birtu í bláum tónum.
„Dagsljós er blátt og skær blá birta heldur

fólki vakandi. Ef fólk þarf að vinna auka tvö
tíma þá getur verið gott að skrúfa upp birt-
una. Á kvöldin er hinsvegar gott að geta búið
til mýkri lýsingu. Þú verður meira slakur ef

það er dauf birta og það er auðveldara að
sofna ef það er mild birta í rýminu,“ segir
hann.

Veiran breytti heimilinu

Síðan Occhio var stofnað hefur fyrirtækið
vaxið ört. Meise segir að veiran hafi haft já-
kvæð áhrif á fyrirtækið. Þegar fólk fór að
verja meiri tíma inni á heimilinu vildi það hafa
fallegra í kringum sig.

„Fólk sem var vant að vera mikið á ferða-
lögum og komst svo ekki neitt vegna veir-
unni notaði peningana sína til þess að fegra
umhverfið. Við fundum mjög mikið fyrir því
og það hefur sjaldan gengið eins vel hjá
okkur,“ segir hann en fyrirtækið rekur hann
ásamt eiginkonu sinni Susann Meise. Meðan
hann hannar vörur og kemur þeim á fram-
færi heldur hún utan um innviði fyrir-
tækisins og gætir þess að allt gangi sem
best. Það hefur gert það að verkum að Occ-
hio er ört vaxandi lúxusmerki sem er með
höfuðstöðvar í hjarta München. Hjá fyrir-
tækinu starfa nú yfir 240 starfsmenn hjá
Occhio en hönnunin er seld í 500 sér-
vöruverslunum um allan heim.

Mito sfera með spegli í miðj-
unni fer vel á baðherbergi.

Mito sfera-
hringurinn er hér á
spegli og skapar
góða lýsingu á bað-
herbergi.

Hér er Mito sospeso í
nokkrum litum og form-
um yfir borðstofuborði.

Ljósin sem eru yfir borðstofuborðinu eru lengjur sem koma í tveimur stærðum en hægt er að fá
þau í mörgum litum. Þau búa yfir sömu tækni og hringljósin. Í loftinu eru ljósin Mito alto side.

„Dagsljós er blátt og
skær blá birta held-
ur fólki vakandi. Ef
fólk þarf að vinna
auka tvö tíma þá
getur verið gott að
skrúfa upp birtuna.“
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Agnes er með B.Ed.-gráðu sem grunn-
skólakennari en samhliða því námi tók hún
diplómanám hjá Makeup Studio Hörpu
Kára og útskrifaðist sem förðunarfræð-
ingur þaðan. Hún er í meistaranámi núna

og mun útskrifast með kennslu-
réttindi í sumar.

Við máluðum alls staðar veggi og loft og það ger-
ir ótrúlega mikið fyrir stemninguna að mínu mati.“

Keypti sófann á Facebook

Sófinn í stofunni vekur athygli og passar
hann vel þar inn.

„Ég svara spurningum um sófann minn
oft og mörgum sinnum á dag sem væri ekk-
ert mál nema hvað við keyptum hann á Fa-
cebook og ég veit því ekki nákvæmlega hvar

hann fæst eða hvar hann var gerður.
Ég var búin að ákveða að leyfa sófanum að

vera kósí frekar en smart en mér hefur fundist
erfitt að finna sófa sem sameinar það tvennt. Sófinn

okkar fær toppeinkunn í þessu hvoru tveggja. Hann
er stór og eins og sést tekur hann nánast alla stofuna.
Við erum enn að leita að sófaborði sem okkur langar í

A
gnesi Björgvinsdóttur förðunarfræðingi er
margt til lista lagt. Í upphafi ársins stofnaði
hún Blank Reykjavík og fór heimasíða þess í
loftið í byrjun mánaðarins. Í gegnum fyrir-
tækið selur hún töskur og aðra fylgihluti.

„Ég ætlaði aldrei að stofna fyrirtæki. Það er í raun það
síðasta sem ég ætlaði að gera. Við opnuðum 5. maí
(05.05.) og móttökurnar fóru vægast sagt fram úr okkar
björtustu vonum en tvær af þremur vörum urðu upp-
seldar fyrsta daginn. Við hönnuðum svo hina fullkomnu
tösku eða „tote bag“ sem er í raun ákveðin týpa af hvers-
dagstösku. Ég hafði svo ótrúlega miklar skoðanir, hug-
myndir og pælingar varðandi töskur að ég fékk svolítið
útrás í þessu verkefni.“

Málaði svefnherbergið með Berki

Fólk leggur mismikið í útlit heimilisins og þegar komið
er inn á heimili Agnesar má sjá að hún hefur ekki bara
góðan smekk heldur einnig mikinn áhuga á að gera fal-
legt í kringum sig.

„Ég held að bestu orðin til að lýsa heimilinu mínu séu
hlýtt, bjart og notalegt. Ég vinn heima alla daga og það
skiptir mig miklu máli að líða vel þar. Það er kannski
skrítið að setja þessa tilfinningu í orð, en rýmið heima
faðmar þig eiginlega og það er að miklu leyti Trufflulitn-
um að þakka. Hann tekur utan um húsgögnin og þig og
skapar þessa notalegu heild.“

Öll íbúðin er máluð með málningu frá
Slippfélaginu og fannst Agnesi ekki
auðvelt að velja litinn.

„Ég málaði bæði litaprufur á
veggina en einnig á striga svo ég
gæti fært prufurnar eftir birt-
unni og mátað við húsgögn.
Ég mæli klárlega með því.
Ég tók mér góðan tíma í að
velja litina og kannski aðeins
of góðan ef þú spyrð ein-
hvern annan. En það var allt
þess virði á endanum.

Við máluðum alrýmið og
tvö aukaherbergi í ¼ Trufflu.
Það var alls ekki planið en við
urðum bara ástfangin af þessum
lit. Svefnherbergið okkar fékk svo
aðeins dekkri en samt mjög hlýjan og
notalegan lit sem heitir Börkur.

og þangað til fær litla Norr11-borðið okkur að standa, en
ég ætla að færa það við hliðina á Objet Paris-stólnum og
nota sem hliðarborð þegar við höfum fundið okkur
draumasófaborð.“

Teppið og púðarnir inni á heimilinu setja svo punktinn
yfir i-ið.

