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Gott ráð þegar
lífið fer í viftuna!
yrir tíu árum var mér boðið að búa til vef inni á
mbl.is sem ætti að höfða til kvenna. Þá var ég búin
að starfa sem blaðamaður í áratug og var komin á
þann stað að ég nennti alls ekki að gera neitt sem
var leiðinlegt. Mig langaði til að draga fram það
skemmtilega í okkar samfélagi og hafa fjör í forgrunni. Mitt markmið var að búa til lifandi tímarit
á netinu þar sem fólk gæti eflt andann og fengið
pásu frá lífinu. Pásu frá fréttum um að allt væri að fara til andskotans og heimurinn væri að farast. Á þessu veftímariti sem
Smartland var og er átti fólk að finna leið til að slaka á, fá uppörvun, fá nýjar hugmyndir og helst að verða svo upprifið að það
myndi kannski standa upp, teygja vel úr sér, draga andann djúpt
og langa til að sigra heiminn. Vefurinn átti líka að hressa þá við
sem leið illa en ég nefndi það nú aldrei við nokkurn mann. Smartland átti að vera skjól fyrir þá sem þurftu á því að halda.
Það sem dreif mig áfram í þessu verkefni var áhugi á fólki. Alls
konar fólki. Ekki bara ofurfyrirsætum með lága fituprósentu eða
mönnum með utanbæjarstrípur og hvíttaðar tennur. Þegar ég
hitti fólk fer ég ósjálfrátt að yfirheyra það og oftar en ekki stend
ég uppi með þær upplýsingar að viðkomandi sé viðtalsefni. Það
búa allir yfir sögu en fólk er misviljugt að deila þeim með öðrum.
Mér finnst það þó vera að breytast og í dag er fólk miklu opnara
og þorir að segja hvaðan það er að koma og hvert það er að fara.
Mér finnst alltaf gaman að hitta fólk sem hefur notið velgengni
í lífinu. Ég elska að vita hvernig það masteraði sína velgengni.
Hvað það gerir til að efla sig, hvað drífur það áfram, hvernig það
skipuleggur sig og á hvað það leggur áherslu til að lifa sem bestu
lífi. Ég kann líka að meta viðtöl við fólk sem hefur upplifað áföll
og komist í gegnum þau. Sama hvernig það fór að því. Það hreyf-

F

ir við mér að fólk hafi lífsvilja þegar það hefur upplifað sorgir
lífsins. Á stundum þar sem harmurinn tekur völdin er nefnilega
svo ósköp auðvelt að missa hann og húmorinn um leið.
Þá er mjög nauðsynlegt að geta leitað þangað sem gleðin er við
völd. Eitt af því sem Smartland hefur alltaf lagt ríka áherslu á í
gegnum tíðina er að segja líka svolítið fyndnar fréttir. Eitthvað
sem fær okkur til að hlæja smá. Smartland er nefnilega vefur
með húmor þótt hinir húmorslausu fatti það ekki alltaf. Þegar 10
ára afmæli Smartlands var í undirbúningi fannst
mér ekki annað hægt en að heimsækja Gylfa
Þór Þorsteinsson sem hefur staðið vaktina í
farsóttarhúsinu síðan veiran kom upp. Hann
var framkvæmdastjóri mbl.is þegar Smartland fór í loftið. Gylfi hefur ýmsa fjöruna sopið eins og sagt er og á mjög merkilega sögu
en í gegnum sinn harm lærði hann að nota
húmorinn. Hann kenndi mér margt þegar
við unnum saman en eitt var þó dýrmæt
lexía og það var að geta hlegið og haft
gaman þótt allt væri að fara í viftuna hjá mér. Fólk gleymir stað og
stund meðan á hláturskastinu
stendur. Svo líður fólki betur á eftir.
Á þessum tímamótum langar mig að
þakka ykkur lesendur fyrir að vera tryggir og trúir. Án ykkar hefði nefnilega ekkert orðið að neinu!

Marta María Jónasdóttir

Breyttist í
ungling í
veirunni
Egill Helgason er einn af skemmtilegustu mönnum Íslands. Hann
hefur unnið í fjölmiðlum síðan elstu menn muna en ég þekki hann
fyrst og fremst sem kaffivin minn af Kaffifélaginu á Skólavörðustíg.
Yfir kaffibollanum hef ég komist að því að Egill kaupir öll sín föt í
Ameríku og fer varla út úr húsi nema setja Penzím á andlitið.
Marta María | mm@mbl.is

orðar þú morgunmat?
„Já, alltaf það sama. Ég er mjög
íhaldssamur. Gríska jógúrt og múslí.“
Klukkan hvað vaknar þú?
„Mér finnst ekki gaman að vakna of
snemma. Yfirleitt milli 8 og 9. Í kóvíðinu hef ég svolítið farið að breytast í ungling aftur
og snúið sólarhringnum við, verið að lesa og glápa á
nóttinni.“
Á hvaða tíma sólarhringsins færðu bestu hugmyndirnar?
„Ég hugsa skýrast á morgnana, held ég, áður en
ringulreið dagsins nær yfirhöndinni.“
Ertu lengi að velja föt fyrir daginn?
„Nei, ekki er nú hægt að segja það. Ég geng eiginlega bara í fötum frá Ralph Lauren og
Skin Food frá
skóm frá Blundstone. Á birgðir af því
Weleda er ekki
sama eða svipuðu.“
bara vinsælt hjá
Notar þú einhverjar húðvörur?
stjörnunum úti í
„Veturinn fer ekki vel með húðina í
heimi heldur hjá
andlitinu, ég nota Pensím og svo krem
Agli Helgasyni.

B

Egill Helgason hefur verið tíður gestur á skjám landsmanna síðan elstu
menn muna. Áður en sjónvarpsvinnan hófst var hann blaðamaður.

frá Weleda. Get illa verið án
rakspíra frá Issey Miyake.“
Hvað um hárið. Hvað gerir
þú til þess að það sé svona glansandi?
„Veit ekki hvað það er glansandi núorðið, hárið
á mér hefur tilhneigingu til að verða þurrt. Ég
þótti afar fagurhærður á yngri árum og held sem
betur fer hárinu að mestu leyti. En ég nota oftast
vörur frá Paul Mitchell og eitthvað sem heitir
Wax Works frá þeim til að krullurnar njóti sín
betur.“
Egill er aðdáandi Penzíms.

Ralph Lauren er
í sérlegu uppáhaldi hjá Agli.

Útgefandi Árvakur Umsjón Marta María Jónasdóttir Blaðamenn Marta María Jónasdóttir mm@mbl.is, Elínrós Líndal elinros@mbl.is Margrét Hugrún margret.hugrun@gmail.com Auglýsingar Katrín Theódórsdóttirkata@mbl.is Prentun Landsprent ehf.

Forsíðumyndina tók
Kristinn Magnússon

armanibeauty.com

the new
eau de parfum
intense

Cate Blanchett
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Mos Mosh-skyrta er
klæðileg með pilsi og
buxum. Kostar 18.980
kr. Fæst Hjá Hrafnhildi.

Klassískir eyrnalokkar úr
gulli. Kosta 13.900 kr. og
fást hjá Hildi Hafstein.

Kure Bazaarnaglalakk sem
er látlaust og
kvenlegt. Kostar 2.900 kr. og
fæst í Madison
ilmhúsi.

Notaleg peysa fyrir íslenska sumarið. Hún er
frá Samsøe Samsøe.
Kostar 21.995 kr. og
fæst í Gallerí Sautján.

Waterloo Burberry-rykfrakki í
anda kápu
Kramer. Kostar
272.199 kr. Fæst
á Net-A-Porter.

Ökklastígvél.
Kosta 7.495
kr. Fást í
Zöru.

Ökklaskór frá
Shoe the Bear.
Kosta 39.995
kr. Fást í GK
Reykjavík.

Klassísk peysa frá Envii
Enege. Kostar 12.995 kr.
Fæst í Gallerí Sautján.

Hver man ekki eftir atriðinu þegar Meryl
Streep í hlutverki Joanna Kramer tilkynnir
Dustin Hoffman sem
leikur vinnualkann
Ted Kramer að
hún vilji fara
frá honum.

Sumartíska í anda
áttunda áratugarins

Part Two-toppur.
Kostar 14.995 kr.
Fæst í Companys.

Kvikmyndin Kramer vs. Kramer þykir ein sú áhugaverðasta fagurfræðilega sem
gerð var á 8. áratugnum. Eftirfarandi fatnaður og fylgihlutir eru valdir í anda hennar.
Margir muna eftir kvikmyndinni Kramer vs. Kramer. Þá
sér í lagi eftir Meryl Streep í huggulegri Burberry-kápu,
síðu pilsi með fallega lagað hár og látlausa förðun.

