
HEIMILI OG
HÖNNUN

Hefur búið í 25
ár í sama húsinu

Rut Káradóttir hannaði 220 fm þakíbúð þar sem
ljósir litir og eik ráða ríkjum.

Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir
gerði eldhúsið upp á heillandi hátt
enda var það komið til ára sinna.

MJÚK MIÐJARÐARHAFS-
STEMNING Í KÓPAVOGI
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Forsíðumyndina tók
Gunnar Sverrisson

Í
slendingar eiga það sameignlegt að leggja mikið í heimili sín. Það skiptir
fólk almennt máli að hafa fallegt í kringum sig. Þrátt fyrir það eigum við
langt í land með að komast á sama stað og frændur okkar í Danmörku.
Sem er sorglegt því við sem þjóð gætum svo auðveldlega flutt út okkar
hugvit líkt og við flytjum út fisk.

Í Danmörku er hönnun sérstök iðngrein sem skiptir raunverulegu máli þeg-
ar kemur að landsframleiðslu. Danir eru stoltir af sinni hönnun og það er
greypt í þjóðarsálina að innlendar vörur séu eftirsóttar. Þig á að langa í PH-
ljós og stóla Hans J. Wegner og þér á að finnast gaman að hringsnúast í egg-
inu. Við eigum okkar útgáfu af Wegner-stólunum sem Sveinn Kjarval hannaði
1963. Hvers vegna eru þeir ekki í ríkari mæli inni á íslenskum heimilum?

Það eru varla framleiddir danskir sjónvarpsþættir eða bíómyndir nema inn-
lend hönnun komi við sögu. Þú flettir heldur ekki tímaritum eins Bo Bedre eða
Bolig nema þú finnir danska hönnun á síðum blaðanna.

Frægt var þegar danski arkitektinn Arne Jacobsen hannaði eggið og svan-
inn fyrir Radison Collection-hótelið í Kaupmannahöfn í kringum 1958. Þar
voru stólarnir settir í blágrænt ullaráklæði og veggir málaðir í stíl. Í framhald-
inu var farið að framleiða þessa framúrstefnulegu stóla sem urðu svo eft-
irsóttir að slegist var um þá um allan heim. Halldór Laxness heitinn átti til
dæmis eggið í leðri sem kúrir nú á Gljúfrasteini svo einhver þekktur eggjaeig-
andi sé nefndur.

Nema náttúrlega að þú gerir eins og ein skvísa gerði hér um árið. Hún sá
sæng sína uppreidda á árdögum internetsins og keypti sér leðursvan fyrir
slikk. Þegar gripurinn kom loksins til landsins eftir margra mánaða bið var
hann töluvert breiðari en hinn upprunalegi. Hann leit þó ekki þannig út á
myndinni á vefsíðunni og auðvitað var engin leið að endursenda ofvaxna
svaninn aftur til heimalands síns. Það er alveg sama hvernig litið er á málið, í
nútíð og þátíð. Niðurstaðan er alltaf að þarna hafi slök nýting á peningum ver-
ið í forgrunni. Svo ekki sé minnst á vanvirðingu gagnvart hugviti en þegar fólk
er ungt þá hættir því til að gera mistök.

Aftur að Radison Collection-hótelinu. Í dag er búið að endurhanna herbergi
og anddyri og í stað þess að henda öllu út og kaupa nýtt eins og gerist oft
hérlendis þá var gamla hönnunin geymd og færð til nútímans. Þar eru til
dæmis svanir og egg í flauelsáklæði sem sóma sér vel við marmaragólf og
risastórar mottur. Það má alveg rífast um það hvort svanir og egg séu þægi-
leg húsgögn en í flestum tilfellum skapa þau fallega heildarmynd sem er
þrungin af sögu og menningu.

Ef við sem þjóð ætlum að komast á sama stað og Danir þá þarf ríkið að
grípa inn í. Stofnanir eins og Ríkiskaup ættu að fara fram á það að stofnanir
ríkisins keyptu íslenska hönnun í staðinn fyrir fjöldaframleitt skran frá Asíu.
Sem þarf svo kannski að endurnýja eftir stuttan tíma því líftíminn er allt of
stuttur.

Ráðherrar ættu í framhaldinu að innrétta skrifstofur sínar og ráðuneyti með
innlendum húsgögnum, lömpum og listaverkum.

Það verður þó að minnast á að sú jákvæða þróun hefur orðið hérlendis að
landsmenn eru í ríkari mæli farnir að leita til innanhússarkitekta þegar þeir
vilja gera almennilegar breytingar á heimilum sínum. Slík verkkaup skila sér
ekki bara í fallegra umhverfi heldur eru arkitektainn-
réttaðar íbúðir í flestum tilfellum eftirsóttari þegar
kemur að endursölu. Það er því ágæt fjárfesting
að kaupa slíka þjónustu ef fólk er að hugsa um
ávöxtun á eigin peningum. Það er þó alveg ljóst
að það eru ekki allir sem hafa efni á því. Ef við
sem samfélag viljum gera breytingar á þessu
þá gætum við til dæmis byrjað á því að kaupa
íslensk ilmkerti, kertastjaka og vasa svo eitt-
hvað sé nefnt. Vonandi komumst við ein-
hvern tímann á sama stað og frændur
okkar í Danmörku en það gerist ekki af
sjálfu sér. Við þurfum öll að leggja eitthvað
á okkur og sætta okkur við að dropinn holar
steininn.

Morgunblaðið/Ásdís

Hvers vegna gerum
við ekki eins og Danir?

MartaMaría

Winkel Jónasdóttir

Hvað borðar þú í morgunmat?
„Morgumatur er uppáhaldsmáltíðin mín og góður bröns það

besta sem ég fæ, en alla jafna borða ég morgunmat heima hjá
mér og fæ mér þá hafragraut eða ab mjólk með heimagerðu
múslí.“
Hvaða borg er í uppáhaldi og af hverju?

„Mér finnst virkilega erfitt að nefna eina borg en ég ætla að segja
Los Angeles. Ég á svo marga góða vini þar og skemmtilegar minningar
– svo er margt fjölbreytt í boði, allt frá ströndinni í Venice og yfir í að
fara á skíði í Big Bear.“
Hvernig heldur þú þér í formi?

„Ég hef alltaf verið í íþróttum og finnst
nauðsynlegt að hreyfa mig reglulega.
Síðustu ár hef ég farið í ræktina, í
hóptíma eða crossfit og er að
reyna að fara meira í jóga. Ég
fer út með hundinn nokkrum
sinnum á dag og er dugleg að
fara á hestbak. Svo er það mat-
arræðið og huga að því hvað ég
borða. Ég tek mig stundum til
og geri sellerísafa heima, er enn að
bíða eftir að einhver af þessum djús-
börum hér heima bjóði uppá það.“
Hvað gerir þú til þess að dekra við þig?

„Þegar ég vil dekra við mig tek ég kósí-
kvöld heima, fer í bað, set á mig maska,
hlusta á tónlist, borða góðan mat og horfi
svo á góða mynd. Elska líka að fara í kvöld-
sund og svo beint uppí rúm.“
Hvaða bók er á náttborðinu hjá þér?

„The Subtle Art of Not Gi-
ving a F*ck.

– mæli með.“
Hvaða hönnuður er í uppá-
haldi?

„Ég á eiginlega engan uppá-
haldshönnuð, kaupi bara það
sem mér finnst fallegt en ég
heillast af norrænni hönnun,
heimilislegri en stílhreinni.
Andrea by Andrea er svo
uppáhaldsfatahönnuðurinn hér
heima.“
Hverju langar þig til að breyta
heima hjá þér?

„Mig langar að uppfæra all-
ar innréttingar. Ég myndi
helst vilja skipta þeim út en er
að skoða að sprautulakka eða
filma.“
Hvaða óþarfa keyptir þú þér
síðast?

„Líklega einhvern mat sem
ég þurfti svo að henda, líkleg-
ast nammi.“
Hvað er á óskalistanum hjá
þér?

„Oura Ring-hringur sem
fylgist með gæðum svefns, er
að vinna í því að taka svefninn í
gegn.“
Hvaða snjallforrit notar þú
mest?

„Instagram, ekki spurning!
Ég nota það töluvert persónu-
lega og einnig vann ég á aug-
lýsingastofu þar sem ég notaði
Instagram í markaðs-
setningarskyni fyrir
fyrirtæki og vöru-
merki sem ég
vann með. Þetta
er virkilega
skemmtilegur og
skapandi vett-
vangur.“

Elskar að fara í kvöld-
sund og beint upp í rúm
Ragnheiður Theodórsdóttir, viðskiptaþróunarstjóri
á The Reykjavik EDITION, hugsar vel um andlega
heilsu með því að hreyfa sig. Markmiðið er að fara
oftar í jóga og huga vel að svefninum.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | Gudrunselma@mbl.is

Hver elskar ekki
ljúffengan bröns?

Instagram er
málið!

Los Angeles
er í miklu
uppáhaldi.

Ragnheiður
Theódórsdóttir
er fagurkeri
sem heillast af
norrænni
hönnun.

Oura ring er á
óskalistanum.

Ragnheiður er
dýravinur. Auk
þess að fara út
með hundinn
finnst henni
skemmtilegt að
skella sér á
hestbak.

Ragnheiður mælir
með bókinni The
Subtle Art of Not
Giving a F*ck.
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Þessi motta er
úr ull og kemur úr
mottulínu Rutar
Káradóttur sem fæst í
Húsgagnahöllinni.
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Þetta hvíta rúmteppi er bæði fallegt í
svefnherbergið og líka í stofusófann.
Það fæst í Heimahúsinu.Það er vel hægt að hafa það notalegt í

þessum stól. Hann fæst í Purkhús.

Ilmkerti er ekki bara ilmkerti.
Þetta kerti er frá Steinunni hjá
Reyk en krúsin sjálf er rennd
af Aldísi Einarsdóttur. Það
fæst í Rammagerðinni.

Børge Mogensen-skápurinn er ein-
staklega fallegur. Hann fæst í Epal.

Jørgen Bækmark-kollurinn fæst
í Epal. Hann er löngu orðinn
klassískur og passar við nánast
hvaða heimilisstíl sem er.

Bliss-blómavasi eftir Önnu
Þórunni er kyrrlátur og fagur.
Hann fæst í Rammagerðinni.

Blómapottar úr basti og
hvítir sófar skapa kyrrð
og ró. Hægt er að nálgast
allt á myndinni í sænska
móðurskipinu IKEA.

Hvað
getur gert
heimilið hlýlegra en
að setja stóra hring-
laga mottu á gólfið? Þessi er úr línu
Rutar Káradóttur og fæst í Hús-
gagnahöllinni.

Þarftumeiri ró

inn á heimilið?
Heimilið gegnir mikilvægu hlutverki í andlegri heilsu fólks.
Það er þess vegna sem sumir sækjast eftir að hafa heimilið
þannig útbúið að hægt sé að hvíla sig þar. Ef heimili þitt er of
glundroðakennt og glansandi með of lítilli hljóðdempun gæti
þetta verið eitthvað sem færir þér meiri andlega ró.

TOLKNING-
höfuðgaflinn er
notalegur. Hann
fæst í IKEA.

Sky-glerlampi
frá Snowdrops
gefur mjúka
og notalega
birtu. Hann
fæst í versl-
uninni Heimili
og Hugmyndir.

District Eight-sófinn er
notalegur og smart. Hann
fæst í Studio Homestead.