„Ég var svo heppin að fá að vinna með Kara Rugs og
þessi motta heitir Copenhagen Beiges. Mig var búið að
dreyma um að eignast mottu frá þeim lengi. Ég hef séð
mottur breyta algjörlega rýminu og einhvern veginn
setja það saman og stofan mín var engin undantekning
frá því. Það breytist allt. Það er samt mjög skemmtilegt
að segja frá því að ég var búin að velja mér allt aðra
mottu en ég var svo heppin að fá heimsókn og ráðgjöf
heim frá Kara Rugs en það er þjónusta sem er nýbyrjuð
hjá þeim. Ég mæli með því.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

„Við urðum
bara ástfangin
af þessum lit“
Agnes Björgvinsdóttir á einstaklega fallegt
heimili sem er málað í Trufflu-litnum frá Slipp-
félaginu. Það skiptir hana miklu máli að líða
vel heima hjá sér enda vinnur hún líka heima.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Sófinn í stofunni var
keyptur á Facebook.
Agnes veit ekki hver
hannaði hann. Sófa-
borðið er frá Norr11.

Svona setti
Agnes litina
saman inni á
heimilinu. Allt
verður að tóna
og á það sama við
um fatastílinn
hennar.

5 SJÁ SÍÐU 24

22 MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 13. MAÍ 2022



STOFNAÐ 1956

Glæsileg íslensk hönnun
og smíði á skrifstofuna

Bæjarlind 8-10
201 Kópavogur
sími 510 7300

www.ag.is
ag@ag.is

Fyrir Á. Guðmundsson starfa íslenskir, vel menntaðir
arkitektar sem hafa þróað húsgögn og hönnunargripi
sem skapa notalegt andrúmsloft. Hver hlutur ber einkenni
klassískrar hönnunar en er einnig fallegur smíðisgripur
sem er þægilegt að nota og sómir sér vel á skrifstofunni.

Dímon
Hönnuður:
Erla Sólveig Óskarsdóttir

Flex skrifstofuhúsgögn
Hönnuðir:
Guðrún Margrét Ólafsdóttir
og Oddgeir Þórðarson
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Ég mátaði ekki einu sinni mottuna sem
ég hefði valið heldur endaði á að velja á
milli tveggja eftir faglega ráðgjöf.“

Klæðir sig í stíl við heimilið

Agnes safnar allskonar skrautmun-
um eins og sjá má heima hjá henni.

„Skrautmunirnir koma héðan
og þaðan. Ég á mér líka nokkr-
ar uppáhaldsverslanir hérna
heima. Ég ferðast mikið og
finn alltaf eitthvað fallegt
fyrir heimilið úti og er
þekkt fyrir að koma ótrú-
legustu hlutum heim. Ég
veit svo sem ekki hvort það
er kostur eða ekki. Einu
sinni gekk ég allt Oxford-
stræti fram og til baka með
tvær níðþungar kaffiborðs-
bækur. Svo fann ég sem sdæmi fal-
legan blómakrans í Bandaríkjunum
um jólin og tókst einhvern veginn að koma
honum heilum heim.“

Litirnir á heimilinu tóna allir mjög vel saman
ekki síst þegar heildarmyndin er skoðuð og gólfið og
innréttingarnar eru teknar með.

„Mig langaði í viðarlit þegar kom að innréttingunum
og varð hnota fyrir valinu til þess að fá meiri hlýju inn í
íbúðina. Parketið var mjög kalt og valdi ég litatóna
sem myndu frekar gera það hlýrra en ýta undir kalda
litinn.

Ég fæ innblástur frá öðru fólki og gæti eytt mörgum
klukkutímum í að skoða Pinterest og Instagram sem
dæmi.“

Það er ekki bara heimili Agnesar sem sýnir hversu fal-
legan smekk hún er með. Það má einnig sjá á fatastílnum
hennar.

„Ég er með frekar hefðbundinn fatastíl en á það auð-
vitað til að klæðast einhverju mjög sérstöku.

Ég er yfirleitt í ljósum fötum sem eru aðeins í stíl við
litina á heimilinu sem er þó ekki útpælt. Eins er ég
stundum í mjög skærri flík sem ég svo klæði niður.

Svo finnst mér mjög gaman að gera eitthvað við hár-
ið á mér og að vera fallega förðuð. Góður „blazer“ er
eitthvað sem mér finnst að allir ættu að eiga. Það er
hægt að klæða þá upp og niður eftir tilefni. Ég elska
að vera í stíl, sem er eitthvað sem allir vita er þekkja

mig. Hvort sem það eru neglurnar
á mér eða hárklemman sem

passar við fötin og fleira í
þeim dúrnum. Ég er

líka alltaf með
skartgripi og

fremur fleiri en
færri en yfirleitt
er ég með mörg
hálsmen sem ég
para saman og
svo eyrnalokka,
hringi og arm-

bönd. Myletra-
skartgripirnir eru

í miklu uppáhaldi
hjá mér.“

Fer óhefðbundnar leiðir
heima

Það sést kannski ekki á íbúð-
inni, en ekki langur tími er

liðinn frá því parið flutti inn
í íbúðina.

„Við erum ennþá að
koma okkur fyrir. Það
hefur reynst mér vel
hingað til að eyða smá
tíma í rýminu áður en ég

stekk til og græja allt. Ég
elska að fara óhefðbundnar

leiðir með notagildi á hús-
gögnum. Ég er sem dæmi um

það með náttborð uppi á vegg
inni í stofu en vegghillur sem nátt-

borð inni í svefnherbergi. Ég er líka
mjög dugleg að kaupa notað eins og

sófann okkar, borðstofustólana og
matarborðið okkar sem ég keypti allt á

Facebook.
Ég hef fengið mjög margar fyrirspurnir um Kitkat-

flísarnar í eldhúsinu og fást þær í Flísabúðinni uppi á
Höfða. Mig var búið að dreyma um svona flísar lengi og
er mjög ánægð hvað þær komu vel út með steininum frá
S. Helgasyni.“

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Hver hlutur á sinn
stað á heimilinu.