Kvikmyndin fjallar um Ted Kramer og eiginkonu hans
Joanna Kramer sem fær skyndilega köfnunartilfinningu
og ákveður að yfirgefa heimilið og fjölskylduna sína.

Armband eftir Hildi
Hafstein. Kostar
20.900 kr.

Glæsileg sólgleraugu frá Chloé.
Kosta 48.300 kr.
Fást í Optical
Studio.

Gucci-taska fæst á Net-APorter.

Qwin Jacquardblússa. Kostar
22.980 kr. Fæst
Hjá Hrafnhildi.

Sumarlegt
satínpils.
Kostar
6.495 kr.
Fæst í
Zöru.

Hugguleg taska frá
Emporio Armani.
Fæst í Mathilda
Kringlunni.

Pavement Aria-skór
gera fæturna lengri.
Kosta 28.995 kr. Fást í
GS skóm.
Kjóll í anda Kramer
vs. Kramer tískunnar. Kostar 5.495 kr.
Fæst í Zöru.

Klútur By Malene
Birger sem minnir
á kvikmyndina
Kramer vs. Kramer. Kostar
18.995 kr. Fæst í
Companys.

Dömulegt ullarpils.
Kostar 8.495 kr.
Fæst í Zöru.

Byredo Bal D’Afrique EDP-ilmurinn
er með sætum undirtón og bergamotmiðju. Hann kostar
23.800 kr og fæst í
Madison ilmhúsi.

Saint Laurent-skyrta.
Kostar 135.364 kr.
Fæst á Net-A-Porter.

Satínblússa.
Kostar 5.495 kr.
Fæst í Zöru.

Dásamlegt Sila Plissepils. Kostar 22.980 kr.
Fæst Hjá Hrafnhildi.

MEÐ HÖRFR ÆJAÞYKKNI
SEM INNIHALDA PEPTÍÐ

VIKA 1
HÚÐIN ER ÞÉTTARI
OG FYLLTARI**

VIKA 4
DÖKKIR BLETTIR
MINNA SJÁANLEGIR*

EFTIR 1 KRUKKU
DREGUR SJÁANLEGA ÚR
SÝNILEIKA LÍNA OG HRUKKA

LÁTTU ÞÉR LÍÐA VEL Í EIGIN SKINNI.
KLÍNÍSKAR PRÓFANIR. ÞREFÖLD VIRKNI.
RÉNERGIE LIFT MULTI-ACTION ULTRA
LY F T I R • Þ É T T I R • V I N N U R Á D Ö K K U M B L E T T U M
8 6 % S Ý N I L E G A H E I L B R I G Ð A R I H Ú Ð **
*Klínískt mat sérfræðings, 40 konur. Styrkleikastig dökkra bletta mælt. **Sjálfsmat 65 kvenna.

RÉNERGIE HEFUR SVÖR
FYRIR ALLAR KONUR
RÉNERGIE MULTI-LIFT ULTRA

RÉNERGIE MULTI-LIFT

ANTI-WRINKLE – FIRMING – TONE EVENNESS CREAM

ANTI WRINKLE – FIRMING – CONTOURING

Nútímalegt, létt krem með
hörfræjaþykkni sem bráðnar inn í
húðina og vinnur gegn öldrun hennar.
Húðin verður þéttari, fylltari, útlínur
andlitsins skýrari og minna ber á dökkum
blettum, línum og hrukkum. Einnig
fáanlegt með SPF 20 og mýkjandi
augnkrem sem vinnur á þremur helstu
öldrunareinkennum; hrukkum, dökkum
baugum og augnpokum.

Silkikennt kremið blandast óaðﬁnnanlega
við húðina, gefur henni mýkt og vinnur
gegn öldrun hennar. Með einstakri
formúlu og Up-CohesionTM tækni verður
húðin mýkri, þéttari og fylltari. Útlínur
andlitsins verða skýrari og minna ber
á hrukkum og línum. Í línunni eru
einnig krem fyrir þurra húð, næturkrem,
þéttandi, nærandi og lyftandi kremmaski
og augnkrem. Dagkrem eru með SPF 15.

RÉNERGIE MULTI-LIFT ULTRA

RÉNERGIE MULTI-GLOW

DOUBLE-WRAPPING CREAM MASK

RADIANCE – PLUMPNESS – LIFTING

Nýr, nútímalegur og tæknilegur „grímu“
maski með 20 grömmum af Rénergie
Multi-Lift Ultra kremi og jafn miklu
hörfræjaþykkni og í einni krukku af
kreminu. Húðin verður þéttari og
fylltari, húðliturinn jafnari, útlínur
andlitsins skýrari og minna ber á línum
og hrukkum. Maskinn er tvískiptur,
fyrir efri og neðri part andlitsins. Notist
einu sinni í viku í 20 mínútur.

Krem sérhannað fyrir GULLNU ÁRIN.
Með hækkandi aldri missir húðin
þéttleika og ljóma. Kremið bráðnar
inn í húðina, gefur raka og næringu.
Inniheldur m.a. berjaþykkni og
hörfræjaþykkni sem endurvekja fallegan
húðlit og ljóma, vinna gegn hrukkum,
þétta og lyfta. Multi-Glow næturkremið
styrkir varnarkerﬁ húðar og augnkremið
mýkir, dregur úr þreytumerkjum, línum
og hrukkum og frískar upp á húðina.
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„Var tilbúin að breyta
til og elta ástina“
Edda Pétursdóttir fyrirsæta býr
í Berlín með unnusta sínum Moritz.
Þau eiga von á sínu fyrsta barni seinna
í mánuðinum og eru spennt fyrir framtíðinni þótt kórónuveiran hafi haldið þeim
heima frá því í nóvember í fyrra.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

dda Pétursdóttir býr í Berlín í Þýskalandi; í Mitte,
sem er líkt og nafnið ber með sér miðja Berlínar
og eitt aðalhverfið þar sem steinsteyptar götur,
heillandi hús og gömul kirkja setja svip á umhverfið.
„Ég var svo heppin að vera í ljósmyndanámi
þegar kórónuveiran skall á svo ég kláraði það og
fór svo að vinna sem ljósmyndari. Sú vinna er háð
takmörkunum vegna veirunnar en maður reynir að finna taktinn í
því eftir því sem veiran leyfir.“
Edda á von á dóttur hinn 23. maí næstkomandi með manni sínum Moritz Reiner. Þau hafa verið saman frá árinu 2017 þegar þau
kynntust á tískuvikunni í London. Þau voru í fjarbúð í eitt ár þar
til þau fluttu til Berlínar saman fyrir fjórum árum.
„Þegar við fluttum hingað fyrst lagði ég mikið upp úr því að
fara að gera eitthvað strax, þá helst til að kynnast fólki.
Moritz vinnur fyrir fyrirtæki sem heitir WeWork sem eru skrifstofur fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Hann var fluttur frá London til Berlínar til að opna WeWork á þýska markaðnum, sem er
ástæða þess að við fluttum hingað.
Ég var búin að eiga góðan og langan feril sem fyrirsæta í New
York í um 15 ár og var tilbúin að breyta til og elta ástina.
Ég sótti um hjá Neue Schule für Fotografie í eins árs alþjóðlegt
nám sem var mjög gefandi og skemmtilegt nám.
Þar kynntist ég góðum vinkonum sem ég vinn mikið með í dag.
Eftir það tók ég önn í BTK-háskólanum en áttaði mig á því að sá

E
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skóli væri ekki fyrir mig og vildi frekar prófa mig áfram
sjálf. Ég var einnig að taka að mér verkefni í New York og
Boston þar sem ég átti föst verkefni sem fyrirsæta. Það
var heldur mikið að vera í fullu háskólanámi og ferðast tíu
til fimmtán daga á mánuði frá Berlín til New York.
Ég er með reynslu úr tískuheiminum sem spannar tæp
tuttugu ár og því fannst mér ég þekkja hann það vel sjálf
að ég ákvað að finna mínar leiðir í honum.
Þá kom kórónuveiran og lífið sem við þekkjum breyttist.
Viðskiptavinir mínir í Bandaríkjunum hættu að bóka
mig og mér fannst fyrirsætuverkefnin hér í Þýskalandi
ekki nógu spennandi þannig að ég ákvað að demba mér í
ljósmyndaverkefni.“

Edda hefur verið að slá
í gegn sem ljósmyndari
að undanförnu.

Edda Pétursdóttir á
von á fyrsta barni sínu
í lok mánaðarins.