Þetta silkiljós fegrar
umhverfið. Það fæst í
Studio Homestead.



BÆJARLIND 14 - 16 | 201 KÓPAVOGI
SÍMI 553 7100 | LINAN.IS
Opið mánudaga - föstudaga 11 - 18 / Laugard. 11 - 16

/ linanehf / linan.is

BIG BAND EININGASÓFI KR. 462.300
SÉRPÖNTUN

Rod matborð 160 cm kr. 198.800

Carmen stóll kr. 101.000

Circles vasi kr. 11.990

Wired hilla 70 cm kr. 22.900

Gemma 3ja sæta 235 cm kr. 308.000

Bow gólampi kr. 49.500

ÆVINTÝRALEGT ÚRVAL AF
FLOTTUM PÚÐUM

Frábært úrval af VOLUSPA
ilmkertum og híbýlailmum



Borðstofuborð frá
Pure Furniture. Það
fæst í Heimahúsinu.

Útskorið borð úr
Heimili og Hug-
myndum.

Hengilampi frá
Fanklin fæst í
Epal.

Brúnn flauelssófi, hring-
laga speglar og listaverk í
gullramma passar vel inn í
Ítalíuþemað. Allt þetta fæst
í Heimili og Hugmyndir.

Arco lampinn
er löngu orðinn
klassískur.
Hann fæst til
dæmis í Casa.

Það er nauðsynlegt að
eiga rekka fyrir allt
ítalska rauðvínið sem
þú ætlar að drekka í
vetur. Hann fæst í Epal.

Marmaraflísar
minna á Ítalíu.
Þessar fást í
Birgisson.
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Kaffihúsaborð með
marmaraborðplötu
keyrir upp stemn-
inguna. Það fæst í
Signature.

Þótt þessi lampi sé með
asísku munstri þá gæti
hann vel átt heima á Ítalíu.
Hann fæst í Heimili og
Hugmyndum.

Flauelspúði úr Heimili
og Hugmyndum.

Þessi kaffi-
húsastóll
fæst í Epal.

Skenkur í eldhúsið
fæst í Heimili og
Hugmyndum.

Bolli með haldi
eftir Aldísi Báru
Einarsdóttur.
Hann fæst í
Rammagerðinni.

Ítalía heim til þín
Það þarf ekki að fara alla leið til Toscana til þess að ganga á flísum
og borða pasta við gróft borð sem lítur út fyrir að vera 100 ára. Það
er hægt að framkalla ítalska stemningu með gulum og rauðum lit
sem minna á pasta og tómatsósu. Terracotta-flísar og gróft parket
gera mikið. Fyrir þá sem vilja aðeins minna Flórens og meira Míl-
anó er líka hægt að mála allt hvítt, kaupa risastóran sófa sem stelur
senunni í miðri stofunni og drekka rauðvín af marmaraborði en að
sjálfsögðu með glasamottu. Mundu bara að eldhúsið er hjarta
heimilisins og þar mega rauðvínsflöskurnar sjást og spaðarnir og
pastakrukkurnar vera í opnum hillum.

Ullarmotta frá Day Birger et Mikkelsen er
svolítið ítölsk. Hún fæst í Heimahúsinu.

Þessi vasi fer með
þig beinustu leið til
Suður-Ítalíu. Hann
fæst í Heimili og
Hugmyndum.

Spegill í
gullramma
fæst í Heim-
ili og Hug-
myndum.

Það er eitthvað við hvíta sófa sem er svo mikið Miðjarðarhafið.
Þessi fæst í Heimili og Hugmyndum.

Það er vel hægt að skipuleggja
næstu Ítalíuferð í þessum glæsisófa
frá Furninova. Hann fæst í Línunni.
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Fischer – ilmvatn 50ml.
21.900 kr.

Fischer – ilmkrem 100 gr.
6.200 kr.

3Rammagerðin –Rúmföt
100% bómullarsatín, fæst í 5 litum.
140×200cm / 1× 50×70cmkoddaver
19.900 kr.
220×200cm / 2× 50×70cmkoddaver
32.000 kr.

2UllarsokkarRammagerðarinnar
Framleiddir í Reykjavík úr
íslensku sokkabandi.
3.800 kr.

1

Rammagerðin ilmkerti, keramik
Ilmkerti í handrenndum kertaglösum
eftir Aldísi Einarsdóttur. Ilmhönnuður
Steinunn Jónasdóttir. 5 ilmtegundir
í boði. Framleitt í Reykjavík.
8.900 kr.

6Rammagerðin –Heimskautateppi
Alíslenskt ullarteppi,
framleitt í Reykjavík.
33.000 kr.

5Afsakið allan súrdeigsbaksturinn
– veggplatti
7.900 kr.

4

4

2

3

1

Valin besta hönnunarbúðin af
ReykjavíkGrapevine 2021 og 2022



Það helsta í
íslenskri hönnun

Rammagerðin –Húfur
Fær i flestan sjó; fylgihlutalína
Rammagerðarinnar.
75% ull og 25% angúra
Framleitt í Reykjavík.
6.500 kr.

9Young silver leaf –HlínReykdal
Hálsmen 23.900 kr.
Eyrnalokkar 18.900 kr.

Kaffiglas –Óx
Aldís BáraEinarsdóttir
Íslenskt handrennt keramik.
Framleitt í Reykjavík.
Kaffiglas 4.850 kr.
Kökudiskur 7.550 kr.

8

9

5

8

INSTAGRAM @rammagerdin
FACEBOOK @rammagerðin
www.rammagerdin.is
+354 535 6689

7

7

6

Skólavörðustígur 7
Skólavörðustígur 12
Kringlunni
Harpa
Flugstöð Leifs Eiríkssonar



H
ugmyndafræði Fléttu kemur
bersýnilega í ljós á heimili Birtu
en hún á mikið af gömlum mun-
um. Birta og Hrefna Sigurðar-
dóttir stofnuðu hönnunarstúdíóið

árið 2018. Þær leggja áherslu á nýtingu um-
framefna, staðbundna framleiðslu og sjálf-
bærni. „Vinnan okkar felst bæði í að skapa
og framleiða okkar eigin vörulínur, sem og
að hanna fyrir önnur fyrirtæki í hönn-
unarbransanum,“ segir Birta. „Stofan er
griðastaðurinn á heimilinu. Þar hef ég komið
fyrir uppáhaldshlutunum mínum, eins og
nokkrum munum frá Fléttu. Þar er hægt að
nefna Mínútustjakana, Trophy-ljósin og Den-
im on denim on denim-gallamottuna.

Stofan er hálfgert tilraunarými þar sem ég
prufa hina og þessa hluti frá okkur í Fléttu.
Svo finnst mér yndislegt að eiga handverk
frá fjölskyldu og vinum, eins og kistuna frá
föðurafa mínum og rýjamottu frá móðuraf-
anum. Einnig finnst mér mjög gaman að
stilla upp óvæntum og skemmtilegum hlutum
sem ég hef fundið á ýmsum flóa- og nytja-
mörkuðum. Stofan setur tóninn fyrir heimilið
en það er nú ekki svo stórt, þannig að stofan
er stærsti og mest skreytti hlutinn. Flest á
heimilinu er keypt notað og ég hef gaman af
því að leita uppi gullmola á sölusíðum og
mörkuðum.

Þessi endurnýting er líka kjarninn í
Fléttu, við leitumst við að gefa gömlum hlut-
um nýtt hlutverk með endurhönnun.“

Áttu þér uppáhaldshlut í stofunni?
„Þetta er stöðugt að breytast en í augna-

blikinu er það tekkskenkur frá Valbjörk á
Akureyri, sem ég keypti í vor. Hann er frá
sjöunda áratugnum og setur mikinn svip á
stofuna,“ segir Birta. „Ég kaupi nánast allt

notað, hvort sem það eru húsgögn eða fatn-
aður. Sama hugarfar ræður ríkjum hjá
Fléttu þar sem við nýtum gamalt hráefni til
að búa til nýja vörur. Annar samnefnari sem
birtist bæði á heimilinu og í hönnun Fléttu
er leikgleði. Við höfum gaman af hlutum sem
eru með húmor og skilja eitthvað eftir sig.“
Birtu finnst gott að slaka á heima og kúpla
sig út. „Vinnan kemur þó stundum með heim
og þá er gott að sitja í stofunni og setja á
góða tónlist og dýfa sér í verkefnin,“ segir
Birta sem hefur í nógu að snúast þessa
stundina. Í lok september verður opnuð sýn-
ingin Þæfingur í sýningarrými Epal þar sem
sýnd verða verk unnin í samstarfi við textíl-
hönnuðinn Ýrúrarí. Verkin eru unnin úr ull-
arafgöngum og afskurðum á nálarþæfingavél
frá íslenskum ullariðnaði.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Gefur gömlum
hlutumnýtt hlutverk

Birta Rós Brynjólfsdóttir
vöruhönnuður hjá hönn-
unarstúdíóinu Fléttu á lit-
ríka og skemmtilega stofu.
Stíllinn endurspeglast í
hönnun hennar.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir |
gudrunselma@mbl.is

Birta Rós Brynjólfsdóttir kaupir helst
allt notað, bæði húsgögn og fatnað.

Það fer vel um alla í þessari litríku stofu.
Trophy-ljósin setja svip
sinn á rýmið.

Stofan er hálfgert til-
raunarými þar sem ég
prufa hina og þessa
hluti frá okkur í
Fléttu. Svo finnst mér
yndislegt að eiga
handverk frá fjöl-
skyldu og vinum, eins
og kistuna frá föður-
afa mínum og rýja-
mottu frá móður-
afanum.
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Jensen hefur framleitt gæða rúm frá árinu 1947 með
áherslu á fágaða skandinavíska hönnun og framúrskarandi
þægindi. Jensen rúm eru Svansmerkt og eru sérsniðin

eftir þörfummeð ótal möguleikum varðandi gormakerfi,
yfirdýnur, áklæði og allt útlit rúmsins.

75 ára afmælisútgáfa Jensen er Continental rúm
með glæsilegum afmælisgafli, Orginal Jensen Zone
system dýnu með latex bólstrun / hægt að velja um
stífleika fyrir hvora hlið og Sleep III yfirdýnu (latex).
Stærðir: 180x200 eða 180x210.
Hægt að velja um tvær litasamsetningar; grátt eða beige.

Einstakt afmælisverð sem gildir til 1. ágúst 2023.
Takmarkað upplag.

75 ÁR ER TILEFNI TIL AÐ FAGNA

Jensen
afmælisrúm

Verð:649.000.
-

m/gafli · 180x2
00cm







H
ugrún er uppalin í sveit og kann því
vel við sig í rólegu umhverfinu á Sel-
fossi, enda sækir hún mikinn inn-
blástur í náttúruna þegar hún inn-
réttar heimili sitt. Líf Hugrúnar tók

U-beygju fyrir nokkrum árum þegar hún greindist
með sjúkdóm, en í kjölfarið fór hún að leita mikið í
listina sem hún segir hafa veitt sér mikla hugarró.
Hugrún málar undurfögur málverk sem öll tengjast
náttúrunni á einhvern hátt og hefur hlotið frábærar
viðtökur við list sinni.

Stórir gluggar og björt rými

„Við búum í 154 fermetra parhúsi með bílskúr í
tiltölulega nýju hverfi hér á Selfossi sem okkur líð-
ur afar vel í. Þetta er okkar fyrsta eign, en áður
höfðum við verið að leigja. Við fluttum inn í nýja
húsnæðið okkar í apríl 2021 eftir að hafa unnið í því
í nokkra mánuði. Við gáfum okkur góðan tíma til
þess að velja nákvæmlega það sem okkur langaði í
varðandi innréttingar, gólfefni og fleira til að ná að
fanga stemninguna sem við vorum að leita eftir,“
útskýrir Hugrún.