Blómakransinn sem Agnes
keypti í Bandaríkjunum ein
jólin fer vel í stofunni.

Agnes hefur verið dugleg að
safna skrautmunum inn í íbúð-
ina. Hún kaupir sumt á ferðalög-
um erlendis en annað hér heima.

Svefnherbergið er dekkra á
litinn en önnur rými í íbúð-
inni. Það er málað í notaleg-
um lit sem ber heitið Börkur.

Það er hlýlegt
og fallegt inni á
heimilinu.

Stóllinn í stofunni, borðstofu-
stólarnir og matarborðið fékk
Agnes á Facebook.

Taskan sem
Agnes hannaði

fæst á Blank
Reykjavík.

Hvert einasta rými
á heimilinu er
fagurt á að líta.



DEKTON er alveg öruggt
gagnvart blettum svo sem
kaffi, rauðvíni, sítrus og ryði.

DEKTON þolir að það slettist
á það ofnahreinsir, klór og
stíflueyðir og þolir mikinn
hita.

Viðarhöfða 1, 110 Reykjavík | Sími 566 7878 | rein.is

Blettaþolið Sýruþolið Högg- og rispuþolið

HÁTT
HITAÞOL

by COSENTINO



Hér er eldhús sem Viktoría Hrund
hannaði. Þar er steinn á borðplötum
og upp á vegg fyrir ofan vaskinn.

Þ
að er ekki annað hægt en að vera í góðu
skapi þegar sólin fer hækkandi og sumarið
er handan við hornið,“ segir Viktoría, spurð
að því í hvernig stemningu hún sé í þessa
dagana.

Hvað finnst þér skemmtilegast að teikna og hanna
þessa dagana?

„Mér finnst skemmtilegast þegar verkefnastaðan er
fjölbreytt. Þegar það þarf að leysa vandamál og hugsa í
lausnum þá oft gerast galdrarnir og verkefnið fær sér-
stöðu.“

Finnst þér val á efnivið vera að breytast?

Viktoría Hrund Kjartansdóttir útskrif-
aðist með BA-gráðu í arkitektúr frá
Listaháskóla Íslands 2018. Frá því hún
útskrifaðist hefur hún veitt fyrirtækjum
og einstaklingum alhliða innanhúss-
ráðgjöf og hefur hannað mörg falleg
heimili. Viktoría vill að hönnun eldist vel
og sé bæði hlýleg og sígild.

MartaMaríaWinkel Jónasdóttir| mm@mbl.is

5 SJÁ SÍÐU 28

Hér er baðherbergi sem Viktoría
Hrund hannaði en terrazzo-flísar
prýða baðherbergið.

Hlýlegt barna-
herbergi í
mjúkum litum.

Mjúkir litir á veggjum hitta gluggatjöld í
sama lit. Á gólfinu er fiskibeinaparket.

Viktoría Hrund
Kjartansdóttir.

Rúnnaðri form
ogmýkri litir
mest áberandi

„Litir og efniviður finnst mér almennt vera að mildast.
Fólk er að fara úr svörtu og gráu litunum yfir í brúnni og
ljósari tóna. Mér finnst líka gaman að sjá að fólk er al-
mennt óhræddara að taka áhættur og tilbúið að gera
eitthvað nýtt þegar kemur að efnivið og litasamsetn-
ingum.“

Nú hefur marmari verið mjög eftirsóttur. Finnst þér
vera einhver breyting á því eða eru Íslendingar enn þá
staddir á þeim stað?

„Úrval á stein hefur aukist til muna. Nú getur fólk
valið á milli þess að fá sér marmara, granít, kvartsít,
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Verið velkomin í sýningarsalinn að Suðurlandsbraut 26

Margverðlaunaðar þýskar innréttingar

Suðurlandsbraut 26 Sími 587 2700

Opið 11-18 virka daga, 11-16 laugardaga. innlifun.is
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Vandaðir álsólskálar

og glerhýsi

Dugguvogur 10

104 Reykjavík

Sími 578 6300

skelinehf@skelinehf.is

www.skelinehf.is

kvarts og travertine svo einhvað sé nefnt. Ég er þó alltaf
jafn veik fyrir villtum marmara þar sem hver plata er
einstök, en það er ekkert leyndarmál að hann er við-
kvæmari en aðrir steinar.“

Hefur öll þessi heimavinna af völdum kórónuveirunnar
breytt íslenskum heimilum?

„Ég tók helst eftir því að eftir mikla viðveru heima var
fólk almennt ekki jafn samdauna þeim verkefnum sem
var búið að sitja lengi á hakanum og tilbúið að vaða í
breytingar og framkvæmdir. Þegar það hægist svona á
öllu fær fólk líka meiri tíma til þess að hugsa um það
hvað skiptir máli og ég held að flestir geti verið sammála
því að öllum líði betur í fallegu og vel skipulögðu um-
hverfi,“ segir Viktoría.

Vill fólk loka meira af núna eða eru opin eldhús inni í
stofu og borðstofu enn þá eftirsótt?

„Yfirleitt er verið að eltast við það að skapa gott flæði
milli þessa rýma. Mér finnst mikilvægt að þegar þessi
rými deila eina og sama fletinum að hvert rými haldi
sinni sérstöðu og sé vel rammað inn en þó þannig að
rýmin séu í takt og kallist á.“

Hvað um liti á veggjum? Hvernig finnst þér litapallett-
an vera núna?

„Mildari litir eru meira áberandi, mjúkir beige-litir
eru mjög áberandi og djúpir grænir tónar.“

Ertu með eitthvað gott ráð fyrir fólk sem
vill gera fallegt hjá sér en á kannski ekki
mikla peninga?