Alltaf farið sínar eigin leiðir í lífinu
Edda hefur alltaf farið sínar eigin leiðir í lífinu.
„Ég vann í hugmyndunum mínum og setti saman teymi
og bjó til söguþætti sem ég sendi á tímarit á borð við
Schön Magazine, Lula Japan og Latest magazine. Þetta
er leiðin sem ég hef farið til að byggja upp möppuna mína
og hafa eitthvað í höndunum til að sýna viðskiptavinum
mínum.
Út frá þessu var ég til dæmis ráðin til að gera „lookbook“ fyrir Galvan London sem var svo birt hjá Vogue.
Einnig hef ég verið að vinna mikið með skartgripi. Viðskiptavinir mínir hafa verið OUVERTURE og International Citizen.“
Edda er viss um að hún hefði ekki farið áfram með vinn-

Ljósmynd/Anja Rohner

Ljósmynd/Shauna Summers

Heimili Eddu og
Moritz í Berlín er
dásamlega fallegt.

una sína á þennan hátt ef ástandið hefði verið öðruvísi.
„Ég hefði ekki kýlt á þetta af svona mikilli alvöru nema
vegna þess að heimurinn stóð í stað og ég missti af þessum
fyrirsætuverkefnum í Bandaríkjunum. Öryggið var farið
og ekkert annað í boði en að demba sér í næstu áskorun.“
Íbúðin þeirra í Berlín er einstaklega falleg.
„Það er dásamlegt að vera svona miðsvæðis í Berlín.
Við búum við aðalverslunargötuna sem minnir mig svolítið
á Soho í New York nema hér er miklu minni umferð að
sjálfsögðu. Við Moritz búum í nýrri byggingu sem okkur
líkar mjög vel, en þar sem við eigum von á barni erum við í
þeim hugleiðingum að stækka við okkur. Húsnæðismarkaðurinn hér er þannig að íbúðir hafa hækkað mjög mikið í
verði á undanförnum árum svo það er ekki auðvelt að
finna draumaíbúðina eins og er.“
Edda er vön að vera á faraldsfæti vegna vinnunnar.
„Það mun ýmislegt breytast þegar barnið fæðist. Ég
var vön í svo mörg ár að hoppa upp í vél hvar sem er í
heiminum í alls konar fyrirsætuverkefni, oft með einungis
eins dags fyrirvara, en þar sem ég hef verið að byggja upp
Ljósmynd/Edda Pétursdóttir
verkefni í kringum mig með föstum viðskiptavinum síðast- Ljósmyndir eftir Eddu hafa birst í
liðin ár verður þetta ekki svo slæmt. Það sem ég þarf að
fjölmörgum tímaritum. Þessi ljósgera er að finna mér góða barnapíu þegar ég tek að mér
mynd birtist í Teeth Magazine.
verkefnin þangað til dóttir mín fer á leikskóla.“
Kórónuveiran hefur haft meiri áhrif á líf Eddu en meðgangan sem segir ýmislegt um aðstæðurnar í Þýskalandi í dag.
„Mér fannst þetta alveg tilvalinn tími til að verða ólétt. Það er allt enn þá lokað hér í Berlín. Við
erum búin að vera í „lockdown“ síðan í nóvember í fyrra. Hér er ekki einu sinni hægt að setjast inn á
kaffihús þannig að við erum voða mikið heima hjá okkur nema þegar ég er að vinna ljósmyndaverkefnin mín. Ég er með sirka eitt verkefni á viku og þess á milli er ég að undirbúa myndatökuna og í
eftirvinnslu á ljósmyndunum.“
Það er meira krefjandi að vera á bak við myndavélina að mati Eddu.
„Það er einnig meira gefandi. Mér finnst einstaklega gaman að hafa yfirsýn yfir tökur og vera
listrænn stjórnandi sjálf. Að koma með hugmynd og sjá hana verða að veruleika er alveg einstaklega skemmtilegt.
Ég tek eitt og eitt fyrirsætuverkefni ennþá og þegar heimurinn opnast aftur getur vel verið að ég
taki fleiri verkefni í New York og annars staðar sem fyrirsæta af og til. Fókusinn er á ljósmyndaverkefnin núna og móðurhlutverkið.“
Kolféllu hvort fyrir öðru
Edda er félagsvera í eðli sínu og segir mikilvægt að eiga góða vini að.
„Í Berlín vinn ég mikið með vinum og hef fundið vinkonur úr ljósmyndaskólanum sem eru mjög

Edda og Moritz ætluðu að gifta sig
á þessu ári en hafa frestað því tímabundið vegna kórónuveirunnar.

uppbyggjandi. Við erum fimm vinkonur og draumurinn okkar
er að setja upp ljósmyndastúdíó saman. Vinna verkefni saman,
deila hugmyndum og hjálpa hver annarri að koma sér á framfæri.“
Hvað með ástina í lífinu?
„Ég kynntist manninum mínum á tískuvikunni í London árið
2017.
Ég var á þeim tíma „brand partner“ fyrir jógafyrirtækið
Vyayama. Við höfðum verið valin áhugaverðustu nýliðarnir hjá
Selfridges og var fatamerkið í glugganum á Oxford Street í
nokkrar vikur. Það var viðburður í kringum þetta sem ID
Magazine stóð fyrir og við vorum í þeim viðburði.
Ég fór svo í tískupartí það kvöld þar sem ég hitti Moritz í
gegnum vinafólk. Við alveg kolféllum hvort fyrir öðru og vorum svo í fjarsambandi á milli London og New York í heilt ár
þar til við fluttum saman til Berlínar.“
Jákvæðni besta fegrunarlyfið
Ljósmynd/Edda Pétursdóttir

Þessi ljósmynd eftir Eddu birtist
í Vogue. Hún er tekin fyrir Galvan London.

Moritz bað Eddu á strönd í Kosta Ríka í febrúar 2020, rétt
fyrir kórónuveiruna.
„Planið var að giftast á þessu ári en mig langar ekki að gifta
mig með grímu svo við erum með fókusinn á barneignina
núna.“
Fyrirsætuheimurinn hefur breyst mjög mikið frá því Edda

byrjaði að vinna á sínum tíma.
„Breytingarnar eru til hins betra að mínu mati. Það er mikil áhersla lögð á að fyrirsætur séu með
sinn eigin persónuleika. Það sem mér finnst best við iðnaðinn í dag er að við erum með meiri fjölbreytileika en þegar ég byrjaði árið 1998. Aldur er ekki eins mikið mál og áður. Þú getur verið 65
ára með grátt hár að gera flott verkefni.
Það sem er aðeins þreytandi er að nú þarftu að vera sýnileg á samfélagsmiðlum, sem getur verið
þreytandi. Það eru tækifæri í því líka, sem dæmi að vera hluti af breytingum sem mann langar að
sjá í heiminum.
Sem ljósmyndari hafa samfélagsmiðlar einnig hjálpað mér mjög mikið þar sem ég hef fundið
áhugavert fólk að vinna með í gegnum þá, sem dæmi stílista, förðunarfræðinga og hárgreiðslufólk
svo eitthvað sé nefnt.“
Hvað gerir þú til að viðhalda góðri heilsu og hraustlegu útliti?
„Ég hef stundað jóga og hugleiðslu í 17 ár. Svo borða ég einstaklega hollan mat og hef gert það í
mörg ár. Svefn er mér einnig mjög mikilvægur.“
Áttu leyniráð að deila með okkur til að viðhalda fallegu útliti með árunum?
„Já, það er að sofa vel, stunda jóga og drekka mikið af vatni. Ég mæli einnig með sellerísafa og
Feel Iceland-kollageni sem hefur hjálpað mér mikið. Svo má ekki gleyma því að jákvæðni er eitt
besta fegrunarmeðalið.“

COMMITTED TO
A BETTERFUTURE
FOR OUR OCEANS
SINCE 2012

KEMUR Í VEG FYRIR ÖLDRUNAREINKENNI
VEGNA SKORTS Á ÞÉTTLEIKA HÚÐAR
HÚÐIN FÆR LYFTINGU, ÞÉTTLEIKA OG ENDURHEIMTIR LJÓMA

BLUE THERAPY

CHRISTY TURLINGTON BURNS

BIOTHERM.DK

„Red Algae“ er einstakur rauðþörungur sem finnst við strendur Atlantshafs.
Biotherm gefur einstaka blöndu þörunga og kollagenpeptíða sem veita húðinni
þéttleika, lyftingu og aukinn teygjanleika.

BIOTHERM MÆLIR MEÐ
BLUE THERAPY RED ALGAE UPLIFT
KREM OG SERUM
Líffræðingar Biotherm hafa fangað
lífskraft dýrmæts rauðs sjávarþörungs í
einstaka formúlu. Eftir því sem við
eldumst fækkar collagen og elastin
þráðum húðarinnar verulega.
Blue Therapy Red Algae Uplift krem og
serum hafa sjáanleg yngjandi og styrkjandi áhrif á húðina: Útlínur andlitsins
verða skýrari, húðin mýkri, stinnari og
með meiri ljóma. Einnig til fyrir þurra
húð og næturkrem.