„Það sem heillaði mig hvað mest við íbúðina er
hvað hún ert björt. Það eru margir stórir gluggar í
alrýminu og þar sem við keyptum hana fokhelda
áttum við kost á að breyta teikningunni og laga
íbúðina að okkur,“ segir Hugrún. Á upprunalegu
teikningunni voru þrjú svefnherbergi í íbúðinni, en
Hugrún og Sigurður breyttu einu þeirra í sjón-
varpshol og eru þau hæstánægð með ákvörðunina.

„Það sem er líka einstaklega skemmtilegt við
þessa íbúð er að æskuvinkona mína og maki hennar
keyptu hinn helminginn á móti okkur, svo draumur
okkar vinkvenna um að búa hlið við hlið rættist í
orðsins fyllstu merkingu,“ segir Hugrún.

Framkvæmdir öll kvöld og allar helgar

Eftir kaupin tóku við miklar framkvæmdir, en
Sigurður og pabbi Hugrúnar eru báðir húsasmiðir
og voru þeir önnum kafnir allar helgar og öll kvöld
eftir vinnu að græja og gera í íbúðinni. „Fram-
kvæmdunum fylgdi sannarlega töluvert álag í bland
við mikla tilhlökkun og gleði. Við erum mjög ánægð
með útkomuna og það má segja að framkvæmd-
unum sé því lokið í bili,“ segir Hugrún.

Þegar kom að því að innrétta heimilið sótti Hug-
rún mikinn innblástur í Pinterest, en þar að auki
segir hún marga fallega Instagramreikninga, meðal
annars íslenska, hafa veitt sér mikinn innblástur
ásamt heimilis- og hönnunartímaritum.

Vildi skapa hlýlegt andrúmsloft

Á heimili Hugrúnar og Sigurðar er stemningin
afar notaleg, en mikill glæsibragur er yfir íbúðinni
þar sem hlýir litir eru áberandi. „Eftir að hafa verið
að vinna meira með kalda tóna, mest grátt og svart,
í seinustu íbúð fann ég að mig langaði að skapa
hlýrri stemningu í þetta sinn. Það er mikið um hlýja
jarðtóna heima og mikið um brún og drapplituð
húsgögn í bland við eik,“ útskýrir Hugrún.

„Eikin finnst mér virkilega falleg í bland við
mjúkar línur og form í húsgögnum og innanhúss-
munum. Mér finnst líka gaman að blanda minni
hlutum úr til dæmis marmara inn því þá skapast
skemmtilegar andstæður í efnisvali,“ segir Hugrún.

Uppáhaldsrými Hugrúnar eru stofan og eldhúsið
sem eru samliggjandi í aðalrými íbúðarinnar.
„Rýmið er allt svo opið og bjart, sem ég er mjög
hrifin af. Svo auðvitað sameinumst við í eldhúsinu
og eigum notalegar stundir þar saman við kvöld-
verðinn,“ útskýrir Hugrún.

Vill leyfa hlutunum að njóta sín

Hugrún hefur mikla ástríðu fyrir hönnun, en það
sést vel á heimili hennar þar sem hún sækir frekar í
færri og vandaðri hluti. „Ég safna mér oft lengur

Ljósmynd/Hugrún Hekla

Y-stólarnir eftir Hans J. Wegner
passa vel við borðið.

Listakonan Hugrún Hekla Hannesdóttir er mikill fagur-
keri, en hún festi kaup á sinni fyrstu eign á Selfossi árið
2020 ásamt kærasta sínum, Sigurði Maríasi Sigurðssyni,
sem þau hafa síðan innréttað á sérlega fallegan máta.

Irja Gröndal | Irja@mbl.is

5 SJÁ SÍÐU 16

Hugrún
Hekla á fal-
legt heimili
á Selfossi.

Málverkið er eftir
Hugrúnu Heklu.

Ljósið frá Astep kemur
vel út yfir borðinu.

Velur færri og vand-
aðri hluti á heimilið
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Reykjavík
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is
558 1100

11 – 18 virka daga
11 – 17 laugardaga
13 – 17 sunnudaga

11 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

„Ég nota mottur„Ég nota mottur
til að afmarka rými,til að afmarka rými,

tengja saman húsgögntengja saman húsgögn
og bæta hljóðvist.“og bæta hljóðvist.“

Rut KáraRut Kára

frifri
ðurður

kyky
rrðrrð róró

er gerð úr 70% ull oger gerð úr 70% ull og
30% Jute / tága. Friður er30% Jute / tága. Friður er
hlýleg motta, kemur í tveimurhlýleg motta, kemur í tveimur
stærðum, hvít með fallegustærðum, hvít með fallegu
náttúrulegu Jute kögri.náttúrulegu Jute kögri.

er úr 100% Tencel, sem erer úr 100% Tencel, sem er
náttúrulegt gæðaefni unnið úrnáttúrulegt gæðaefni unnið úr
trjákvoðu og vatni. Tencel er eitttrjákvoðu og vatni. Tencel er eitt
af fínustu efnum sem notuð eru íaf fínustu efnum sem notuð eru í
mottur í dag. Tencel veitir hlýju,mottur í dag. Tencel veitir hlýju,
mýkt og einstaklega fallegt útlit.mýkt og einstaklega fallegt útlit.
5 litir og 4 stærðir.5 litir og 4 stærðir.

er úr 100% náttúlegum Jute (tágaer úr 100% náttúlegum Jute (tága
á íslensku). RÓ er með kögri ogá íslensku). RÓ er með kögri og
fallega ofin. Hún fæst í þremurfallega ofin. Hún fæst í þremur
stærðum og í þremur öðrumstærðum og í þremur öðrum
hringlaga.hringlaga.

Gólfmotta með kögri - Rut Kára
160x240 cm. 109.990 kr.
160x300 cm. 135.990 kr.
200x300 cm. 169.990 kr.
300x400 cm. 325.990 kr.

Gólfmotta með kögri - Rut Kára
160x240 cm. 99.990 kr.
200x300 cm. 129.990 kr.

Gólfmotta - Rut Kára
80x200 cm. 29.990 kr.
160x240 cm. 69.990 kr.
200x300 cm. 99.990 kr.

Hringlaga - Rut Kára
Ø100 cm. 10.990 kr.
Ø140 cm. 19.990 kr.
Ø240 cm. 49.990 kr.

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með fyrirvara um prentvillur.

Samstarfsverkefni Húsgagnahallarinnar viðSamstarfsverkefni Húsgagnahallarinnar við
innanhússarkitektinn Rut Káradóttur. Uminnanhússarkitektinn Rut Káradóttur. Um
línu vandaðra gólfmotta er að ræða þar semlínu vandaðra gólfmotta er að ræða þar sem
mildir og fallegir litir og náttúrulegt efnimildir og fallegir litir og náttúrulegt efni
eru í aðalhlutverki. Rut finnst ómissandi aðeru í aðalhlutverki. Rut finnst ómissandi að
nota gólfmottur, bæði í verkefnum sínumnota gólfmottur, bæði í verkefnum sínum
og inni á eigin heimili og motturnar semog inni á eigin heimili og motturnar sem
hún hefur hannað endurspegla þær kröfurhún hefur hannað endurspegla þær kröfur
sem hún gerir.sem hún gerir.

Fallegar mottur
„algerlega
nauðsynlegar“
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fyrir því sem mig virkilega langar í. Uppáhalds-
húsgögnin mín eru Y-eldhússtólarnir mínir, sem
eru klassísk hönnun eftir Hans J. Wegner, og nýj-
asta mublan mín, Little Big Chair frá NORR11,“
segir Hugrún.

Aðspurð lýsir Hugrún stílnum sínum sem skand-
inavískum í bland við módern. „Ég vil ekki hafa of
mikið af hlutum í kringum mig heldur frekar leyfa
þeim sem eru að njóta sín. Svo er alltaf hægt að
poppa rýmið upp, til dæmis með afskornum blóm-
um,“ segir Hugrún.

Veikindin gáfu sköpunargleðinni tíma og pláss

Hugrún hefur alla tíð verið skapandi, en með
málverkum sínum fær hún mikla útrás fyrir sköp-
unargleðina. „Ég held að áhugi minn á stíliseringu,
hönnun og ljósmyndun sé einmitt hluti af því, að
skapa. Í náinni framtíð þætti mér gaman að sækja
námskeið sem efla mig frekar sem listamann, en
þar að auki er alltaf gaman að takast á við sínar eig-
in áskoranir tengdar þessu,“ segir Hugrún.

Aðspurð segir Hugrún heimili sitt endurspegla
listaverk sín á ákveðinn hátt. „Verkin mín eru öll í
jarðlitum og eru í raun aðeins í takt við heimilið mitt
þar sem mikil ró ríkir yfir þeim og hafa margir talað
um þau áhrif, ásamt ákveðinni dulúð. Innblásturinn
er fenginn úr íslenskri náttúru og veðurfari ásamt
öllum þeim smáatriðum sem í náttúrunni finnast. Í
verkunum mínum er það meðal annars gróf áferð
þeirra sem leika stóran part í því að ná fram nátt-
úrunni og tilfinningunni um grýtt landslag,“ segir
Hugrún.

„Það sem ég sé jákvætt út frá veikindum mínum
er það að þau gáfu mér tíma og pláss til að skapa og
uppgötva þennan vettvang sem hefur gefið mér svo
margt gott. Planið var alltaf að búa mér til aðstöðu í
bílskúrnum heima, en eftir að hafa haft aðsetur í
sveitinni hjá mömmu og pabba finnst mér erfitt að
flytja mig um set. Þar eru tveir góðir gluggar sem
hleypa mikilli birtu inn og svo er sérstaklega fallegt
útsýni með bæði hestum og kindum út um
gluggana,“ útskýrir Hugrún.

Hugrún hefur hlotið frábærar viðtökur við list
sinni og segir allt í kringum það hafa orðið mun
stærra en hana hafi nokkurn tímann órað fyrir.
Hún segir það afar hvetjandi fyrir sig sem listakonu
og horfir björtum augum til framtíðar. „Síðar meir
væri gaman að koma sér upp almennilegri vinnu-
stofu og ég stefni að því,“ segir hún. Ljósmynd/Hugrún Hekla

Viðurinn gefur heim-
ilinu mikla hlýju.

Stóllinn Little
Big Chair
kemur vel út
á heimilinu.

Það fer vel um hundinn
Nóel á mjúkri mottunni.

Baðherbergið
er eins og
heilsulind.

Spegillinn er frá
Ferm Living.

Hugrún leyfir einfald-
leikanum að njóta sín.



LLjjóóssaassppeeggllaarr
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Í
þessu verkefni var ég bæði að verkstýra
framkvæmdum og með fullt vald yfir að
kaupa inn ný húsgögn og smáhluti,“ segir
Edda um þátt sinn í verkefninu en þetta
var ekki í fyrsta skipti sem hún vann með

eiganda íbúðarinnar.
„Ég veit eftir hverju hann var að leita í þess-

ari íbúð, ekki of mikið af hlutum en að hver
hlutur væri vel valinn og að auðvelt væri að
umgangast íbúðina og það væri viss upplifun
að koma í hana. Svo vinn ég auðvitað innan
þess fjárhagslega ramma sem settur er hverju
sinni.“

Samspil lita og umhverfis

Hvernig var að vinna með þetta fallega út-
sýni?