„Mér finnst alltaf gaman að sjá þegar
fólk er útsjónasamt. Þegar það gefur göml-
um hlutum nýtt líf eða gerir góð kaup á
nytjamarkaði. Oft þarf ekki mikið til að
lyfta rýminu upp, en nýir púðar í sófann
eða motta inn í stofu getur til dæmis gert
gæfumun. Svo er líka mikilvægt að hafa

það bak við eyrað að það þarf ekki allt að gerast í gær
og að góðir hlutir gerast hægt.“

Hver verður næsti ráðandi tískustraumur?
„Rúningar eru mjög áberandi þessa dagana hvort sem

það á við í húsgögnum, innréttingum eða á veggjum.
Minimalískur lífsstíll verður alltaf sívinsælli og skilar það
sér fallega í innanhússhönnun þar sem gjarnan á „Less is
more“ vel við. Það er einnig gaman að fylgjast með því að
tíðarandi í fatatísku og innanhússhönnun helst oftast
nær í hendur, sem dæmi má sjá að „boucle“ áklæði hefur
verið áberandi á sófum og hægindastólum en einnig á yf-
irhöfnum.“

Steinn prýðir eyjuna og
setur svip á eldhúsið sem
Viktoría Hrund hannaði.

Hótel Geysir hefur feng-
ið lof fyrir fallega hönn-
un. Viktoría Hrund var
meðhönnuður að inn-
anhússhönnuninni.

Hér lét hún bólstra gafl
inni í svefnherbergi og
hangandi ljós eru í hlut-
verki náttborðslampa.

„Rúningar eru
mjög áberandi
þessa dagana
hvort sem það á
við í húsgögnum,
innréttingum eða
á veggjum.“

Hér má sjá mynd
frá Hótel Geysi.
Viktoría Hrund var
meðhönnuður.



Til í mörgum stærðum og gerðum

Aðeins það besta fyrir þig frá

Nuddpottar

Vagnhöfða 11 | 110 Reykjavík | www.ofnasmidja.is | sími 577 5177

Fullkomnun í
líkamlegri vellíðan



Í hönnunarferlinu vorum við svo sammála um það
að reyna að brjóta upp núvarandi ramma og hugsa
rýmið allgjörlega upp á nýtt. Niðurstaðan var að gera
L-laga eldhús með eyju sem flæðir inn í stofu og
borðstofu innan þeirra ramma sem voru til staðar.
Það var mikilvægt fyrir eigandann að eldhúsið væri
hjartað í húsinu þar sem vinir og fjölskylda gætu
skapað notalega stemningu og samverustað í
tengslum við restina af rýminu. Við erum sammála
um að þetta hafi heppnast vel. Auk þess er ég ánægð
með að eigandinn hafi verið með óskir um að nota
grænan lit með hvítu. Í stað þess að fara í allt hvítt.
Innréttingin er sérsmíðuð með fræstu gripi í fram-
hliðum og sprautulökkuð,“ segir hún og bendir á að
niðurstaðan sé nútímalegt og tímalaust eldhús þar
sem eyjan fær að njóta sín í grænum lit.

„Borðplatan frá Steinprýði setur punktinn yfir i-ið
og fullkomnar heildarútlitið á meðan brassið kemur
inn sem aukaleikari.“

Hvaðan koma ljósin og blöndunartækin?
„Ljósin eru keypt í Rafkaupum. Vaskurinn og

blöndunartækið er keypt frá Lussostone.com sem er
bresk heimasíða. Þar er ótrúlega margt fallegt fyrir
baðherbergi og eldhús. Mæli með að skoða.“

V
erkkaupi hafði samband við mig sumarið
2020 þegar þau festu kaup á húsi í Kópavogi
sem er hannað upp úr 1990. Það kom fljót-
lega í ljós að um var að ræða æskuheimili
mitt sem foreldrar mínir höfðu nýlega selt.

Ég þekkti húsið því vel. Eldhúsið var í sjálfu sér alltaf
ópraktískt en í því var lítið vinnupláss. Eldhúsið var
líka þröngt og nýttist plássið illa. Rammar eldhússins
eru erfiðir að vinna með þar sem stór hluti rýmisins
er þakinn gluggum og lítið veggpláss fyrir búrskápa
og innbyggð tæki svo eitthvað sé nefnt. Stækkun fram
í stofu var ekki möguleiki þar sem burðarsúla skilur á
milli borðstofu og stofu og eldhússins. Þannig að það
var annaðhvort að fara í stórfelldar breytingar með
því að færa eldhúsið eða vinna með þá ramma sem
fyrir voru. Sem var niðurstaðan að lokum,“ segir Sig-
ríður.

Sigríður segir að eigandi hússins hafi verið með
skýra sýn frá upphafi og lagði línuna hvað varðar efn-
is- og litaval.

„Það voru líka óskir frá eigandanum að það þyrfti
að koma fyrir vínkæli. Ég fékk hinsvegar frjálsar
hendur með að skissa upp tillögur af útfærslum á eld-
húsinu sem við síðan ræddum og ég vann áfram með.
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Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Sigríður Arngrímsdóttir, arkitekt hjá Arkotek,
þekkti eldhúsið í Kópavoginum vel því hún ólst
upp í húsinu. Þegar foreldrar hennar seldu húsið
hafði nýr eigandi samband og bað hana að
endurhanna eldhúsið. Sigríður var ekki lengi að
verða við þeim óskum.

MartaMaríaWinkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

Hannaði nýtt
eldhús inn á
æskuheimili sitt

Nýja eldhúsið státar af góðu
vinnuplássi og fegurðin er
ekki langt undan. Ljósin voru
keypt í Rafkaup.
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Blöndunartækin voru keypt á
Lussostone.com ásamt vaskinum.
Þau eru í góðum félagsskap skálar
á fæti frá Royal Copenhagen.

Það kom fljótlega í ljós
að um var að ræða
æskuheimili mitt sem
foreldrar mínir höfðu
nýlega selt. Ég þekkti
húsið því vel. Eldhús-
ið var í sjálfu sér allt-
af ópraktískt en í því
var lítið vinnupláss.
Eldhúsið var líka
þröngt og nýttist
plássið illa.