BLUE THERAPY CREAM-IN-OIL
Viltu samstundis mýkt og næringu?
Uppbyggjandi virkni „sea sugar“ og
viðgerðareiginleikar olía af náttúrulegum uppruna í fersku kremgeli sem
bráðnar inn í húðina. Kremið vinnur
hratt gegn sjáanlegum öldrunareinkennum.
Á aðeins 2 vikum endurheimtir jafnvel
þurr húð sjáanlega mýkt, þéttleika og
ljóma.

BLUE THERAPY
AMBER ALGAE REVITALIZE
Blue Therapy Amber Algae Revitalize
dagkrem fyrir andlit, háls og bringu sem
hentar fyrir þroskaða húð.
Kremið inniheldur einstakan Amber
Algae þörung, Life planktonTM auk
uppbyggjandi efna. Það er orkugefandi,
nærandi, dregur úr öldrunareinkennum
og styrkir varnarkerfi húðarinnar.
Húðin verður frísklegri, með meiri
ljóma,mýkri og vel nærð. Einnig til
næturkrem.

BLUE THERAPY
ACCELERATED KREM
Blue Therapy Accelerated er silkimjúkt,
mjög létt, gelkennt krem með sömu
virku þörungunum og eru í seruminu.
Kremið „bráðnar“ við hitastig nálægt
húðhita og gengur því samstundis inn í
húðina.
Húðin verður rakanærð, línur minna
sjáanlegar, húðin virðist þéttari, húðlitur verður frísklegur og ljómandi og
útlínur andlitsins verða skarpari.
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Jakob Bjarnar Grétarsson
leggur mikið upp úr því að
vera sómasamlega til fara.
Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Ferðalag um
völundarhús tískunnar
Jakob Bjarnar Grétarsson blaðamaður er litríkur persónuleiki með útpældan fatastíl. Hann var einu sinni í
hljómsveitinni Kátum piltum og var á þeim tíma að vinna með ákveðið útlit. Það hefur svo þróast og í dag sækir
hann innblástur í Clint Eastwood, sem er skiljanlegt því það er varla hægt að vera svalari en sá góði maður.
Marta María | mm@mbl.is
vað getur þú sagt mér um þinn
fatastíl?
„Ferðalag mitt um völundarhús
tískunnar er nú að verða nokkuð
langt og strembið, því ég var mjög
ungur þegar ég fór að fylgjast
mjög vel með helstu straumum. En svo stiklað sé
á stóru þá var leðurjakkinn nánast límdur á mig
þegar ég var rokkstjarna í Kátum piltum. Á háskólaárunum og fyrri part blaðamennskuferilsins
var ég í öllu svörtu; gallabuxum, biker boots og
kálfasíðum frakka; hékk á Hressó, reykti pípu og
þambaði svart kaffi þangað til mér var orðið flökurt og neyddist þá til að fá mér einn viskí. Já og
las Camus. Alltaf stutt í þennan stíl, hann er
grunnurinn en í seinni tíð hef ég verið að færa mig
meira yfir í einhvers konar Kormák og Skjöld;
þægilegt og hallærislegt afa-tvíd. Þeim verslunarundrum hjá K&S tókst að ljúga því í hipsterana að
þessi fatastíll væri kúl og það verður nú að teljast
harla vel af sér vikið,“ segir Jakob Bjarnar.
Hver er þín tískufyrirmynd?
„Clint Eastwood.“
Hvaða föt myndir þú taka með þér á eyðieyju?
„Baðsloppinn minn.“
Hefur veiran haft áhrif á fatastílinn?
„Já, óneitanlega. Þótt ég klæði mig alltaf upp
fyrir morgunfundi; skyrtu, bindi og jakka, þá ríf
ég mig úr að ofan og fer beint í sloppinn þegar ég
slekk á teams-inu. Að neðanverðu er ég bara á
nærbuxunum á þessum fundum, til að vera fljótari
í sloppinn. Vinnugallann. Þau eru orðin afar sjaldgæf tilefnin sem gefast til að stríla sig almennilega upp. Já, það má eiginlega segja að þessi helvítis veira sé að drepa í manni allan tískumetnað.“
Uppáhaldsflíkin?

H

„Erfitt að velja úr en til að segja eitthvað nefni ég Michael Kors-jakka sem
ég keypti síðast þegar ég fór til New
York til að dressa mig upp. Ég fer reglulega þangað, tek inn götutískuna og fer
svo í fatabúðir og sjoppa hraustlega.“
Hvað dreymir þig um að eignast í fataskápinn?
„Skápurinn er nú býsna traustur en
ég væri til í að eignast góð kjólföt og
pípuhatt við. Og kannski, fyrst þú ert að
bjóða, hvítan smóking upp á grínið, ég á
svartan.“
Hefur þú einhvern tímann
hent flík sem þú hefur séð
eftir?
„Hef ég einhvern tímann … Ég sé eftir hverri einustu flík sem ég læt frá mér.
Jafnvel þeirri sem er orðin
allt of lítil. Ég sé fyrir mér að
ég muni með tíð og tíma
missa þessi 20 kíló sem ég
hef bætt á mig jafnt og þétt
undanfarin 20 árin. Sem svo riðlar öllu skipulagi í
skápnum. Passað er upp á það, þegar þörf þykir
að grisja í fataskápnum mínum, að ég sé fjarverandi. Hitt hefur verið reynt og ég hendi mér grátandi á eftir hverri flík.
Hvernig er morgunrútínan þín?
„Morgunrútínan mín virka daga er nokkurn
veginn þannig að ég sprett á fætur eins og fjöður
klukkan 06:30, klappa hundinum og dríf mig í
kalda sturtu. Sest svo á legubekkinn sem ég er
með inni á baði, hálfligg þar og legg heitan
þvottaklút yfir andlitið til að mýkja það. Ber svo

Clint Eastwood
hefur leikið
mörg hlutverk í
gegnum tíðina.
Reuters

ChitoCaredagkremið er
í uppáhaldi
hjá Jakobi.

AP

á mig sérstaka rakstursolíu og raksápu og
raka mig. Þetta er mjög mikilvæg
stund og leggur línuna fyrir daginn.
Tannburstun, munnskol, og set á mig
rakspíra: Armani Code. Laga espressó, les
blöðin og fer svo í 40 mínútna göngutúr með
hundinn. Hreinsa hugann fyrir morgunfund sem
hefst klukkan níu.“
Hvað ertu lengi að taka þig til á
Clint Eastmorgnana?
wood er fyrir„Tíu mínútur.“
mynd Jakobs
Hvaða húðvörur notarðu til að vera
Bjarnars þegar
frísklegri?
kemur að stíl.
„Undanfarið hef ég aðeins verið að
vinna með ChitoCare beautyandlitskremið sem ég veit ekki alveg hvað mér á
að finnast um. En aðallega eru það Sóleyhúðsnyrtivörur sem ég hef notað samviskusamlega alveg frá því Sóley stofnaði fyrirtækið.
Og þakka þeim unglegt útlitið.“
Hvað er að finna í baðskápnum þínum?
„Marta, hvað er ekki að finna í baðskápnum
mínum?“

Skoðið // hjahrafnhildi.is

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is
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Joues Contraste-kinnalitirnir númer
03 Brume D’Or og númer 82 Reflex
frá Chanel gefur góða skyggingu.

Couture
Clutchaugnskuggapallettan frá
Yves Saint
Laurent í Parísarlitnum er
skemmtileg
tilbreyting á
augun núna.
Double R Renew &
Repair-serumið frá Guerlain eru tvær vörur í
einni flösku. Heldur
húðinni unglegri og
kemur í veg fyrir hrukkur. Best er að bera á
andlit og háls bæði
kvölds og morgna.

Terracotta
Bronzingpúðrið frá Guerlain er ómissandi á þessum
árstíma.

Ljósmynd/Sensai

Cellular
Performance
- Total
Lip
Treatment frá
Sensai
er silkimjúk
formúla
sem ljáir
vörunum
raka og
næringu.

CC-farðinn frá
IT Cosmetics
þykir sá allra
besti á markaðnum í dag.

Það er fallegt að dýpka
kjálkalínuna í andlitinu á
þessum árstíma.

Ljósmynd/Alisa Elíasson

„Augun skipta
mestu máli í dag“
Katrína Kristel Tönyudóttir förðunarfræðingur kann ótal ráð til að gera húðina
í andlitinu fullkomna. Förðun skiptir miklu máli og vörurnar einnig en svo má
ekki gleyma því að fegurðin kemur innan frá og því mikilvægt að drekka og
borða eitthvað sem færir fegurð og hollustu inn í líkamann.

Katrína er
með augnahára krullarann frá
Shiseido í
snyrtibuddunni sinni.

Effacernes Waterproof-hyljarinn frá
Lancôme láta þig líta út eins og þú
hafir fengið góðan nætursvefn.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Bioeffect EGFserumið fyrir augun
er sérstaklega gert
til að minnka línurnar í kringum augun.