„Það er alltaf gaman að vinna þar sem er fal-
legt útsýni og það er kannski það fyrsta sem ég
pæli í þegar inn er komið, hvernig eiga sófar,
stólar að snúa? Hvernig geta þeir sem hér búa
notið þess sem oftast og best? Í þessari íbúð
valdi ég að vera með mínimalíska list á veggj-
unum til að taka ekki mikið af fallega útsýninu.
Einnig að hægt væri að sitja og horfa beint út á
sjó og á Esjuna.“

Edda Sif ákvað að velja marmara og eik-
arplötur í staðinn fyrir hefðbundinn bólstraðan
höfuðgafl í svefnherberginu. „Mig langaði að
gera mikinn höfuðgafl og vegna þess að hátt er
til lofts þurfti að hugsa út í hljóðvistina líka.
Þess vegna notaði ég hljóðdempandi eik-
arplötur á móti marmaranum. Eikin er gott
jafnvægi við marmarann og gefur ákveðinn
hlýleika. Marmarinn er klassískur og stenst
tímans tönn. Þessi veggur kallaði bara akkúrat
á þessa stemningu.“

Hvað getur þú sagt mér um litina í húsinu?
„Íbúðin er á móti sjó og víðáttu sem gefur

töluvert kalda birtu til norðurs, þá er gott að
passa að setja extra hlýja dropa í málninguna
svo hún verði ekki of blá og grá. Ég pæli mjög
mikið í litum og ég vel vanalega fjóra grunnliti
til að vinna með. Svo bætast áferðir í efnisvali
ofan á það.“

Hvernig var að velja inn húsgögn í íbúðina?
„Það var mjög skemmtilegt að velja húsgögn

í þessa íbúð. Íbúðin kallaði svolítið á lág hús-

gögn sem gefa ákveðinn klassa. Vanalega ræð-
ur húsið og byggingarstíllinn förinni þegar
kemur að því að velja muni innanhúss. Það þarf
að taka mikið tillit til hússins þegar velja á inn í
það, er húsið rómantískt, mínimalískt, hvenær
er það byggt og svo framvegis. En auðvitað
getur maður svo sett smá tvist á það allt sam-
an.“

Erfiðu rýmin fá athygli

Komu þínar hugmyndir eigandanum á óvart
að einhverju leyti?

„Það vona ég. Já ég hugsa að maður sé alltaf
svolítið samdauna sjálfum sér og sínu heimili.
Fersk augu koma alltaf með eitthvað nýtt.
Þetta á líka við um mig sjálfa. Mér finnst
stundum erfitt að ákveða breytingar heima hjá
mér, en svo liggur allt í augum uppi þegar ég
fer annað.“

Var eitthvað í ferlinu sem var krefjandi?
„Það eru alltaf einhverjar áskoranir þegar

maður vill gera vel og er að vanda sig. Ef engar
áskoranir koma upp þá er maður kannski ekki
að vanda sig nóg. Erfiðu svæðin í rými fá oft

aðalfókusinn hjá mér og reyni ég að nýta það
til góðs og að vera skapandi þegar að því kem-
ur.“

Hvað skiptir máli til þess að líða vel á heim-
ilinu?

„Það er mjög margt sem skiptir mig máli
þegar ég kem í ráðgjöf. Þetta snýst alls ekki
um að gera allt bara geggjað fallegt fyrir aug-
að, það sem ég kynni mér vel er til dæmis
hvernig lífi lifir manneskjan heima hjá sér?
Hvað gerir hún þar? Hver eru áhugamálin? Er
hraði á lífsstílnum eða er viðkomandi mikið
heima að lesa, horfa á sjónvarp, halda veislur
og svo framvegis? Eru börn á heimilinu? Hvað
eru þau gömul? Vantar meira rými til að vera
saman eða vera í einrúmi? Það skiptir miklu
máli að hanna heimilið fyrir þá sem búa þar,
ekki fyrir gesti eða aðra. En gott að hafa til
hliðsjónar að gott sé að taka á móti fólki með
ekki of miklum tilfærslum. Ég elska að nota
hluti sem þjóna fleiri en einum tilgangi, t.d.
bekki, rennihurðir og þess háttar. Þá getur
heimilið lifað lengur með breyttum aðstæðum.“

Þarf maður að vera góður mannþekkjari

þegar maður hjálpar fólki að velja hluti inn á
heimilið?

„Já, ég myndi segja að það skipti miklu máli.
Það er svo margt sem getur spilað inn í hjá
fólki, litir, tilfinningar, jafnvel eitthvert rými í
húsinu sem er erfitt að fara í vegna þess að þar
er kassi með einhverju ofan í þar sem fólk á eft-
ir að fara í gegnum, svo sem sorg eða þess hátt-
ar. Ég þarf að vita hvenær fólk þarf að láta ýta
sér aðeins og hvenær er gott að aðstoða fólk að
kjarna hlutina niður. Ég er með bakland í hár-
greiðslu til 20 ára þar sem samskipti við við-
skiptavin eru afar mikilvæg og þetta er mjög
líkt að mörgu leyti.“

Vildi ekki taka
neitt frá útsýninu
Edda Sif Guðbrandsdóttir, framkvæmda- og innanhússráðgjafi, fékk það hlutverk að velja inn
húsgögn og hluti í nýja íbúð við höfnina þar sem Esjan tekur á móti stofugestum. Henni fannst
skemmtilegt að velja inn húsgögnin í íbúðina og segir hana hafa kallað á lág húsgögn.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | Gudrunselma@mbl.is

Húsgögnin veita ákveðinn klassa.

Mjúkur og skemmtilegur sófi prýðir stofuna.Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Málningin gefur skemmtilegan og hlýjan tón.

Hægt er að horfa á útsýnið úr borðstofunni.

Marmarinn kemur vel út í svefnherberginu.

Edda Sif segir mikilvægt að
hlusta vel á þarfir fólks.
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Þ
ú fékkst frítt spil þegar
þú hannaðir íbúðina. Er
það ekki óvenjulegt?

„Það er alltaf mjög
spennandi og

skemmtilegt þegar maður fær
fullt traust til að hanna íbúð-
arhúsnæði, en um leið krefj-
andi því að sjálfsögðu verð-
ur maður að setja sér
einhvern ramma. Þú þarft
líka alltaf að taka tillit til
þess hverjar þarfir íbúanna
eru og þarft að sníða hönn-
unina að því. Í þessu tilfelli gat
ég líka ráðið hvaða iðn-
aðarmenn, verkstæði og birgjar
kæmu að verkefninu og gat því valið
marga af mínum uppáhaldssamstarfs-
aðilum til að koma að framkvæmdinni,“
segir Rut.

Aðspurð hvort það hafi þurft að breyta skipulaginu á
íbúðinni segir hún að það hafi ekki þurft.

„Skipulagið var nánast komið þegar ég tók við verkefninu, það er að segja
staðsetning á veggjum og hurðargötum og þurfti ég aðeins að fara í minni
háttar breytingar á því. Þetta er þakíbúð í nýrri blokk í Kópavogi með tveim-
ur svefnherbergjum, tveimur baðherbergjum, þvottahúsi, stofu, borðstofu og
eldhúsi,“ segir hún.

Látlaust yfirbragð!

Hvaða stemningu ertu að reyna að fanga?
„Mig langaði að hanna nútímalega en hlýlega íbúð í einhvers konar „Mið-

jarðarhafs“-anda sem skilaði sér í efnisvali og stemningu. Á yfirborðinu kann
íbúðin að virka látlaus og „plain“ en þegar betur er að gáð eru ýmsir litlir
hönnunarþættir sem skapa stóru myndina. Íbúðin hefur ljóst yfirbragð, þar

Miðjarðar-
hafsstemning
í Kópavogi
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Allar innréttingar eru sérsmíð-
aðar hjá Smíðaþjónustunni.
Borðplatan er frá Fígaró. Ljósið
fyrir ofan eyjuna er frá Lúmex.

Innanhússarkitektinn Rut Káradóttir hafði áhuga á að
hanna íbúð sem virtist einföld og látlaus á yfirborðinu
og státaði af stemningu Miðjarðarhafsins. Þegar eig-
endur 220 fm þakíbúðar í Kópavogi höfðu samband
við hana sá hún strax að þessar hugmyndir myndu
falla vel að smekk fjölskyldunnar. Útkoman er afar
notaleg og falleg á þessu einstaka heimili.

MartaMaríaWinkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

Rut Káradóttir er einn
af eftirsóttustu innan-
hússarkitektum
landsins.
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Ljósmyndir/Gunnar Sverrisson

Hillurnar í stofunni eru hannaðar af
Rut eins og allt annað í íbúðinni.
Sömu flísar eru hafðar á gólfum og
á veggnum bak við hillurnar. Sófinn
er frá StudioHomestead og ljósið í
loftinu var keypt í Lúmex.
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sem blandað er saman grófri „crustal“ áferð á veggjum og grófum „Travert-
in“-flísum á móti fínlegum ljósum viðarinnréttingum og fallegum ljósum hör-
gluggatjöldum. Þá er strigi notaður á nokkra veggi og ýmsir fylgihlutir og
plöntur til að klára heildarmyndina,“ segir hún.

Vildi alls ekki gula eik!

Það eru ljósir litir á veggjum og innréttingar í ljósari kantinum? Hvaða við
notar þú í innréttingar?

„Ég var búin að vera til með þessa efnis- og litapallettu í kollinum í langan
tíma og var orðin spennt að fá tækifæri til að nota hana í verkefni. Mig lang-
aði í ljósar innréttingar úr eik og vildi passa að hafa hana hlýja en alls ekki
gula. Ég vann með frábæru innréttingafyrirtæki í þessu verkefni og þeir
gerðu fyrir mig ótal prufur áður en við urðum sátt við útkomuna,“ segir Rut
en fyrirtækið sem smíðaði allar innréttingar í íbúðina heitir Smíðaþjónustan.
Borðplöturnar koma hins vegar frá Fígaró. Rut segist hafa valið þennan
stein á borðplöturnar til þess að það væri meira líf í hönnuninni.

„Ég vildi gæta þess að allt efnisvalið væri ljóst og létt án þess að útkoman
yrði of flöt. Borðplatan sem varð fyrir valinu fannst mér tóna frábærlega við
annað efnisval í íbúðinni,“ segir Rut.

Engin verksmiðjulýsing

Rut leitaði til Lúmex til þess að hanna lýsingu íbúðarinnar enda er hægt að
drepa niður alla stemningu með verksmiðjulýsingu. Fyrir ofan eyjuna í eld-
húsinu er til dæmis afar fallegt ljós sem er látlaust en getur töfrað fram ein-
staka birtu.

„Lýsingin skipar háan sess í þessari íbúð, enda lýsing eitt af þeim atriðum
sem skipta höfuðmáli í allri innanhússhönnun. Lýsingin hér var öll hönnuð í
samráði við lýsingarhönnuði. Lýsing er höfð þannig að hún er með mikla
möguleika á að breyta eftir því hvað er í gangi hverju sinni í íbúðinni, auk
þess sem ljósin sjálf eru valin þannig að þau undirstriki þá stemningu sem ég
var að reyna að skapa,“ segir hún.

Síðustu ár hafa dökkir litir verið áberandi hérlendis í innréttingum. Þegar
Rut er spurð hvort fólk sæki nú í ljósari liti segir hún allan gang á því.