Draumurinn um vínkæli rættist þeg-
ar Sigríður hannaði nýtt eldhús.
Græni liturinn kemur vel út.

Tækjaskáp-
ar eru svo
fallegir og
sniðugir og
ennþá flott-
ari ef það er
gyllt bak í
þeim eins
og sést hér.

Svona leit eldhúsið
út þegar foreldrar
Sigríðar áttu það.
Hún segir að plássið
hafi verið erfitt og
vinnupláss lítið.

Sigríður Arngríms-
dóttir arkitekt.

Svæðið undir
eyjunni er fal-
lega grænt.
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Eldhúsinnréttingar

Fríform ehf.

Askalind 3,

201 Kópavogur.

562–1500

Friform.is

Mán. – Föst. 10–17

Laugardaga 11–15
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Þ
að er margt sem heillaði við íbúðina en það
sem mætti helst nefna eru fallegir stórir
gluggar, mikil lofthæð og fallegar innrétt-
ingar og gólf, en fyrrum eigandi hafði
fengið Berglindi Berndsen innanhúss-

arkitekt til þess að hanna íbúðina,“ segir Katrín en
þau bjuggu áður í annarri íbúð í sömu götu.

Þau breyttu litlu eftir að þau fluttu inn þar sem
íbúðin var næstum því alveg eins og þau vildu hafa
hana. Þau lækkuðu þó einn vegg á milli eldhúss og
stofu til að opna rýmið.

„Ég vil hafa hlýtt andrúmsloft og er til dæmis ekki
mikið fyrir hvítt inn á heimilið, hvorki hvíta veggi eða
húsgögn,“ segir Katrín spurð hvaða andrúmsloft þau
langaði til að skapa á heimilinu. Stíllinn sem Katrín
sækist eftir að ná er blanda af mínimalisma, skand-
ínavískum stíl og rustic.

Þegar kemur að því að velja inn húsgögn og muni

Vill ekki

mikið

hvítt inn

á heimilið
Katrín Kristinsdóttir, fjármálahagfræð-
ingur hjá Íslandssjóðum, og kærasti henn-
ar Matthías Orri Sigurðsson körfubolta-
spekingur keyptu sér fallega íbúð í
Kópavogi á síðasta ári. Katrín hefur búið í
Kópavogi meirihluta ævinnar og líður best
þar. Eldhúsið er uppáhaldsrými Katrínar en
þar ráða dökkir litir og granítsteinn ríkjum.

Sonja Sif Þórólfsdóttir | sonja@mbl.is

Katrín Kristins-
dóttir, fjármála-
hagfræðingur
hjá Íslands-
sjóðum,
á fallegt heimili
í Kópavogi.

Eldhúsið er uppá-
haldsrými Katrínar.

Stólarnir eru
Camerich
lema- leður-
stólar sem fást
í Heimahúsinu.

5 SJÁ SÍÐU 34

Borðstofustólarnir eru
Stockholm úr Ikea.
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Morgunblaðið/Arnþór Birkisson

Granít í bland
við bæsaða eik.

Borðstofustólarnir eru
Stockholm úr Ikea.

„Við höfum hægt og rólega verið
að sanka að okkur húsgögnum
og höfum tekið okkur tíma í

að velja hlutina vel.“
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Vantar hlýleika inn á heimilið?

Ef svo er þá gæti verið snið-

ugt að kaupa ljósan skáp

með basthurðum, bastkörfur,

plöntur eða mjúka púða.

Þessi skápur
er fallega
hannaður.

Bast og
ljós viður

Bastkörfur eru
ódýrar og
sniðug lausn.
Þær fást til
dæmis í Ikea.

Þessi stóll
fæst í Heima-
húsinu.
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Falleg hönnun frá

Blómahengi
verð 1.170 kr.

Hilluvinklar
frá 740 kr. stk.

Snagi
HRÓI HÖTTUR
verð 1.375 kr. stk.

Snagi ALBER
verð 1.880 kr. stk.

Til í fleiri litum

Snagabretti
verð 5.980 kr. stk.

L

Opið
virk

a

dag
a frá

9-18

lau
frá 1

1-17

Vefverslun brynja.is

Snagi Papillon
verð 1.880 kr.

Fataupphengi Pescetto
verð 2.290 kr.

Bókastoðir
verð 995 kr. stk.

Morgunblaðið/Arnþór Birkisson

hugar hún mest að efniviðnum og er hrifn-
ust af húsgögnum úr gegnheilum við, leðri
og stáli. „Svo er líka mikilvægt að velja sér
frekar tímalaus húsgögn sem passa við
flest. Ég ætti til að mynda mjög erfitt með
að vera með marga tóna af við inni í sama
rými og vel því yfirleitt svartbæsaðan við.“

Katrín og Matthías velja húsgögnin sam-
an inn á heimilið og eru þau oftast sam-
mála. „Við höfum hægt og rólega verið að
sanka að okkur húsgögnum og höfum tekið
okkur tíma í að velja hlutina vel. Við pæl-
um mikið í gæðum og viljum velja fallega
stílhreina hönnun, pælum ekki mikið í
tískubylgjum þegar kemur að heimilinu,“
segir Katrín.

„Ég fæ svo að velja inn smáhluti og
skreytingar en ég hef gert þau mistök að

vera með of mikið af skreytingum. Ég
reyni að velja smáhluti sem passa við hús-
gögnin í rýminu og hef það einmitt að leið-
arljósi að best sé að kaupa nokkuð stíl-
hreinar skreytingar sem maður fær ekki
leið á. En ég á það til að fá aðstoð með val
og uppstillingar frá góðri vinkonu minni
henni Stellu Birgisdóttur sem er lærður
innanhússhönnuður og rekur BÉTON stud-
io ásamt Hildi Árnadóttur arkitekt.“

Hvaða rými er þitt uppáhalds í íbúðinni?
„Eldhúsið klárlega, elska granítið og

bæsuðu eikina.“
Hvaða húsgagn dreymir þig um að

kaupa?
„Svarta Kjarvalstóla við borðstofuborðið

og Louis Poulsen Panthella-gólflampinn
eru efst á lista núna.“

Rúmgaflinn er frá
Restoration hardware.