Synchro Skin
Radiant Lifting-farðinn frá
Shisheido
inniheldur 145
ára japanska
fegurðarvisku.

atrína Kristel Tönyudóttir útskrifaðist
frá MUD Make-Up Designory árið
2016 og hefur starfað sem förðunarfræðingur síðan. Frá því hún man
eftir sér hefur hún alltaf haft mikinn
áhuga á fegurð, tísku, förðun og hári
svo ferillinn sem hún hefur valið sér
hefur komið fáum á óvart.
„Ég er fædd í Kiev í Úkraínu. Ég kom til Íslands í heimsókn ásamt móður minni þegar ég var tólf ára og urðum
Cellular Pervið báðar í þeirri ferð ástfangnar af landinu. Við höfum
formance Total verið hér síðan og búið okkur til yndislegt líf.“
Lip TreatmentÞegar Katrína var barn lærði hún í skóla sem var einvarablýanturvörðungu
fyrir stúlkur.
inn frá Sensai
„Ég var ekki í hefðbundnum skóla eins og þekkist hér
er í uppáhaldi
heldur var ég í skóla þar sem við urðum að vera í einhjá Katrínu.
kennisbúningi. Skórnir sem við klæddumst voru fallegir
skór með litlum hæl og við þá klæddumst við
ljósum sokkabuxum. Útlit okkar var óaðfinnanlegt og hárið fallega uppsett.
Á Gala-dögum þurftum við að koma
fram og syngja eða dansa og fara með ljóð
fyrir allan skólann. Sem barn var ég farin að
aðstoða aðrar ungar stúlkur í skólanum við
að setja upp hárið á sér og að farða sig.
Ég æfði einnig samkvæmisdans og var
oft sett í ábyrgð fyrir hlutum sem reyndu á
fegurðarskynið.
Ég hef alltaf verið heilluð af breytingunni
og fullkomnu útliti og hrós hefur alltaf fært
mér hamingju.
Ég á góðar minningar frá þessum árum.“
Katrína hefur unnið í sjónvarpi í ein fimm
ár þar sem hún fékk góða reynslu af því að vinna
Púðurfarðinn frá
hratt og faglega ásamt því að koma að uppsetningu á
Guerlain er í
snyrtibuddunni sviði í myndveri.
„Verk förðunarfræðinga felst ekki aðeins í því að
hjá Katrínu.

K

gera fallega förðun heldur einnig að greina persónuleika
hvers og eins. Ég tek mið af öllum litlum smáatriðum.
Samsetningu lita, aldri viðkomandi og veit nákvæmlega
hvað förðun getur gert fyrir hvern og einn. Ég elska að sjá
sjálfstraustið skína frá viðskiptavinum mínum þegar þeir
líta í spegilinn að förðun lokinni.
Einnig er mjög mikilvægt að viðhafa hreinlæti og að
sótthreinsa allar vörur og bursta eftir notkun. Sérstaklega
á tímum sem þessum.“
Hvað ertu að fást við núna?
„Ég er alltaf að læra eitthvað nýtt í heimi förðunar og
tísku. Þessi heimur breytist mjög hratt og ég þarf að
fylgjast vel með öllum trendum og stílum. „Eyebrow
Lamination“ er mjög vinsæl núna þar sem við gerum sem
mest úr augabrúnunum og augnháralengingar þar sem
hárin eru sett við enda augnháranna sem gefur fallega
lyftingu.
Þessi aðferð hentar öllum sem vilja ekki of dramatískar
breytingar á
augnhárunum en vilja samt breyta til.“

Ljósmynd/Alisa Elíasson

Góðir burstar og gæðavörur skipta
miklu máli þegar kemur að förðun.

Drekkur tvö vatnsglös að morgni
Hvernig ertu að farða þig núna?
„Það tekur mig ekki langan tíma að farða mig í
dag. Ég er móðir tveggja barna og verð að halda uppi
góðri rútínu daglega.
Ég byrja daginn á tveimur glösum af vatni og síðan fæ ég mér 60 til 120 ml af Aloe Vera Peach safa
frá Forever Living Company.
Fegurðin kemur innan frá
þess vegna þurfum við að
skoða nákvæmlega hvað við
setjum ofan í okkur ekki síðAbeille Royal-augnkremið
frá Guerlain gerir kraftaverk
fyrir línurnar í kringum augun.

Hydra Beauty
Micro-kremið
frá Chanel er
ómissandi fyrir
húðina eftir
harðan veturinn.
Nærir og gefur
frísklegt útlit
yfir daginn.

Vísindi. Virkni. Sjálfbærni.
Ný og byltingarkennd húðvörulína frá Bláa Lóninu sem vinnur gegn öldrunareinkennum húðarinnar og
stuðlar að heilbrigði hennar. Afrakstur 30 ára rannsóknarvinnu. BL+ The Serum er öflug formúla sem
inniheldur hinn einstaka BL+ COMPLEX, sem bætir kollagenbirgðir húðarinnar og styrkir náttúrulegt
varnarlag hennar, ásamt jarðsjó Bláa Lónsins, C-vítamíni og þremur tegundum hýalúrónsýra.

Aukinn raki
100%*

Aukinn ljómi
100%*

*Hlutfall þátttakenda í ánægjukönnun sem voru sammála um árangur vöru eftir fjögurra vikna notkun

COSMOS NATURAL certified by Ecocert
Greenlife according to COSMOS Standard
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Hypnôse-augnskuggapallettan frá
Lancôme er smart fyrir augun í dag.

Le Volume
Révolution
De Chanelmaskarinn
lengir augnhárin svo
um munar.

Katrina
farðaði fyrir
þessa ljósmyndatöku
þar sem
náttúrulegt
útlit og
ferskleiki er
í fyrirrúmi.

„Eyebrow Lamination“ er aðferð til að
gera sem mest úr augabrúnunum.
Ljósmynd/Instagram

Það er ekki nóg að vera
með fallega förðun. Hárið
verður að vera glansandi
líka. Argan Moisturizing
Elixir frá Balmain gefur
gljáa sem tekið er eftir.
Brown Blade Ink Stein
+ Waterproff-augabrúnapensillinn frá
Urbandecay er góður í
að draga fram fegurð
augabrúnanna.

ur en það sem við setjum á andlitið.
Á morgnana hreinsa ég andlitið
mitt með Chanel Cleanser sem er
mjúkt krem. Það hreinsar húðina
Ljósmynd/Igor Bulgak
og tekur allt sem hefur komið upp
okkur sem búum á Íslandi til að gefa
úr húðinni yfir nóttina. Húðin verðokkur smá lit og ferskleika á þessum
ur mjúk og hún djúphreinsast og
árstíma.“
verður undirbúin fyrir næsta skref
húðumhirðunnar. Þá rúlla ég húðAugun aðalatriðið í dag
ina með ísmolum sem hjálpar henni
Katrína bendir á að nú þegar við
við að vakna og vera fersk yfir daggöngum mikið með grímur er mikinn. Það er einnig gott að taka kalda
ilvægt að skyggja og gera augun
sturtu að morgni.
meira áberandi ásamt því að fylla létt
Næsta skref felur í sér að næra
inn í augabrúnirnar.
húðina og þá nota ég Chanel Hydra
„Í raun má segja að augabrúnir hafi
Beauty Micro Créme sem liggur
aldrei verið jafn mikilvægar og í dag
fallega á húðinni og gefur henni
þar sem þær ramma inn andlitið.
gljáa og þá næringu sem hún þarf.
Í uppáhaldi hjá mér núna
Ég nota einnig
er Brow Blade Ink Stain +
Guerlain’s Double R Renew &
Vegna kórónuveirunnar
Waterproof Pencil frá UrRepair-serumið sem þéttir húðina
og grímunnar er mikið
ban Decay sem nýtist vel
og minnkar hrukkurnar. Ég kann
lagt upp úr augnförðun
til að gera lýtalausar
vel við að nota augnkremið frá
um þessar mundir.
augabrúnir án langvarBIOEFFECT EGF sem er frískandi augnserum sem vinnur gegn
Ljósmynd/Alisa Elíasson andi litunar.“
Hvaða fleiri förðöldrun húðarinnar og er sérunarvörur eru í snyrtibuddunni þinni?
staklega hannað fyrir viðkvæmu húðina í kringum augun. Það dregur
„Ég er með varasalvann „Aloe Lips“ frá
úr fínum línum og hrukkum. Minnkar þrota við augun og stuðlar að
Forever Living. Hann er fullkominn að mínu
réttu rakajafnvægi og gerir húðina þétta og ljómandi. Auðvelt að bera
mati. Síðan er ég með „Le Lip Liner“ frá Lanserumið á húðina en flaskan er með kælandi stálkúlu sem tryggir
côme og er Natural Mauve uppáhaldsliturinn
jafna dreifingu.
minn í honum. Ég er einnig með augnahárakrullara frá
Einnig mæli ég með augnkremi frá Guerlain sem heitir „The
Shiseido og „Le Volume Révolution“ maskarann frá Chanel.
Abeille Royale Eye Cream sem tekur bólgur og augnpoka og nærir
Í snyrtibuddunni er einnig að finna Parure Gold-fastan farða frá
húðina á einstakan hátt. Þessar tvær vörur eru það sem ég þarf á
Guerlain sem baðar húðina í réttu ljósi yfir daginn.“
augnsvæðið mitt í dag. Ég mæli með að gera snögga æfingu á morgnana í fimmtán til þrjátíu mínútur hvort heldur sem er jóga, hugleiðslu
Vaknar fersk og ert tilbúin í daginn
eða að ganga utandyra á meðan kremin eru að setjast inn og vinna í
húðinni. Við þurfum öll góðan svefn og ég mæli með að vakna aðeins
fyrr til að geta undirbúið sig fyrir daginn. Góð hvíld og undirbúningur
er allt sem við þurfum til að líta glæsilega út og líða vel í eigin skinni.“
Farðinn skiptir miklu máli