„Hvað viðkemur litavali finnst mér mestu máli skipta hvaða heildarmynd
er verið að reyna að skapa í hvert sinn. Ég er til dæmis persónulega hrifin af
dökkum litum fyrir mitt heimili en það er líka vegna þess að þar eru miklir og
stórir gluggar og því mikil náttúruleg birta. Ef ég væri hins vegar í húsnæði
með minni gluggum og lítil börn á heimilinu myndi ég alltaf hafa íbúðina í
ljósari kantinum. Það að ljósari litir séu að koma meira til baka kann að vera
einmitt vegna þess að margir hafa áttað sig á að dökkir litir henta ekki þeirra
húsnæði eða smekk og svo er bara svo auðvelt að breyta heildarmyndinni
með því að skipta um litapallettu á nokkurra ára fresti! Hluti af veggjunum í
íbúðinni er spónlagður með sama viði og innréttingarnar en á aðra veggi fór
svokölluð „crustal“-málning sem gefur grófa áferð en hlýja ásýnd,“ segir
Rut.

Öll gólf flísalögð

Rut lét flísaleggja íbúðina. Hún segir að það hafi þurft flísar til þess að
spila á móti spónlögðu veggjunum og innréttingunum. Það hefði hreinlega
orðið of mikið ef það hefði líka verið parket á gólfunum.

„Öll íbúðin er flísalögð með ljósum stórum „Travertin“-flísum og sums
staðar ná þær líka upp á veggina. Þar sem mikill viður var kominn í íbúðina í
innréttingum, spónlögðum innihurðum og veggjum fannst mér ekki annað
koma til greina en að velja flísar á gólfin.“

Húsráðendur óskuðu eftir því að Rut hannaði ekki bara innréttingar íbúð-
arinnar heldur myndi hún sjá um að raða upp húsgögnum og velja þau inn á
heimilið. Þegar hún er spurð hvaðan húsgögnin eru kemur í ljós að hún
keypti þau á nokkrum ólíkum stöðum.

„Húsgögnin koma víða að. Til dæmis Gubi-lampar frá Lúmex og svo eru
húsgögn meðal annars frá Norr 11 og StudioHomestead.“

Í íbúðinni eru tvö baðherbergi. Rut notaði sömu flísar á veggina á baðher-
bergjunum og eru á gólfum íbúðarinnar.

„Bæði baðherbergin eru í takt við önnur rými í íbúðinni. Það er að segja
með sömu flísum og innréttingum úr sama ljósa viðnum. Valin voru Gessi-
blöndunartæki og fylgihlutir inn á baðherbergin,“ segir hún en stórir spegla-
skápar setja svip á rýmin.

Hvað ertu ánægðust með í íbúðinni?
„Ég er ánægðust með flæðið í íbúðinni og þá stemningu sem okkur tókst að

skapa með litavali, húsgögnum og lýsingunni, sem setur punktinn yfir i-ið.“

Ljósmyndir/Gunnar Sverrisson

Flísarnar úr
Ebson prýða
bæði veggi og
gólf. Hér sést
hvað þær fara
vel inni á bað-
herbergi við
speglaskápa
og ljósar eik-
arinnréttingar.

Horft inn í eldhús. Öll íbúðin er
máluð með málningu frá Sér-
efni og mikið er lagt í glugga-
tjöldin sem eru úr hörefni.

Það er friðsælt í
hjónaherberginu.

Rut valdi öll
gluggatjöld í
íbúðina. Þau
koma frá
Casalísa.

Lampinn Serge Mo-
uille frá Lúmex fer
vel við flísarnar og
innréttingarnar.
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V
ið fluttum hingað í Fossvoginn
fyrir 25 árum, hér hefur okkur lið-
ið mjög vel, alið upp okkar þrjá
drengi og höfum því þurft að að-
laga húsið þörfum fjölskyldunnar

hverju sinni. Nú erum við bara þrjú eftir
heima, ég, Sverrir maðurinn minn og yngsti
sonur okkar, Hrannar, sem er 16 ára,“ segir
Ragnheiður

„Við höfðum tekið allt húsið í gegn þegar
við fluttum í það 1997, þannig að eldhús-
tækin voru farin að verða léleg. Það var því
spurning hvort maður ætti að fara að setja
ný tæki í gamla innréttingu eða nota tæki-
færið og skipta um, á þessum tíma voru
eldri drengirnir rétt farnir að heiman svo
aðstæður voru góðar til breytinga. Við not-
uðum líka tækifærið og settum hita í gólfin
og gerðum upp fleiri rými.“

Stækkuðu rýmið

Svarti liturinn er áberandi í eldhúsinu.
Innréttingin er frá HTH og er úr svartri
eik en borðplöturnar eru frá S. Helgasyni.
Ragnheiður þurfti ekki að hugsa sig lengi
um áður en hún valdi svart á eldhúsið.

„Dökkir litir eru bæði hlýir og umvefj-
andi. Það kom aldrei neitt annað til greina.
Við höfðum nýlega gert upp hús sem við
eigum á Grenivík og þar eru allar innrétt-
ingar svartar líka, svo þetta var einfalt val.“

Þegar hjónin fluttu inn í húsið skiptist
rýmið sem nú er eldhús í eldhús, hol,
þvottahús og búr. Ragnheiður segir að með
því að fella niður veggi og taka upp loftið
hafi þau gert rýmið skemmtilegra. Hún er

einna ánægðust með stærðina á nýja eld-
húsinu. „Með því að fella niður alla veggi
fengum við um 40 fermetra rými. Mikill
samverustaður fjölskyldunnar,“ segir Ragn-
heiður.

Hvernig náðuð þið fram áferðinni á
veggjunum?

„Á veggjunum er steinefnasparsl frá Sér-
efnum sem nefnist Crustal, leiðbeiningarnar
sem við fengum í versluninni voru bara að
fá sér einn bjór og byrja síðan. Þetta var
mjög skemmtilegt og útkoman bara prýði-
leg. Við settum þetta efni líka fyrir ofan
vaskinn og lokuðum því með einhverju vax-
kenndu efni þannig að það hrindir vel frá
sér.“

Það eru ekki bara veggirnir sem vekja at-
hygli í eldhúsinu heldur líka viðarbitarnir í
loftinu. Hjónin lögðust í töluverða rann-
sóknarvinnu til þess að ná fram réttu
stemningunni.

„Það voru miklar pælingar með loftið, það
er skáhallandi og mikil lofthæð á köflum
þannig að okkur langaði að gera loftið áber-
andi en hafa gólfið á móti frekar látlaust.
Við leituðum víða og það er ekki mikið úr-
val af loftefnum. En í Efnissölunni fundum
við síðan þennan við sem kallast að ég held
reclaimed wood. Við settum svartan dúk
undir og síðan voru tvær og tvær fjalir
valdar saman til að fá þessa heild.“

Vill hafa pottaleppana í sömu skúffu

Kom eitthvað upp á í ferlinu eða gekk
þetta allt vel?

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Óhrædd við að
breyta og bæta

Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar
hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, á notalegt nýuppgert
eldhús í Fossvoginum. Hún og eiginmaður hennar, Sverrir
Heimisson, höfðu áður gert upp svipað eldhús á Grenivík.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir fór í
framkvæmdir á gamla eldhúsinu
ásamt eiginmanni sínum. Hjónin
felldu niður veggi og við það
stækkaði rýmið til muna.

Ragnheiður er dugleg að
draga fram stellin sín.
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„Það var svolítið skondið þegar við vorum
að panta innréttinguna. Ég vildi hafa hana
mjög svipaða og við erum með á Grenivík.
Ég var ánægð með hana og þarna í miðjum
kórónuveirufaraldri hafði ég engan tíma til
að vera að spá í einhverjar breytingar, en
svo þegar innréttingin kom þá voru efri
skáparnir (sem eru neðri skápar, hugsaðir
sem geymsluskápar) um 20 sentímetrum of
háir, þannig að ég næ aldrei upp í þá nema
í tröppum. Sverri fannst það lítið mál, og
sendi mér mynd af Victoriu Beckham með
svipað vandamál. Svo nú er bara spurning
hvort maður fái sér ekki bara nýjar buxur
og skó og málið er leyst.

Eldhúsin hér í Fossvoginum og á Greni-
vík eru því mjög lík sem er fínt þegar mað-
ur fer að eldast þá getur maður haft allt á
sama stað í eldhúsinu, hvar sem maður er.
Sverrir skilur til dæmis ekki af hverju það
er ekki að hægt að geyma pottaleppana í
sömu skúffu í báðum húsunum, ætli ég geri
það ekki fyrir hann, svona til að bjarga
hjónabandinu.“

Lýsingin í eldhúsinu skiptir miklu máli.
„Lýsingin þarf að vera góð og á eyjunni
langaði mig bæði að hafa gott vinnuljós en
líka skrautljós. Ljósin fékk ég í Pfaff og
leitaði síðan lengi að blöndunartækjum í
stíl.“

„Heimilið skiptir mig miklu máli, að það
sé notalegt, hentugt og snyrtilegt. Ég spái
ekki mikið í hönnun sem slíka, meira svona
hvað hentar okkur hverju sinni og blanda
saman gömlu og nýju því það eru margir
hlutir sem manni þykir vænt um þegar
maður er búinn að búa lengi. Þetta hefur
verið svona sameiginlegt áhugamál hjá okk-
ur hjónum í gegnum tíðina, að gera upp
íbúðir og hús. Við erum því óhrædd við að
breyta og bæta eftir þörfum hverju sinni.“

Skenkurinn öðlaðist nýtt líf

Gamall skenkur kemur vel út í nýja eld-
húsinu.

„Skenkurinn er gamall og búinn að fylgja
okkur í tugi ára, góð hirsla, síðan bættum
við bara við glerskápnum til að fá skemmti-
lega glasahirslu. Lampann málaði móðir
mín og hann kemur úr búi afa og ömmu,
flöskustandinn smíðaði yngsti sonurinn í
skólanum og myndin er úr búi gamallar
frænku. Svo þetta er svona meira að raða

saman nýjum hlutum og gömlum, sem
gjarnan hafa tilfinningalegt gildi fyrir mig
og tengjast gjarnan fólki sem mér hefur
þótt vænt um,“ segir Ragnheiður.

Talandi um hluti sem hafa tilfinningalegt
gildi þá var Ragnheiður búin að leggja á
borð með gömlu stelli frá Royal Copen-
hagen þegar ljósmyndara bar að garði.
„Stellið er úr búi frænku minnar, ég á mjög
mikið af stellum sem ég hef gaman af að
nota og nota óspart.“

Hvernig stundir eigið þið fjölskyldan í
eldhúsinu?

„Samverustundirnar breytast töluvert
þegar börnin flytja að heiman, nú er mikið
verið að koma í mat og eldhúsið því mikið
notað. Afar vinsælt er að tylla sér við eyj-
una á móti eldavélinni þegar verið er að
elda og hjálpa til við að smakka til matinn.“

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Hjónin náðu fram flottri áferð á veggjunum með steinefnasparsli.

Svarti skenkurinn er gamall
en passar fullkomlega inn í
nýja eldhúsið.

Blöndunartækin voru
valin í stíl við ljósin.
Brassið kemur sérlega
vel út í dökku rýminu.