Sjónvarpið stendur á
þremur fótum og fer vel
við svörtu leðurstólana.



Ný salerni sem skola bæði og þurrka notendur að salernisferð
lokinni gera salernispappír alveg óþarfan á heimilinu. Þá eru líka
til salerni með innbyggðri viftu sem eyðir allri lykt.

Snæfríður Ingadóttir | snaeja@gmail.com

Klósettpappírinn á undanhaldi,
skolsalerni eru framtíðin

J
á, það er þannig, salernispappírinn mun á
endanum hverfa, það er alveg bókað mál,“
segir Guðmundur Stefánsson, sölumaður
hjá Tengi á Akureyri, þegar hann er spurð-
ur út í það hvort salernispappír sé á undan-

haldi á baðherbergjum Vesturlandabúa. Guðmundur
segist finna fyrir auknum áhuga fólks á nýjum um-
hverfisvænni salernislausnum en margir sem búið
hafa erlendis, sérstaklega í Asíu, þekkja vel til skol-
salerna þar sem salernispappír er óþarfur. „Skolsal-
erni hafa fengist lengi í einhverri mynd og margir
sem dvalið hafa erlendis þekkja vel svona skolbúnað
og taka hann fram yfir salernispappírinn. Það sem
er hins vegar nýtt í þessu er að skolbúnaðurinn er
orðinn notendavænni. Hann er einnig kominn inn í
salernisskálina svo hann er ekki eins áberandi. Áður
var skolið aukahlutur sem settur var ofan á salern-
isskálina eða við hliðina á salerninu. Þetta er flott-
ara.“

Salerni sem þurrka bossann

Nýjustu skolsalernin eru með lítinn vatnsstút inni
í salernisskálinni sem birtist þegar ýtt er á takka á
fjarstýringu og fer stúturinn svo aftur inn í skálina
að skolun lokinni. „Ég ráðlegg fólki sem er að fá sér
nýtt salerni að leggja rafmagn í klósettkassann því
þó það sé ekki tilbúið fyrir salerni með skolbúnaði
núna þá vill það kannski fá slíkt í framtíðinni,“ segir
Guðmundur og ítrekar að nauðsynlegt sé að hafa
bæði vatn og rafmagn í kassanum til þess að hægt sé
að tengja búnaðinn. Hann bendir á að salerni með

skolbúnaði séu sérlega
þægileg fyrir eldra fólk
sem á orðið erfitt með
salernisferðir. Slík sal-
erni eru komin inn á
mörg hjúkrunarheimili
hér á landi en skolbún-
aðurinn gerir það að
verkum að fólk heldur
lengur reisn sinni enda
finnst flestum óþægilegt að
þurfa að fá aðstoð við klósettferðir.
„Við höfum verið að selja salerni með skolbúnaði frá
Geberit en þar er hægt að stýra flæði bununnar og
einnig hvar hún lendir. Auk þess er hægt að fá út-
gáfur af þessum salernum sem eru líka með þurrk
en þá er salernispappírinn alveg orðinn óþarfur. Þá
er einnig boðið upp á sog sem dregur í sig alla lykt.“

Minni úrgangur í sjóinn

Sjálfur er Guðmundur kominn með skolsalerni
heim til sín og segir hann að það venjist ótrúlega
fljótt og vel. „Það er náttúrulega meira hreinlæti
fólgið í því að skola.

Með því að nota skol í staðinn fyrir pappír fer líka
minni úrgangur í sjóinn en mér skilst að meðalmann-
eskja noti um 85 klósettrúllur á ári,“ segir Guð-
mundur sem er ekki í vafa um að skolið sé framtíðin.
„Ég hef heyrt frá nokkrum af okkar viðskiptavinum
sem eru komnir upp á lagið með skolið og þeir vilja
helst bara fara á klósettið heima hjá sér.“

Skolsalerni líta ná-
kvæmlega eins út
og önnur salerni.

Það þarf engan
salernispappír
við skolsalerni.
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Töfrar eldamennskunnar
byrja með Eirvík
Við hjá Eirvík trúum því að eldhúsið sé hjarta heimilisins.

Innanhússarkítektar og sérfræðingar í heimilistækjum

keppast við að hanna hágæða eldhús sem standast

tímans tönn, með virkni, gæði og sveigjanleika að

leiðarljósi. Eldhúsið er fjárfesting til framtíðar

– tryggðu þér raunveruleg gæði á hagstæðu verði.

Eirvík Suðurlandsbraut 20, Reykjavík, 588 0200, eirvik.is.
Opnunartími mánudaga - föstudaga 10.00-17.30



Þ
etta hús var upphaflega byggt í óleyfi á
milli tveggja gatna og þess vegna var lengi
vel kvöð á því þess efnis að ef húsið myndi
brenna þá mætti ekki endurbyggja það.
Húsið tilheyrir Oddagötu en inngangurinn

er þó frá Gilsbakkavegi, því var í raun troðið niður
hér á milli húsa,“ segir Aðalheiður, spurð út í sögu
hússins hennar, Oddagötu 3b á Akureyri. Þeir sem
ekki þekkja til geta átt í vandræðum með að finna
húsið. Þá skiluðu dagblöð og póstur sér lengi vel afar
illa til Aðalheiðar, sem segir mikið um hina furðulegu
staðsetningu þess.