Það er mikilvægt að nota góðan farða sem jafnar húðina og passar
vel við húðlitinn að hennar sögn.
„Eins er gott að nota hyljara á þau svæði sem við viljum hylja aðeins betur eins og til dæmis undir augun. Þá mæli ég með „Waterproof Protective Undereye
Concealer frá Lancôme. Hann
jafnar húðlitinn og hylur dökka
bauga og minnkar fínar línur í
kringum augun. Ég á nokkra
uppáhaldsfarða sem eru: It
Cosmetics sem er þróaður af
leiðandi lýtalæknum og margir í
skemmtanaiðnaðinum nota.
Farðinn er leyndarmál stjarnanna sem hylur vel og nær fram
dásamlegu útliti þar sem hann er
með lita leiðréttingu og er mjög
Katrina segir mestu
máli skipta að hafa
nærandi og gerir húðina fullhæfileikana til að farða
komna ásýndar. Hann er einnig
í höndunum á sér.
með SPF 50 vörn í sér. Svo er ég
hrifin af „Skin Self-RefreshingLjósmynd/Igor Bulgak
farðanum frá Shiseido sem inniheldur litla
kristalla og mandarínubörk. Hann gefur einSublimage Le Teint-farðinn
frá Chanel er góður fyrir
stakt útlit. „ĹEssentiel Natural 16 H Wearþroskaða húð.
farðinn frá Guerlain er einnig silkimjúkur og
gefur óaðfinnanlegt útlit og ferskleika.“
Það sem Katrína notar til að fá sólkysst útlit á
þessum árstíma er Terracotta Bronzing Powder
frá Guerlain.
„Eins nota ég púðurkinnalitinn „Joues Contraste“ frá Chanel. Sem gefur unglegt og frísklegt útlit. Gott er að bera kinnalit undir kjálkann, á gagnaugað og á ennið. Sér í lagi fyrir

Hver eru tískutrendin núna þegar kemur að förðun?
„Augun eru aðalatriðið og að gera sem mest úr augabrúnunum.
Augabrúna „lamination“ gefur andlitinu fallega lyftingu og ferskara
útlit. Einnig eru augnháralengingar mjög vinsælar þar sem þú vaknar fersk og tilbúin í daginn án þess að þurfa að farða þig mikið. Augun
eru spegill sálarinnar og því á það vel við að hlúa vel að þeim.“
Hverju eiga konur að huga sérstaklega að með aldrinum þegar
kemur að förðun?
Hvað með varaliti?
„Við erum ekki mikið að nota varaliti núna vegna veirunnar, þess
vegna mæli ég með að nota varasalva og fallegan varablýant á varirnar. Uppáhaldið mitt núna er „Cellular Perfomance Total lip
Treatment“ frá Sensai. Þessi nýja og silkimjúka formúla gefur
vörunum raka og næringu. Hún smýgur djúpt undir yfirborð
varanna og beinir athyglinni að útlínum þeirra og veitir þeim
náttúrulega fyllingu. Háþróuð formúlan er silkimjúk viðkomu en helst jafnframt á sínum stað. Við eigum að njóta
þess að vera með þrýstnar og fallegar varir.“
Ertu til í að deila með okkur góðu ráði til að gera augun
fallegri?
„Ég mæli með jarðlitum og ferskjulituðum tónum á augun sem fara
öllum. Þannig drögum við fram fallega augnlitinn okkar. Í þessu
samhengi get ég mælt með Hypnose-palettunni frá Lancôme eða
Couture Clutch-augnskuggapallettunni frá Yves Saint Laurent.“
Hendurnar mesta leyndarmálið
Hvert er besta trixið tengt förðun sem þú kannt?
„Hendurnar mínar eru besta trixið. Það ættu allir að
prófa förðun hjá mér. Síðan mæli ég með að setja farðann
áður en maður notar hyljarann á andlitið. Síðan kann ég
annað ráð sem er að setja hvíta línu með augnlínupensli yfir augnlokið áður en þú setur ljósan
augnskugga sem mun auka dýpt ljósa litsins á augunum.“
Hverjar eru uppáhaldshárvörurnar þínar?
„Ég nota mikið Balmain-vörurnar. Sem dæmi má
nefna Argan Moisturizing Elixir frá Balmain sem gefur
gljáa og raka í hárið og gerir allar greiðslur auðveldari
þegar kemur að hárinu.“

La Moussekremið/froðan
frá Chanel gefur
húðinni góða og
djúpa hreinsun
bæði kvölds og
morgna.

Ljósmynd/Colourbox

Katrína rúllar andlitið
með klaka á morgnana
til að vekja húðina.

Aloe Lips
varasalvinn
frá Forever er
með jojoba
sem nærir
varirnar.
Ómissandi
undir grímuna í dag.

Fyrir náttúrulegt
útlit á daginn
er gott að nota
ĹEssentiel
Natural-farðann
frá Guerlain.
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Kristín Gunnlaugsdóttir
listakona hefur verið
að gera upp teppið
á stiganum hjá sér.
Morgunblaðið/Arnþór Birkisson

„Að teikna
er eins og
að anda“
Kristín Gunnlaugsdóttir myndlistarmaður býr á Seltjarnarnesi í húsi
með útsýni yfir sjóinn. Húsið sem hún býr í er listaverk í þróun en það eru
líka orðin sem hún notar til að útskýra hlutina eins og hún sér þá.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Það setur alltaf svip sinn á stofuna að vera
með fallegt hljóðfæri sem hægt er að spila á.
Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Myndlist er í forgrunni
á heimili Kristínar.

úsið hennar Kristínar Gunnlaugsdóttur
var teiknað af Jósef Reynis arkitekt og
er á tveimur hæðum. Hún býr með börnum sínum þeim Melkorku Gunborgu Briansdóttur og Killian G.E. Brianssyni.
Hubert Sandhofer maki Kristínar er vínbóndi búsettur í Austurríki og kemur reglulega til Íslands.
Inni á heimilinu er mikið af listaverkum. Bæði eftir
hana og aðra listamenn. Hún hefur ríka þörf fyrir að
breyta reglulega til og stendur í stöðugum umbótum
heima hjá sér.
,,Ég er hrifin af póstmódernískum byggingarstíl. Hús
afa og ömmu á Akureyri var teiknað af Sigvalda Thordarsyni og var draumahúsið mitt.
Þetta hús á Unnarbrautinni hreif mig strax þegar ég
kom inn í það í fyrsta sinn og minnti mig á hús afa og
ömmu. Það sem heillaði mig voru stórir gluggar með útsýni yfir sjó, aflöng stofa með mikilli lofthæð og panel í
lofti og vegg. Svo var mikill kostar að það var arinn sem
hefur reynst hjartað í húsinu.“