Loftið er öðruvísi
og smart.
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Kristbjörg Sigurjónsdóttir ljósmyndari hefur komið sér vel fyrir í fallegri
íbúð í Grafarvoginum ásamt fjölskyldu sinni. Kristbjörg á lifandi heimili
sem tekur reglulega breytingum og er hún dug-
leg að grafa upp gamla notaða fjársjóði.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

H
eimilisstíllinn er alls konar,
gamalt og nýtt í bland myndi ég
segja. Ég er ekki föst í ein-
hverjum sérstökum stíl eða lit-
um. Ég vil að heimilið sé nota-

tegt og persónulegt, þá á ég við að þegar
fólk kemur til okkar þá ætti það að vera
nokkuð ljóst hver býr á þessu heimili. Fyrir
mér eru húsgögn ekki bara dauðir hlutir, við
eigum nokkrar mublur og hluti sem við höfum
fengið þegar einhver náinn okkur hefur dáið og
ég get ekki að því gert að þykja vænt um þess-
ar mublur. Þær minna mig á fólkið sem átti
þær,“ segir Kristbjörg um stílinn á heimilinu.

„Smekkur minn hefur ekki mikið breyst með
árunum, ég hef alltaf verið fyrir að blanda sam-
an gömlu og nýju. Gæðin á húsgögnunum er
það sem hefur breyst, í dag vil ég kaupa vand-
aðri húsgögn. Smekkurinn verður þar af leið-
andi bara dýrari með árunum. Það er líka sumt
sem mér fannst ekki fallegt áður fyrr en finnst
mjög fallegt í dag, eins og til dæmis hraunuðu
vasarnir og skálarnar frá Gliti.“

Fjölskyldan ver mestum tíma í stofunni en
Kristbjörg hefur lagt mikið upp úr því að gera
hana notalega. „Mér finnst mjög mikilvægt að
hafa heimilið notalegt. Í stofunni er mikið af
rúnnuðum línum sem gerir rýmið mýkra og
notalegra. Mottur, teppi og púðar gera heimilið
líka hlýlegra.“

Kristbjörg er ljósmyndari og hefur það áhrif
á hvernig hún sér fyrir sér heimilið. Hún segir
ljósmyndara yfirleitt hafa góða rýmisgreind en
sjálf segist hún sjá allt fyrir sér í römmum.
Hún er einnig mjög dugleg að breyta til heima
hjá sér.

„Ég er mjög dugleg að breyta til og hef mjög
gaman af því að raða saman hlutum og end-
urraða svo einhverjum vikum seinna. Hús-
gögnin fá samt yfirleitt að vera í friði en það er
hægt að gjörbreyta rými bara með því að færa
til mottur, myndir og hluti. Það hanga fáar
myndir á veggjunum hjá mér, flestum myndum
er stillt upp á kommóðum og gólfi og svo er ég
með myndahillu sem er mjög sniðugt fyrir
svona breytingarglaða manneskju eins og mig.
Með því að raða upp á skenki er svo auðvelt að
skipta um myndir og ég þarf þá ekki að hafa
áhyggjur af því að það sé einhver nagli í veggn-
um sem ekki er þörf á lengur.“

Kristbjörg er mjög útsjónarsöm við að fegra
heimilið og góð í að þefa uppi fjársjóði.

„Ég er dugleg að kaupa notað og gefa göml-
um hlutum nýtt líf. Ég hef gert góð kaup á sölu-
síðum á Facebook og svo í nytjamörkuðum. Ég
safna gömlum myndavélum, plakötum og alls
konar listaverkabókum og svo reynir maður að
finna einhverja gullmola. Fyrir ekki svo löngu
gerði ég góð kaup á sölusíðu á Facebook og
keypti tvo stóla eftir Hjalta Geir Kristjánsson
sem er húsgagnahönnuður sem ég held mikið
upp á,“ segir Kristbjörg.

Tekkstólarnir tveir eru með dökkgráu
áklæði og njóta sín vel í stofunni. „Borðstofu-
stólarnir mínir eru líka eftir Hjalta Geir en
fjóra af þeim fékk ég úr dánarbúi, ég fann svo
þrjá í viðbót á sölusíðum á Facebook og ég er
enn að leita að einum svona stól í viðbót til að
eiga átta.“

Áttu þér uppáhaldshlut eða -listaverk?
„Ég er mjög ánægð með málverkið sem hún

Berglind Sigmarsdóttir vinkona mín málaði.
Það er svo flottur kontrast á málverkinu og
rýminu sem það er í, litirnir tóna engan veginn
við það sem er í kring en það gerir það svo
áberandi og skemmtilegt. Svo verð ég að nefna
gömlu myndavélarnar mínar sem ég hef fundið
á ýmsum mörkuðum í gegn um árin bæði hér á
Íslandi og erlendis. Þær eru ekki bara punt
heldur nota ég þær líka. Ég tók einmitt nokkr-
ar gamlar myndavélar og útrunnar filmur með
mér í ferðalag um landið í sumar og útkoman á
myndunum var mjög skemmtileg.“

Er eitthvað á óskalistanum?
„Mig langar í falleg veggljós í borðstofuna

eins og er og svo langar mig í pall og heitan pott
en þá verð ég víst að kaupa mér hús.“

„Ég vil að heimilið
sé notalegt og
persónulegt“

Borðstofustólarnir eru eftir Hjalta Geir
Kristjánsson en Kristbjörg er búin að
safna sér sjö stólum í gegnum tíðina.
Stólarnir koma vel út með Y-stólnum
eftir Hans J. Wegner.

Kristbjörg
Sigurjónsdóttir
ljósmyndari á
notalegt heim-
ili.

Kristbjörg raðar oft upp á nýtt og
þá er sniðugt að tylla listaverkum
á hillur og kommóður.

Morgunblaðið/Eggert
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Ljósmyndir/Kristbjörg Sigurjónssdóttir

Málverkið eftir Berglindi
Sigmarsdóttur kemur vel
út fyrir ofan tekkstólinn
með rauða áklæðinu og
lífgar upp á heimilið.

Fallegt horn í
herbergi heima-
sætunnar.

Kristbjörg fann þennan
stól eftir Hjalta Geir á
Facebook.

Hraunvasarnir
koma vel út.

Þarna verða kósíheit í haust.

Kristbjörg kann að búa
til notalega stemningu
í svefnherberginu.

Myndavélar er að finna
víða á heimilinu en
Kristbjörg notar
myndavélarnar mikið.

„Mér finnst mjög mikilvægt að hafa
heimilið notalegt. Í stofunni er mikið af
rúnnuðum línum, sem gerir rýmið
mýkra og notalegra. Mottur, teppi og
púðar gera heimilið líka hlýlegra.“
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Sveinn Kjartansson matreiðslumeistari býr í fallegu bárujárnshúsi í mið-
bænum ásamt eiginmanni sínum Viðari Eggertssyni. Eitt það fyrsta sem
þeir gerðu þegar þeir festu kaup á húsinu var að breyta eldhúsinu.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

alls ekki eins vel þannig. Við vildum einnig fá
látlaust, hlýlegt eldhús sem passaði inn í
þetta gamla hús.

Þeir Sveinn og Viðar vildu heimilislegt eld-
hús með góðri vinnuaðstöðu. Það sem heppn-
aðist einna best við eldhúsið er falleg marm-
araborðplata sem er í gamaldags stíl.

„Við fengum okkur marmara á borðplötuna
sem er að sjálfsögðu sérsmíðuð. Hún er ein
heil plata en sú hlið sem liggur að veggnum
og bak við vaskinn er með rúnnuðum kanti
sem nær aðeins upp á vegg. Þetta gerir það
að verkum að það kemur gamaldags blær yfir
marmarann og hann lítur út fyrir að hafa ver-

„Um leið og við fengum húsið afhent og áð-
ur en við fluttum inn fórum við í fram-
kvæmdir, settum inn nýtt eldhús og breyttum
uppsetningunni. Við fengum dyggilega að-
stoð frá vinkonu okkar Guðrúnu Margréti
Ólafsdóttur innhússarkitekt. Við létum smíða
eldhúsið í U en fyrra eldhúsið var lína eftir
endaveggnum og nýttist rýmið að okkar mati

H
úsið var byggt árið 1901 og er
bárujárnsklætt timburhús byggt
á steingrunni. Húsið er bjart og
hlýlegt með litlum garði, frábær-
lega gott hús að búa í. Við höfum

verið hér í átta ár en vorum búnir að hafa
augastað á húsinu mun lengur,“ segir Sveinn
um húsið.

ið hérna eins lengi og húsið. Einnig er fram-
kanturinn rúnnaður og með gamaldags
munstri, sem undirstrikar það sem áður kom
fram um að hann smellpassi inn í eldhúsið í
gömlu húsi af þessari gerð.“

Stórt og áberandi listaverk fær að njóta sín
í eldhúsinu.

„Uppáhaldslistaverkið í borðstofunni er
textílverk, búið til úr endurunnum áldósum
en lítur út fyrir að grasflötur og alveg ómögu-
legt að sjá að séu áldósir – bjórdósir að
mestu. Verkið er eftir listamanninn Ingu
Huld Tryggvadóttur. En uppáhalds-
nytjahluturinn í eldhúsinu er án efa ítalska
Rancilio-kaffivélin mín.

Ég kaupi mér yfirleitt hluti sem ég vil eiga
til lengri tíma, en auðvitað er stundum flókið
við flutninga að allt nýtist aftur eða fari vel á
nýjum stað, þannig að auðvitað hef ég keypt
einhverja hluti sérstaklega inn í þetta hús
sem ég bý í núna. Smekkur minn hefur lítið
breyst en þó hefur einhver smá þróun átt sér

stað. En hlutir sem ég á lengi eru mér oftast
meira virði og ég er ekki að endurnýja bara
til að endurnýja,“ segir Sveinn.

„Yfir borðstofuborðinu okkar hangir
ljós sem við keyptum fyrir 20 árum í
Amsterdam og við lögðum mikið á okkur
að taka það með okkur í fluginu heim.
Hönnunin er mjög einföld og stenst að

mínu viti fyllilega alla tískustrauma og
sveiflur og ég er enn þá jafnánægður með

það.“
Hvað gerir borðstofu að góðri borðstofu?
„Eins og með flestar vistarverur þá er aðal-

atriðið að fólki líði vel í rýminu en það sem
gerir borðstofu að góðri borðstofu er auðvitað
góður félagsskapur að njóta góðs matar. Ann-
ars er svo sem ekki mikið um matarboð hjá
mér, ég fæ góða útrás fyrir sköpunarþörfina
og að dekra við fólk í vinnu en er með litla
veisluþjónustu, svona sem aukabúskap. Þar
tek ég aðallega að mér að elda í veislum fyrir
litla hópa, í matarboðum í heimahúsum eða til
dæmis sendiráðum og þessháttar.“

Hvað finnst þér besti kosturinn við hvernig
eldhúsið tengist borðstofu og stofu?

„Eins og það er hjá okkur er borðstofan
inni í eldhúsi og er því einskonar eldhúsborð
líka en við erum með frekar stórt borð sem er
eiginlega miðja heimilisins og það er mikið
notað. Við sitjum mikið við það, fáum okkur
morgunkaffi, föndrum, vinnum, hlustum á
tónlist og annað þvíumlíkt. Þegar tekið er á
móti gestum er það tilhneiging oftar en ekki
að borðstofuborðið sé notað frekar en stof-
an.“

Marmarinn gefur
eldhúsinu gamaldags blæ

Sveinn með
hundinn Ísar.
Hundurinn er
af tegundinni
Yorkshire
Terrier.