Hættulegur hleri

Húsið, sem er um 100 fm að stærð, var byggt árið
1905 en sjálf hefur Aðalheiður búið í húsinu í um 25
ár. Áður átti hún íbúð í næsta húsi, Oddagötu 3, og
hafði lengi dáðst að því. Þegar það svo kom á sölu
var hún fljót að stökkva til enda húsið nánast í bak-
garðinum hjá henni. „Staðsetningin er náttúrulega
æðisleg, það er allt í göngufæri hérna, sundlaugin,
heilsugæslan og miðbærinn. Svo heillaðist ég líka af
því hvað húsið var krúttlegt og þá heillaði garðurinn
ekki síður, en mig hafði lengi langað til að eignast
garð sem ég gæti ræktað í, segir Aðalheiður sem hef-
ur komið sér upp gróðurhúsi á lóðinni og ræktar líka
jarðarber, kartöflur, grænkál og fleira í beðum.

Húsið er kjallari, hæð og ris og þó Aðalheiður hafi
gert ýmislegt fyrir húsið á meðan hún hefur búið þar,
eins og að skipta um ofnalagnir, þak og glugga, þá
hefur hún samt ekki breytt skipulaginu innandyra.
Salernið er því enn í kjallaranum en til að komast
þangað þarf að opna hlera á eldhúsgólfinu og fara
þar niður. Aðalheiður viðurkennir að hlerinn sé vara-
samur og afar mikilvægt að loka honum alltaf á eftir
sér, enda hafi margir dottið niður um gatið, sér-

staklega hér á árum áður þegar hún hélt lífleg partí í
húsinu.

„Ég hef stundum lánað húsið í íbúðaskipti og þá
hefur komið fyrir að gestir sem eru við það að míga í
sig hringi í mig því þeir finna ekki klósettið. Einu
sinni komu hingað hjón í íbúðaskipti og ég fór á með-
an í þeirra hús í Berlín. Þau gátu hins vegar ekki
verið í mínu húsi því konan var hreinlega of feit fyrir
hlerann og var auk þess nýlega komin úr einhverri
aðgerð. Það var frekar leiðinlegt. Börnum finnst hler-
inn líka alltaf mjög spennandi og ef þau koma hingað
þá þurfa þau stanslaust á klósettið. Það er ekki
stundarfriður.“

Rétt er þó að benda á að hægt er að komast á sal-
ernið eftir annarri leið ef mikið liggur við en þá er
gengið út og inn um lágar dyr á austurhlið hússins.
„Ég hef oft sett mottu ofan á hlerann og látið fólk
nota kjallaradyrnar ef ég hef t.d. verið með stóran
gleðskap,“ segir Aðalheiður. Kjallaradyrnar eru þó
ekki í fullri stærð enda kallar Aðalheiður þær
dvergahurðina. Í ljós kemur að inngangurinn var á
sínum tíma notaður til þess að moka kolum inn í
kjallarann. Þá er að sögn Aðalheiðar snjóléttara aust-
an megin við húsið og því er líka alltaf hægt að nota
kjallarainnganginn sem neyðarútgang ef það hefur
snjóað fyrir aðalinnganginn, sem gerðist víst oft hjá
fyrrverandi eigendum á snjóþungum vetrum.

Eitt inn, annað út

Húsið hefur lengst af verið ljósgult á litinn en var
málað svart í fyrra. „Ég leyfði einkasyninum að ráða
litnum enda er viðhaldið á húsinu farið að lenda mik-
ið til á honum,“ segir Aðalheiður. Sonurinn valdi síð-
an bleikan lit á útidyrahurðina sem gefur skemmti-
legt mótvægi við svarta litinn. Þó húsið sé ekki stórt
þá er það vel skipulagt og nýtist vel. Í kjallaranum er

Margir hafa dottið
niður um eldhúsgólfið

Aðalheiður Ingadóttir býr í 117 ára gömlu krútthúsi í miðbæ Akureyrar.
Húsið er sérstakt fyrir margra hluta sakir, meðal annars vegna stórhættu-
legs hlera á eldhúsgólfinu. Þá er þar ýmsa skemmtilega muni að finna sem
húsráðandi hefur dröslað með sér heim úr ferðalögum um heiminn.

Snæfríður Ingadóttir | snaeja@gmail.com

Ljósmynd/Snæfríður Ingadóttir

Til þess að komast á salernið þarf að fara niður
um hlera á eldhúsgólfinu. Það hefur komið fyrir
að fólk hafi dottið niður um gatið ef hlerinn hefur
verið opinn en enginn þó slasast alvarlega.

Vindhaninn á þaki
hússins er fiskur sem
keyptur var á fornsölu
í Kaupmannahöfn.

Engin venjuleg dyrabjalla er á
Oddagötu 3b. Gestir verða að
hringja gylltri bjöllu sem Aðal-
heiður keypti í Tyrklandi.

Aðalheiður ásamt hundinum
Bósa við eldhúsborðið.
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Rafhitun

Ryðfríir neysluvatnshitarar, hitöld (element),
hitastillar, hitastýringar, rafhitarar til húshitunar
og flest annað til rafhitunar.

Við hjá Rafhitun erum sérfræðingar í öllu sem við

kemur rafhitun. Við bjóðum einungis úrvals tæki

sem hafa sannað sig með áralangri reynslu.

Rafhitarar fyrir heita potta

Kaplahrauni 19 • Hafnarfirði • Sími: 565 3265 • ww.rafhitun.is

íslensk

framleiðsla

í 25 ár

Hiti í bústaðinn



eins og áður segir salerni með baðkari, þvottahús og
geymsla og rúmgóðir fataskápar. Á miðhæð er for-
stofa og stofa, eldhús og borðstofa í opnu rými. Í ris-
inu eru svo tvö svefnherbergi. Aðalheiður hefur oft
haldið fjölmennar veislur í húsinu enda mikið til í
máltækinu að þar sem er hjartarúm er alltaf húsrúm.
„Það bjó hér einu sinni 14 manna fjölskylda,“ segir
Aðalheiður og hristir höfuðið yfir því hvernig það
hafi eiginlega gengið upp. Að hennar sögn skiptir
mestu máli að fylla ekki húsið af dóti. Í því sambandi
hefur hún í mörg ár haft þá reglu að ef nýr hlutur
kemur inn á heimilið þá verður einhver annar hlutur
að fara út í staðinn. Hún byrjaði fyrst með þessa
reglu varðandi fataskápinn en yfirfærði hana fljótlega
á allt húsið. „Það ótrúlega er að það hefur aldrei ver-
ið erfitt að fara eftir þessu. Við nútímafólk eigum of
mikið af öllu,“ segir Aðalheiður.