H

Prófar sig áfram með húsið á kvöldin
Morgunblaðið/Arnþór Birkisson

Kristín gengur í öll verk sjálf og hikar ekki við að

prófa sig áfram og jafnvel mistakast. Í húsinu er engin
geymsla sem mörgum þætti ókostur en er hluti af lífsviðhorfi Kristínar. Eina geymsluplássið er einföld
skáparöð í þvottahúsinu, en annars hefur Kristín lagt
áherslu á að safna ekki dóti heldur markvisst nota það
sem hún á. Svefnherbergin, vinnustofan og fjölnota
rými, stundum nýtt sem listgallerí, eru á jarðhæð. Síðan
er gengið upp á efri hæð þar sem er setustofa með sjónvarpi, stór og opin borðstofa, flygill á upphækkuðum
palli og eldhús.
,,Ég vel að hafa alla veggi, ofna og ekki síst glugga í
sama bláa litnum.
Ég legg mikla áherslu á að útsýnið njóti sín og að
stofan virki stór og opin og vil þess vegna ekki hafa
gardínur.“
Ég hef aldrei séð þennan bláa lit áður. Hvaðan kemur
hann?
,,Ég á fallegt indverskt silkisjal sem ég fór með til
Garðars Erlingssonar í Litalandi. Hann er fær að greina
liti og fann rétta bláa tóninn fyrir mig sem fæst núna
hjá honum undir nafninu Kristín.
Ég fór bara af stað með pensilinn og rúlluna og tók
einn vegg í einu án þess að setja heimilið á hvolf.
5 SJÁ SÍÐU 18

x ST.TROPEZ
ULTIMATE GLOW KIT
Brúnkumeðferð mætir húðumhirðu með
þessari dásamlega þéttu, lituðu kremfroðu
og hanska sem kemur í takmörkuðu upplagi.
Allt sem þú þarft fyrir fallegan gylltan
ljóma sem endist í allt að viku.
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Þegar Kristín kom inn í húsið á
Seltjarnarnesi var það panellinn
á veggnum og í lofti sem og
arinninn sem heillaði hana fyrst.
Morgunblaðið/Arnþór Birkisson

Það skiptir miklu máli, bæði heimilisins og mín vegna, að gera
breytingar í áföngum því ég hef ekki mikinn tíma aflögu. Svo
vill það gerast að ég mála hitt og þetta sem á vegi mínum verður í sama lit. Eins og Maríustyttuna á arninum og eitt borð í
stofunni,“ segir hún.
Undir áhrifum Vivienne Westwood
Hvaðan færðu drifkraftinn þegar kemur að endurbótum á
húsinu?
,,Ég fyllist orku við að skapa fallegt heimili. Það gerir mig
sterkari þegar heimilið er í góðu lagi og eftir mínu höfði. Það
verður að segjast eins og er. Ég hef verið svona frá því að ég
fór að breyta herberginu mínu sem táningur.
Í mars horfði ég á heimildarþáttinn Westwood: Pönkari,
átrúnaðargoð og aðgerðasinni um Vivienne Westwood á RÚV
sem kveikti rækilega í mér. Ég dáðist að dirfsku hennar og úthaldi, sjálfstrausti og sérstæðri fegurðartilfinningu. Þátturinn
veitti mér mikinn innblástur bæði á vinnustofunni og á heimilinu.
Ég ákvað að fylgja eftir hugmynd sem ég fékk fyrir ári og
mála parketið dökkbrúnt. Hugmyndina fékk ég af gömlu og útslitnu viðargólfi á veitingastað í Vín.
Eikarparketið mitt, olíuborið, var orðið slitið, blettótt og
gamalt. Það mátti því gera tilraunir á því og mistakast. Ég legg

Það er einstaklega
heimilislegt og hlýlegt
þegar hæð barnanna
er merkt á góðum
stað á heimilinu.
Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

mikla áherslu á að gefa gömlum hlutum nýtt líf án þess að
þurfa alltaf að skipta þeim út. Ég vildi athuga hvort ég gæti
ekki aðlagað gólfið að mínum smekk og byrjaði á því að þvo það
með heitu vatni. Síðan sat ég flötum beinum á gólfinu með
svamp sem ég dýfði til skiptis í svartan og brúnan bæs og málaði gólfið með - hægt og rólega.
Útkoman var rosaleg en það var gaman að gera þetta. Eftir
tvær umferðir af bæs var gólfið orðið mjög dökkt. Í raun allt of
dökkt. Þá var það pússningavélin sem kom til bjargar. Eftir
fyrstu strokurnar með sandpappírnum sá ég að draumurinn
var að rætast. Grunnlitur parketsins kom í gegn og ég gat
teiknað ímyndaðar gönguleiðir og slit í gólfið. Ég var í skýjunum og verkið flaug áfram með dyggri aðstoð dóttur minnar
og kærasta hennar. Í leiðinni voru tvö borð í stofunni líka máluð svört og brúnirnar yfirfarnar með sandpappír. Það tók enga
stund. Svo fór ég í Góða hirðinn og keypti ósamstæða lampaskerma og fætur sem ég málaði og tengdi við stofuna. Mér
fannst ég ótrúlega heppin þar. Þetta kostaði nánast ekki neitt.
Í heildina kostuðu breytingarnar á gólfinu aðeins tólf þúsund
krónur og nú er ég með nýja stofu.“
Af hverju kveikti Vivienne Westwood svona í þér?
,,Hún er bara þessi kona sem gerir alls konar. Það er mikill
eldur í henni og hugrekki. Hún er villt og fáguð. Ég mótaðist
mikið á pönkárunum og hún er upphafsmaður þeirrar tísku.

Leirlistakonan Margrét Jónsdóttir gerði
matarstellið á heimilinu. Þær Kristín eru
vinkonur og báðar frá Akureyri.

Mótlætið sló hana ekki út af laginu. Hún var líka tveggja
barna einstæð móðir sem gerir hlutina á frumlegan hátt með
kvenlægu innsæi. Hún getur verið svo galin í samsetningum en
samt passar allt einhvern veginn hjá henni.“
Konur mega vera erfiðar
Hvað getur þú sagt mér um saumuðu textaverkin sem þú
hefur verið að vinna að?
,,Íslendingar sem bókmenntaþjóð eiga auðvelt með að nálgast textaverk. Þar liggur okkar menningararfur hvað sterkastur. Ég finn það á því hvernig fólk nálgast textaverkin mín að
það býr meira sjálfstraust og þekking á dýpri merkingu og
möguleikum orðanna heldur en þegar myndmálið er án texta.
Ég hef gaman af hversdagslegum setningum sem geta þýtt
margt. Brot af samtali sem ég heyri getur haft margræða
merkingu og málvillur sagðar í einlægni sýna heillandi varnarleysi. Setningar eins og „ég er að deyja“ breytast með sífelldri endurtekningu. Orðin verða þyngri og merking þeirra
magnast. „Nú ertu að verða erfið“ er setning sem hefur verið
sögð við mig eins og svo margar aðrar konur og stelpur. Hún
er stuðandi af því hún er niðrandi og neikvætt gildishlaðin en ef
við náum að taka hana lengra getum við nýtt okkur hana í hag.
Í mörgum tilfellum þykja konur erfiðar þegar þær þora að
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Dagsbirtan er falleg í
stofunni enda gluggarnir
stórir og vísa í suður.

Maríu-styttan hennar
Kristínar fékk nýtt útlit
með litnum Kristín sem
fæst í Litavali.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

standa með sér. Setningin „þú ert svo dugleg“ hefur einnig
margræða merkingu. Hún getur verið lamandi skipun um
endalausan dugnað sem við upplifum öll sem kvöð en svo er
hún vel meint hrós og viðurkenning.“
Hvernig sérðu þessar breytingar á stöðu kvenna?
,,Það eru forréttindi að fæðast á Íslandi hvað varðar stöðu
kynjanna.
Víða í vestrænu samfélagi er jafnt og þétt unnið að jafnréttismálum en ég held við gerum okkur ekki grein fyrir hversu
mikilla forréttinda við njótum og að við getum glatað því sem
hefur áunnist á örstuttum tíma. Mörg verka minna tala inn í
jafnréttisbaráttuna sem mér ber ljúf skylda til. Ég bjó á Ítalíu
og dvel mikið í Mið-Evrópu og sé þar hversu langt er í land.
Mentun kvenna og fjárhagslegt sjálfstæði eru grundvallaratriði, hvar sem er í heiminum.“

Matarstellið er frá listakonunni
Margréti Jónsdóttur.

Alin upp við að taka ábyrgð á eigin hamingju
Af hverju skiptir sjálfstæði þig svona miklu máli?
„Ég held þetta liggi í skapgerðinni. Svo er ég alin upp innan
um sterkar kven- en líka karlfyrirmyndir.
Foreldrum mínum þótti sjálfsagt að ég væri sjálfstæð og að
ég réði öllu um mitt eigið líf. Það var einhvern veginn aldrei
spurning. Ég var sautján ára þegar ég ákvað að leggja fyrir
mig myndlist. Ég tilkynnti það bara yfir hádegismatnum og
það var ekkert rætt frekar.
Svarið var bara „já góða mín, gerðu það.“
Foreldrar mínir voru í góðu hjónabandi og ég skynjaði aldei
valdabaráttu heldur djúpa virðingu og vináttu þeirra á milli.“
Fyrir hvað var þér hrósað í æsku?
„Ég fékk hrós fyrir að vera góð. Foreldrar mínir bjuggu
bæði við heilsubrest og það mótaði mig mikið. Ég komst ung að
því að hamingjan fólst í því að búa til gæðastundir og njóta
þess að vera saman. Það er ekki sjálfsagt mál að vera hraustur
og fá að vera innan um fólkið sitt.

Kristín leggur mikið upp úr því
að hafa gott útsýn. Hún veit fátt
skemmtilegra en að bjóða
góðu fólki í gómsætan mat.