Háfurinn var smíðaður eftir hugmynd
Guðrúnar Margrétar Ólafsdóttur eftir
samtal hennar við þá Svein og Viðar.
Hillan fyrir ofan kemur líka mjög vel út.

Marmarinn er í stíl við
aldur hússins. Hugað var
að öllum smáatriðum.
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Morgunblaðið/Árni Sæberg

Græna listaverkið í eldhúsinu
minnir á gras en er gert úr
endurunnum áldósum.
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Kíktu á úrvalið á www.rvkdesign.is

Reykjavík Design er ný og stórglæsileg hönnunar- og

lífstílsverslun. Við leggjum aðaláherslu á íslenska og

skandinavíska hönnun, góða þjónustu, ásamt því að

vanda okkur gríðarlega við vöruúrvalið. Síðan í fyrra

hefur það stóraukist og við veljum allar vörurnar okkar

með fegurð og notagildi í huga. Hjá okkur finnurðu til

dæmis húsgögn og ljós sem hægt er að breyta og

sérsníða inn á hvaða heimili sem er. Þar að auki erum

við með gjafavöru fyrir allan aldur og hvert tilefni!



Sumarbústaða-
stemning í
miðbænum

P
arið hefur innréttað íbúðina á fal-
legan máta og því óhætt að segja að
Eydís og Benjamin hafi einstakt
auga fyrir fleiru en ljósmyndun, en
heimili þeirra endurspeglar þá hug-

myndafræði að mikil fegurð búi í einfaldleik-
anum.

Eydís og Benjamin höfðu lengi verið að leita
að rétta húsnæðinu og voru á tímabili tilbúin
að flytja alla leið á Höfn í Hornafirði ef þau
fyndu rétta húsið þar. „Allt í einu kom þessi
íbúð upp sem við búum í núna, en um leið og
við gengum upp á efri hæðina fundum við
strax þá tilfinningu að þetta væri rétta íbúðin
fyrir okkur,“ segir Eydís.

Íbúðin er 90 fermetrar að stærð og á tveim-
ur hæðum. Eydís og Benjamin hafa skapað af-
slappað andrúmsloft á heimili sínu, en þau
sóttu aðallega innblástur í danska og japanska
hönnun þar sem einfaldleikinn er í forgrunni.
Að innan er íbúðin klædd fallegum viði sem
gefur rýminu mikinn karakter, en þegar þau
Eydís og Benjamin gengu fyrst inn í íbúðina
lýstu þau upplifuninni sem „sumarbústaðas-
temningu í miðbæ Reykjavíkur“.

„Þrátt fyrir að þetta sé lítið rými hentar
þetta okkur svo vel. Það sem heillaði okkur
mest var nýtingin á rýminu og hvernig eldhús-
ið og stofan tengjast. Svo voru það auðvitað
viðarveggirnir,“ segir Eydís.

Tímafrekt að finna rétta parketið

Þegar Eydís og Benjamin fluttu inn var
ennþá steypa á gólfum og bæði stiginn og eld-
húsinnréttingin enn ókláruð. „Við bjuggum
þannig í þrjá mánuði en það fólst mikil vinna í
því að finna rétta parketið sem passaði við við-
arveggina. Við vildum gólfefni sem væri ekki
of yfirþyrmandi svo að veggirnir fengju að
njóta sín,“ útskýrir Eydís.

„Það var ekki síður vinna að fá réttan aðila
til að parketleggja stigann eins og við vildum
hafa hann, en þau hjá Fasteignafegrun hjálp-
uðu okkur að láta þessa sýn okkar verða að
veruleika. Annars gekk allt mjög vel í fram-
kvæmdunum, við erum með mjög svipaðan stíl
og áttum því auðvelt með að taka allar ákvarð-
anir,“ segir Eydís.

Sóttu innblástur til erlendra kaffihúsa

Í íbúðinni er eitt svefnherbergi og eitt bað-
herbergi ásamt opnu rými með eldhúsi, borð-
stofu og stofu. Á efri hæðinni er svo útgengt á
stórt útisvæði. Uppáhaldsrými Eydísar og
Benjamins er á efri hæðinni, en það er í sér-
stöku uppáhaldi hjá þeim að sitja í sófanum og
njóta morgunbollans.

„Við vinnum mikið heima þannig að þegar
við vorum að innrétta íbúðina vildum við gera
efri hæðina að rými þar sem væri friðsælt að
vera. Að sitja í sófanum með kaffibollann á

morgnana með góða tónlist veitir okkur svo
mikla hugarró enda er best að byrja daginn
þar,“ segir Eydís.

Eydís og Benjamin sóttu mestan innblástur
til erlendra kaffihúsa þegar kom að því að inn-
rétta íbúðina. „Fyrir nokkrum árum fórum við
á kaffihús sem heitir Omotesando Koffee í
Bretlandi og hönnunin þar inni var einmitt það
sem við sáum fyrir okkur að framtíðarheimili
okkar myndi líta út. Þetta var mjög opið rými
með gólfsíðum gluggum, eikarvið og mjög
mínimalískt,“ segir Eydís

Japönsk og dönsk hönnun heillandi

„Annars fáum við oft mikinn innblástur frá
danskri og japanskri hönnun og höfum til
dæmis keypt mikið frá danska hönnunarmerk-
inu Vipp sem vinur okkar innanhússhönnuður-
inn Anthony Bacigalupo kynnti fyrir okkur
þegar við fluttum inn. Öll ljósin á efri hæðinni
eru til dæmis frá þeim,“ bætir Eydís við.

Aðspurð segist Eydís einnig vera með
margt frá merkjunum Kinto, Ferm Living og
Hay í íbúðinni. Eldhúsborðið, sófinn og sjón-
varpsskenkurinn eru frá Tekk Habitat.

Ljósmyndararnir Eydís María Ólafsdóttir og Benjamin Hardman festu
kaup á sinni fyrstu eign í janúar 2021. Eftir að hafa leitað um allt land
fundu þau draumaíbúðina á besta stað, í miðbæ Reykjavíkur.

Irja Gröndal | Irja@mbl.is

Það er augljóst að Eydís og
Benjamin hafi vandað valið á
húsgögnunum, en hér má sjá
fallegt borðstofuborð og sófa
frá Tekk Habitat ásamt ljósi frá
danska merkinu Vipp.

Ljósmyndararnir Eydís
María Ólafsdóttir og
Bejamin Hardman eiga
undurfagurt heimili í
hjarta Reykjavíkur.

Fallegi N701-sófinn
prýðir uppáhaldsrýmið,
en hann var hannaður
af Jacques Deneef.

Í eldhúsinu er falleg
svört innrétting sem
tónar fallega með viðar-
veggjum íbúðarinnar.
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Eydís María Ólafsdóttir

Eins og sést var
vandað til verka við
parketlögn stigans
sem er einkar
glæsilegur.

Hvert smáatriði
er útpælt.
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V
ið elskum að búa í miðbænum, sérstaklega í fæðingar-
orlofinu, þá var frábært að hafa allt í göngufæri. Við höf-
um búið hér í eitt og hálft ár. Við féllum fyrir þessari
íbúð vegna þess hversu opin hún er og björt. Skipulagið
er gott og staðsetningin ekki síðri,“ segir Svanhildur um

íbúðina.
Gerðuð þið eitthvað áður en þið fluttuð inn?
„Við fórum ekki í neinar stórar framkvæmdir, við máluðum og

annað smotterí. Hins vegar bjuggum við mjög smátt áður og okkur
vantaði ýmislegt í búslóðina og allt í barnaherbergið.“

Pælir þú mikið í hönnun?
„Já, ég hef sterkar skoðanir á því hvað mér finnst flott og ekki.

Það skiptir mig miklu máli að hafa fallegt heimili sem er líka prakt-
ískt. Ég er þó ekki að eltast við hönnunarvörur af því bara, allt á
heimilinu okkar hefur sinn tilgang.“

Svanhildur segist kaupa mikið notað inn á heimilið.
„Ég er dugleg að fara í Góða hirðinn og skoða bland.is. Við eig-

um ýmislegt úr Ikea en reynum að setja okkar svip og höfum mál-
að stóla, skápa og húsgögnin inni hjá syni okkar. Sófaborðið er úr
Norr11 og gólfteppið frá Litríkum heimilum. Það mætti vera svo
miklu meira um flóamarkaði á Íslandi miðað við magnið sem er
hent. Í Góða hirðinum er síðan barist um húsgögnin og þau endur-
seld dýrum dómum.“

Hvaða liti viltu hafa heima hjá þér?
„Ég elska liti en get líka orðið fljótt þreytt á þeim. Þess vegna

völdum við frekar hlýjan hlutlausan lit í alrýmið en poppuðum síð-
an rýmið upp með því að mála appelsínugula rönd inni í karminum
– sem er þá auðvelt að skipta út fyrir nýjan lit. Litavalið var út-
hugsað og ég var að gera alla gráhærða með litaprufum. En nið-
urstaðan var grænt eldhús, appelsínugult og off-white alrými og
bleikt svefnherbergi.“

Hvaða staður er í uppáhaldi hjá þér á heimilinu?
„Við eldhúsborðið með listaverkin og birtuna frá gluggum úr

báðum áttum.“
Hvernig tekur heimilið mið af því að vera með barn?
„Við einfölduðum líf okkar með því að hafa íbúðina þannig að

Heimilið er barnvænt og
fær sonur Svanhildar að
valsa um án þess að fá
að heyra nei í sífellu.

Eldhúsið er hlýlegt
og grænt.

Litavalið úthugsað

Listaverk eftir Korkimon
og Ými Grönvold prýða
heimilið.

Svanhildur Gréta Kristjánsdóttir, ljósmyndari og eigandi EY Studio, nýtur
þess að búa í miðbænum ásamt kærasta sínum og ungum syni þeirra. Svan-
hildur er upptekin af litum og setur áberandi appelsínugul rönd svip á heimilið.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is
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Sandblásturfilmur
Sólarfilmur
Láttu sérhanna fyrir þig í gluggana

Xprentehf. | Sundaborg3 |104Reykjavík |5556500|xprent@xprent.is

www.xprent.is

SÓLARFILMUR

SANDBLÁSTURSFILMUR

Dregur úr hita og verndar gegn upplitun.

Til í mismunandi styrkleikum.

Veitir vernd gegn útfjólubláum geislum.



sonur okkar geti leikið sér alveg frjáls í „já-rými“. Þá þarf ekki að
eltast við hann og kalla „nei, má ekki, bannað“, sem er þreytandi
fyrir alla. Leikföng og bækur eru honum alltaf aðgengileg og við
viljum að þetta sé heimili hans alveg jafn mikið og okkar. Hans dót
og hlutir eru partur af heimilinu og það finnst mér fallegt og sýna
að heimili eru til þess að nota en ekki til sýnis,“ segir Svanhildur
og bætir við að hvíti sófinn í stofunni hafi verið keyptur áður en
sonurinn kom í heiminn og áklæðið síðan verið sett ósjaldan í þvott.

Áttu þér uppáhaldshlut eða listaverk?
„Ég elska Venus mína sem ég keypti í Góða hirðinum. Rassinn á

henni fær að múna á gangandi vegfarendur. Síðan elska ég mynd-
irnar af okkur eftir Korkimon og köttinn eftir Ými Grönvold.“

Ertu að safna fyrir einhverju eða er eitthvað á óskalistanum fyr-
ir heimilið?