Þó þessi stranga regla ríki á heimili Aðalheiðar þá
er heimili hennar alls ekki tómlegt. Hún hefur litrík-
an smekk og auga fyrir fallegum listmunum. Hlutir
sem eru í húsinu eru allir vel valdir, flestir með ein-
hverja sögu og marga þeirra hefur hún fundið á forn-
sölum og mörkuðum erlendis og dröslað á milli landa,
með ýmsum ráðum, eins og hún sjálf orðar það. Yfir
borðstofuborðinu hangir til að mynda risastór níð-
þung ljósakróna sem fannst á markaði í Barcelona.
Þá er stórt og mikið grískt taflborð í borðstofunni og
stæðilegur járnkertastjaki frá Portúgal í stofuglugg-
anum, svo fátt eitt sé nefnt. „Ætli mér þyki ekki
vænst um fiskinn á þakinu sem þjónar hlutverki vind-
hana. Ég keypti hann á fornsölu í Kaupmannahöfn en
reikna með því að ég reyni að selja Samherjamönn-
um hann þegar ég verð virkilega blönk, hann myndi
fara vel hjá þeim,“ segir Aðalheiður og glottir.

Jonna listakona á
Akureyri saumaði
þessa mynd af hús-
inu á 100 ára afmæli
þess. Húsið var lengi
vel gult en var ný-
lega málað svart.

Taflið er frá Grikklandi

Aðalheiður bjó til þessa
veggmynd þegar hún var í

húsmæðraskóla á Ísafirði.

Á árum áður gekk Aðalheiður mikið með hálsmen en nú fá þau að hanga
uppi á baðherberginu. Vinkonur hafa stundum bætt í safnið hálsmenum
sem þær eru hættar að nota.

Leðursófinn í stofunni var upphaflega ljós en eftir áralanga notkun
var hann orðinn blettóttur og tuskulegur. Þá brá Aðalheiður á það
ráð að lita leðrið rautt og er hún ánægð með útkomuna enda vildi
hún ekki henda sófanum sem er mjög þægilegur.

Aðalheiður saum-
aði út í allar
screen-gardínur
hússins. Kross-
saumurinn gefur
annars nútíma-
legum gard-
ínunum gam-
aldags yfirbragð
sem passar vel
við aldur hússins.
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lega velja sér aðra staði í heiminum til þess að finna hamingjuna.
Þótt stóru tískuhúsin eins og Versace, Fendi og Dolce&Gabb-

ana hanni heilu húsgagnalínurnar þá njóta minni heimilishlutir mik-
illa vinsælda. Í Gucci-versluninni við Kurfürstendamm í Berlín er til

dæmis hægt að kaupa bleika Gucci-öskubakka. Íslenskir greifar myndu nátt-
úrlega nota öskubakkana undir smartís enda innismókurinn löngu búinn að
skila skömminni. Í þessari fallegu verslun fást líka dagbækur, púðar og ilm-
kerti sem geta gert hvert greni að höll. Hver þráir það ekki? Þar fást líka
dagbækur sem kosta 26 þúsund krónur. Hver blaðsíða er svolítið dýr og því
þarf fólk að vera stuttort ef það ætlar að láta bókina endast út lífið. Þar gæti
staðið: Kærleikurinn ríkir yfir öllu – lífið er gott!

Í
talska tískumerkið Dolce&Gabbana opnaði sína fyrstu sérverslun með
heimilisvörur á dögunum. Verslunin er í Mílanó á Ítalíu og selur vörur
sem eiga án efa eftir að njóta vinsælda. Verslunin er í eigu Luxury Living
Group sem rekur fleiri lúxusverslanir víða um heim. Það að Dolce&Gabb-
ana opni slíka verslun er í takt við það sem er að gerast í hönnunarheim-

inum. Merkjavara hefur sjaldan verið vinsælli þegar kemur að fatnaði og
fylgihlutum. Það er því eðlilegt framhald að merkjavaran flæði hægt og bít-
andi út úr fataherbergjum fólks og yfir í stofuna.

Eitt sinn þekkti ég stelpu sem dreymdi um að eignast eiginmann sem gæti
keypt Fendi-sófa inn á framtíðarheimili þeirra án þess að hún þyrfti að leggja
eitthvað til. Fendi er ítalskt lúxusmerki og ef taska kostar í kringum 200 þús-
und krónur þá má gefa sér að heill sófi kosti nokkrar milljónir. Þessi leit að
eiginmanni fór aðallega fram á skemmtistöðum sem kölluðust Skuggabar og
Astro og má geta þess að konan er ennþá ein og flott enda enginn með nógu
þykkt veski í miðbæ Reykjavíkur að næturlagi. Þeir sem eru það myndu lík-

Merkjavaran flæðir út úr fataherbergjum heimsbyggðarinnar
og inn í stofu. Hvern dreymir ekki um Fendi-sófa? Eða ösku-
bakka frá Gucci? Verst að heimsbyggðin er hætt að reykja.

MartaMaríaWinkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

Dolce&Gabbana opnaði hús-
búnaðarverslun á dögunum í
Mílanó sem er mikil tískuborg.

Eitt sinn var kona sem dreymdi
um eiginmann sem gæti keypt

Fendi-sófa inn á heimilið.

Þessi
bleiki
öskubakki
frá Gucci
er svo
fallegur.

Diskarnir frá
Hermés gera
sunnudagskaffið
meira spennandi.

Þessi púði frá
Hermés stát-
ar af einstöku
munstri.

Köflóttur púði
frá Gucci
með litlum
ísaumuðum
bamba.

Í Gucci-
versluninni við
Kurfürsten-
damm í Berlín
fæst allskonar
fallegt dót eins
og þessi disk-
ur.

Merkjavaran flæðir
út úr fataherberginu
og inn í stofu
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