„Það er aldrei nóg af list og mig langar í verk eftir Kristínu
Gunnlaugsdóttur, Claudiu Hausfeld, Kristínu Morthens, Rúrí og
endalaust fleiri sem ég læt mig dreyma um.“

Appelsínugul
rönd setur
sterkan svip
á íbúðina.

Svanhildur Gréta
kann vel við sig í
miðbænum.

„Ég hef sterkar skoðanir á því hvað
mér finnst flott og ekki. Það skiptir
mig miklu máli að hafa fallegt heim-
ili sem er líka praktískt.“

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Ljós frá Frandsen.
Casa 22.900 kr.

Falleg og áberandi loftljós lýsa ekki bara upp stofuna heldur
gera hana skemmtilegri líka. Ertu bast-týpa, hvít týpa eða týpan
til þess að hafa stóra kúlu yfir borðstofuborðinu? Það er til alls-
konar fyrir alla og ljósin þurfa ekki endilega að kosta mikið.

Flott ljós sem
kosta undir 25
þúsund krónum! Loftljós frá Hay.

Epal 7.600 kr.Hangandi ljós
frá Amsfield.
Pfaff 15.500 kr.

MISTERHULT-ljós.
IKEA 11.990 kr.

Loftljós úr pappír.
Søstrene Grene 3.098 kr.

Ljós frá Nuage.
Rafkaup 20.950 kr.

Ljós frá Normann Copenhagen. Epal 14.700 kr.

Ljós frá Zago.
La Boutique Design
16.990 kr.

SKYMNINGEN-ljós.
IKEA frá 11.990 kr.
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Vandaðar vörur

fyrir þig og heimilið

y jÁrmúla 42 - 108 Reykjavík - islenskheimili.is
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Þ
ú kláraðir meistaragráðu í myndlist
frá Bergen, eru norsk áhrif einhvers
staðar á heimilinu?

„Norðmenn eru almennt mjög
duglegir að hafa smart heima hjá

sér, gríðarlega mikill panill og kósí „hyttufíl-
ingur“, þó að heimilið okkar sé kannski frá degi
til dags meira eins og heima hjá fyrrverandi
forsætisráðherranum Ernu Solberg. Ég tók
eftir því að þegar hún fær ljósmyndara heim til
sín er alltaf allt gjörsamlega í steik, straubretti
og tómar flöskur og allt í kássu. Veit ekki hvort
þetta er „power move“ eða hvort hún er að
reyna að vera alþýðleg, hún allavega hlýtur að
vera með fullt af aðstoðarfólki sem gæti reddað
þessu með engum fyrirvara þannig að þetta
hlýtur að eiga að vera einhver meining hjá
henni. Svo náttúrulega er hérna í öndvegi mál-
verk eftir Auði Ómarsdóttur, sem var einmitt á
sama tíma og ég í meistaranámi í myndlist í
Bergen, af treyjunni sem lið Liverpool klæddist
í úrslitaleik meistaradeildarinnar á móti AC
Milan 2005, með Norðmanninn Jon Arne Riise í
lykilhlutverki. Semsagt já, mjög innblásið.“

Af hverju heillar textíll þig í myndlist?
„Textíll er miðill með endalausa möguleika og

langa sögu sem bæði lykilþáttur í hversdagslífi
og andlegri iðkun, sem stöðutákn og gjaldmiðill,
en það er líka saga sem er mjög dularfull því
textílar eru efni sem tíminn fer alla jafna óblíð-
um höndum um. Það er eitthvað við að nota
þræði sem teikna upp sjálft efnið og móta form-
ið sem þeir eru hluti af sem ég hef ekki getað
slitið mig frá, og prjónið sér í lagi varð sú leið
sem ég leitaði í aftur og aftur til að skoða sam-
spil lita og flata. Síðustu misseri hef ég því sótt í
að segja og sýna það sem mér liggur á hjarta í
prjóni, bara eins og málari málar. Svo er ég auð-
vitað líka alltaf meðvituð um söguna og tenging-
arnar við störf kvenna inni á heimilum og tím-
ann sem er sjáanlega bundinn í hvern hlut,“
segir Sigrún sem sýnir verk sín á sýningunni
Eldskírn í Listasal Mosfellsbæjar.

Er textíll í myndlist með „comeback“?
„Já, það hefur hiklaust verið mikil gróska og

stemning fyrir textílmyndlist síðasta áratuginn
eða tvo. En svo það sé alveg skýrt verð ég mjög
glöð þegar ég sé kempurnar sem hafa staðið
vaktina miklu lengur en það fá athygli og um-
fjöllun, en ekki bara hressa krakka sem eru að
vinna með grípandi mótív – ekki svo að skilja að
mér finnist það ekki frábært líka!“

Er eitthvað við heimilislífið sem veitir þér
innblástur?

„Já, ég er allt of mikið að reyna að vinna
heima, oft með ömurlegum árangri og tilheyr-
andi óreiðu sem reynir á þolinmæði annarra
heimilismanna. Það eru kannski helst vinnu-
brögð barnanna við listsköpun sem veita mér
innblástur, það er til fyrirmyndar hvað ungu
mennirnir ganga hreint til verks og treysta því
fullkomlega að ferlið leiði þá áfram.“

Hvar er hjarta heimilisins?
„Sjálfsagt er það bara borðstofuborðið, þar

eyðum við löngum stundum við að þusa í börn-
unum um tilhlýðilega fæðuinntöku, teikna, leira,
baka og bulla. Dyrnar inn í stofu eru svo
kannski svona ósæð heimilisins, við komumst að
því þegar við fluttum inn að Ylfa vinkona okkar
og ein uppáhaldsleikkonan mín ólst upp í þess-
ari íbúð og mundi vel eftir munstruðu glerhurð-
unum. Það er gríðarlega óvænt að glerið skuli
enn vera heilt, synir okkar dýrka að hlaupa í
hringi kringum hornveggina á stofunni og við
vorum viss um að þeir myndu vera búnir að
smalla dyrnar á þessum tímapunkti. Svo eigum
við alveg fáránlega stórt rúm, það er mjög eft-
irsótt að leggja sig þar, og þar er líka vinsælt að
bulla og hnoðast.“

Hver ræður á heimilinu þegar kemur að því
að innrétta, velja inn hluti og mála?

„Það er bara þokkalegt samkomulag myndi
ég segja, ég fékk dálítið að ráða litunum þegar
við fluttum inn fyrir ári, það voru mjög hressi-
legar 300 ferðir í Sérefni sem lágu að baki þeirri
framkvæmd. Svo fékk Friðgeir að skrifa nöfnin

Bölvun og blessun
að vinna rétt hjá
Góða hirðinum

Stofudyrnar
setja fallegan
svip á heimilið.

Sigrún Hlín Sigurðardóttir býr í sjarmerandi íbúð í Laugarneshverfinu
með sambýlismanni sínum Friðgeiri Einarssyni og tveimur sonum.
Sigrún lýsir heimilisstílnum sem litríkum og óreiðukenndum.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Sigrún Hlín
býr í fallegri
íbúð með fjöl-
skylu sinni.

Fyrir ofan
píanóið eru tvö
prentverk eftir
Sigrúnu Hlín.
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okkar á dyrabjölluna því hann er rithöfundur.“
Ertu hvatvís þegar kemur að breytingum á

heimilinu og dugleg að breyta til?
„Ég er náttúrulega alveg gríðarlega ákvarð-

anafælin og verkkvíðin. Friðgeir er miklu fram-
kvæmdasamari að græja ný ljós og festa upp
hillur og allskonar sniðugt. Ég er meira í því að
bera heim skrýtið drasl og koma því fyrir hist
og her og láta eins og það hafi mikla sögn og
merkingu.“

Ertu bara með myndlist eftir þig uppi eða
ertu dugleg safna myndlist eftir aðra kollega?

„Ég gæti alveg verið duglegri, en hef oft
sníkt eitthvað í skiptum út úr vinum

og stöku sinnum splæst.“
Áttu uppáhaldsverk á
heimilinu?

„Ég ætla að fá að segja
þrjú, verk eftir Mar-
gréti Bjarnadóttur
sem er stafarugl af
nafni Friðgeirs,
skemmtilega agres-
sívt textílverk sem
Tómas sonur minn

gerði þegar hann var
sex ára, þar sem hann

saumaði „Asni“ út í striga,
og svo nýjasta verkið,

freyðivínstappinn eftir Ragn-
heiði Maísól, vinkonu okkar og

nágrannakonu.“
En uppáhaldshlut?

„Kannski rokkurinn minn, margir segjast
upplifa slökun og hugleiðslu þegar þeir prjóna,
það er alls ekki mín reynsla, hins vegar finnst
mér fátt meira róandi en að spinna band. Það er
líka geggjað að hafa píanó á heimilinu, þótt ég
nái oftast bara að spila hálfa prelúdíu eftir
Chopin sem ég lærði þegar ég var fjórtán ára
áður en börnin fara að öskra á lagið um Hér-
astubb bakara.

Kaupið þið nýtt eða viljið þið frekar gefa
gömlum hlutum nýtt líf?

„Ég er með vinnustofu sem er tveimur hús-
um frá Góða hirðinum sem er svo sannarlega
bæði bölvun og blessun, ef við erum að leita að
einhverju tek ég rúntinn þar nokkrum sinnum í
viku, þaðan eru flestar hirslur og smáhúsgögn,
það er náttúrulega umhverfisvænni kostur og
svo getur verið huggulegt að spara sér ferðina í
IKEA, að þeirri verslun algjörlega ólastaðri, við
leitum oft á náðir hennar líka. Friðgeir fann
þessi tekkkrútt, sófaborðið og litla innskots-
borðið í Góða hirðinum og svo fylgdi sjónvarps-
skenkurinn með íbúðinni. Sófasettið rusluðum
við eiginlega, ég fékk að hirða það úr geymslu
þar sem ég vann einu sinni, þegar það átti að
henda því. Það er svaka snoturt en þykir ekki
alveg nógu þægilegt. Þannig að þetta er svona
sambland af nísku, umhverfisverndarsjón-
armiðum og fagurfræði sem ræður för.“

Er eitthvað á óskalistanum fyrir heimilið?
„Það væri stórkostlegt að hafa vinnustofu

heima. Svo er ég oft að fantasera um sérsmíð-
aðar bókahillur, þær sem við erum með núna
áttu bara að vera til bráðabirgða en við eyddum
svo miklum tíma í að lakka þær að það þarf eitt-
hvað rosalegt að koma til svo við skiptum þeim
út held ég. Þangað til er bara mátulegt á okkur
að nota geymsluhillur úr IKEA til að geyma í
allar bókasafnsbækurnar sem við erum með í
óskilum.“

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Sigrúnu finnst
róandi að
spinna band.

Sófinn átti að fara í
ruslið þegar Sigrún og
Friðgeir hirtu hann.

Húsgögnin koma
mörg úr Góða
hirðinum.

Sonurinn saumaði út orðið
Asni á striga en fjölskyldan
horfir á verkið í eldhúsinu.

Mörg listaverk
eftir íslenska
samtíma-
listamenn
prýða heimilið.

Sigrún Hlín not-
ar textíl í verk-
um sínum.

Ljósmynd/Andreas Dyrdal
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SINARP
skúffuframhliðar, B60 H40 cm

5.950,-/stk.

SINARP
hurðir, B60 H80 cm
Hnúðar eru seldir sér

9.950,-/stk.

NYDALA höldur

1.450,-/2 í pk.

Verslun opin 11-20 alla daga ̵ IKEA.is

Sýndu þínar
bestu hliðar