Morgunblaðið/Arnþór Birkisson

Foreldrar mínir voru glatt fólk og skapgott að eðlisfari og
lögðu mér skýra lífsreglu sem fólst í því að ég ein bæri ábyrgð
á hamingju minni. Ég gæti ekki stjórnað því sem gerðist en ég
gæti stýrt viðbrögðum mínum. Þau bjuggu sjálf yfir sterkri
trúarsannfæringu og kenndu mér að treysta guði og nota bænina.
Grunnur sjálfstæðisins liggur í þessu trausti að maðurinn
stendur einn en þó ekki. Ég vona að ég miðli þessu til minna
eigin barna. Mér finnst sjálfsagt að þau velji sína framtíð sjálf
og fylgi eigin sannfæringu.“
Þegar þú teiknar mannslíkamann, ertu þá með lifandi módel?
„Já alltaf. Ég teikna mikið í Myndlistaskóla Reykjavíkur þar
sem módeltímar bjóðast. Fyrir mér er mikilvægt að hafa lifandi módel, tíminn sem maður hefur til að teikna skiptir máli
og nálægðin við lifandi manneskju hefur áhrif. Ég hef teiknað
módel frá unglingsárum þegar ég var í Myndlistaskólanum á
Akureyri og teikningin verður samgróin manni eins og andardráttur. Ég skissa mikið og leik mér. Þær teikningar eru
ómeðvitaðri og ég nota þær mikið í saumaverkunum. Að teikna
fólk er að nálgast mennskuna í lífinu, allar tilfinningar og
reynsla sem maðurinn býr yfir liggja í formi og línu líkamans
og er jafn erfitt að nálgast og það er heillandi. Það er hægt að
segja allt um manneskjuna í nokkrum línum eins og í ljóði.“
Hvað ertu að fást við núna?
„Ég vinn við nokkur verk í einu gjarnan í mismunandi tækni
eins og að sauma á striga, blönduð tækni, teikna, mála og
fleira. Það er ákveðin hvíld í að geta skipt um verk til að vinna í
og oft fara verkin að tengjast sín á milli. Að vinna í ákveðinni
tækni kallar á einbeitingu sem leiðir af sér annað verk, sem svo
aftur leiðir að því næsta. Það er vinnan sjálf og forvitnin sem
leiðir af sér fleiri verk. Þessi öldufaldur sem skapast og felst í
vinnunni sjálfri er orkuspretta nýrra hugmynda og vinnu þar
sem leiðin er takmarkið og lokaniðurstaða er ekki til.“

Kristín lét byggja stórt rými við húsið sitt þar sem hún er
nú með vinnusvæði og verkstæði sem rúmar hana og
verkin hennar sem eru þó nokkuð mörg heima í vinnslu.

Morgunblaðið/Arnþór Birkisson

Morgunblaði/Arnþór Birkisson
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Jakki úr hör frá
Sand Copenhagen
kostar 59.990 kr.
Fæst í Mathilda.

Belti í anda
tískunnar í
Afríku. Kostar
3.995 kr.
Fæst í Zöru.

Samsøe Samsøe-skyrta. Kostar
18.995 kr. Fæst í GK Reykjavík.
Hereu taska í
safarí-stíl.
Kostar
31.820 kr.
Fæst á NetA-Porter.

Part Two-kjóll.
Kostar 20.995 kr.
Fæst í Companys.

Meryl Streep í kvikmyndinni Out of Africa frá árinu 1985.
Klæðilegt hörpils.
Kostar 6.495 kr.
Fæst í Zöru.

Sumartíska í anda
áttunda áratugarins

Envii Enkrystle-kjóll sem
er fallegur undir hörjakka. Kostar 13.995 kr.
Fæst í Gallerí Sautján.

Það muna margir eftir kvikmyndinni Out of Africa. Þá sér í lagi eftir Meryl Streep í
huggulegum safarífatnaði í leit að ástinni og ævintýrum.
Kvikmyndin sem er eftir Sidney Pollack fjallar um Karen Blixen sem er ættuð frá Danmörku en flytur sig um
heimsálfu og leitar á náðir ævintýra og ástarinnar til
Afríku. Hún finnur ástina í faðmi náttúrunnar og fólks-

Safarí prjónabuxur kosta 5.495 kr.
Þær fást í Zöru.

ins í landinu og ber fólki saman um að kvikmyndin sé
verðug að horfa á þó ekki sé nema fyrir fagurfræðilegan
bakgrunn og huggulegan klæðnað. Eftirfarandi fatnaður
og fylgihlutir eru valdir í anda kvikmyndarinnar.

Saint Laurent
safarí-jakki.
Fæst á Net-APorter.

Safarí-prjónatoppur. Kostar 5.495 kr. Fæst í Zöru.
Marc Inbane
brúnkukrem
gefur fallegan
lit. Fæst á
beautybar.is

Sólhattur frá Mathilda er
ómissandi fyrir sumarið.

Chalayan Airborne er
vinsælt ilmvatn frá
Comme Des Garcons
fyrir bæði konur og
karla. Það kom á markaðinn árið 2011. Ilmurinn minnir á ferska
náttúruna. Með sítrónu,
bergamot og viðarkeim.
Kostar 12.990 kr. og
fæst í Maia.
Sólríkur
glæsifatnaður
frá Mathilda
er viðeigandi
fyrir sumarið.

Falleg felt-axlataska. Kostar 4.495
kr. Fæst í Zöru.

Dagkrem fyrir þroskaða húð frá Dr.
Hauschka. Kostar 8.511 kr. Fæst í
Lyfjaveri.

Chie Mihara-skórnir
eru þægilegir og
smart á fæti. Fást í
Kaupfélaginu.

Prjónasett í
safarí-útliti.
Toppurinn
kostar 5.495
kr og buxurnar kosta
5.495 kr.
Fæst í
Zöru.

Envii Enally-bolur í
fallegum grænum lit.
Kostar 5.995 kr.
Fæst í Gallerí
Sautján.

Safarí-armband.
Kostar 1.995 kr.
Fæst í Zöru.
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„Það að vera
miðaldra er
meiri háttar“

Áslaug Hulda Jónsdóttir á afmæli í dag og
er viss um að dagurinn
verði sá besti til þessa.

Áslaug Hulda Jónsdóttir hjá Pure North Recycling og formaður bæjarráðs Garðabæjar á sama afmælisdag og Smartland, þ.e. þann 5.
maí, þó að það muni aðeins á árunum. Hún segir mikla spennu fylgja
því að eiga afmæli og að hún sé að taka miðaldraskeiðið með trompi.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
vað er að frétta?
„Það er mikið að gera
hjá mér á öllum vígstöðvum þessa dagana.
Hjá Pure North Recycling erum við að byggja
upp fyrirtæki sem endurvinnur plast og jarðvarminn er í aðalhlutverki. Síðan er alltaf
fjör í pólitíkinni í Garðabæ og verkin mörg
og spennandi. Ég er líka búin að miðaldra
yfir mig – við erum að tala um að fara á
gönguskíði, í sjósund, fjallgöngur – og svo
er ég á leið á golfnámskeið í næstu viku! Ég
er búin að komast að því að það að vera
miðaldra er meiri háttar.“
Til lukku með afmælið. Hvað á að gera í
tilefni dagsins?
„Takk fyrir. Það er gaman að eiga afmæli!
Ég ætla að byrja daginn á sundi og gufu. Ég
mun vinna smávegis og elda síðan eitthvað
gott með sex metrunum sem ég bý með, þ.e.
eiginmanni og tveimur sonum. Engar áhyggjur – ég mun líka finna tíma til að skála með
mínum bestu konum!“
Hver er besti afmælisdagurinn þinn til
þessa?
„Ég er bæði hrifnæm og gleymin og
finnst alltaf síðasti afmælisdagurinn sá
besti. Þannig að dagurinn í dag verður pottþétt besti afmælisdagurinn minn. Þangað til
á næsta ári.“
En sá versti?
„Ég hef haldið því fram síðan ég byrjaði
að tala að það sé alltaf sól 5. maí. Einu
sinni var rigning á afmælisdaginn minn, það
fannst mér vesen.“
Hvað hefur lífið kennt þér?
„Að það þýðir ekkert að taka þessu of alvarlega. Þetta fer allt einhvern veginn. Og
hlutirnir eiga það til að fara eins og þeir
eiga að fara. En fátt kemur af sjálfu sér.
Svo eigum við að vanda okkur í því sem
við gerum og vera almennilegar manneskjur. Já, og börnin – lífið hefur kennt
mér að þau vaxa allt of hratt.“
Hvað ætlarðu að gera á nýju afmælisári?
„Ég ætla að halda áfram að njóta með
mínum og miðaldra yfir mig. Vonandi fer
svo fólk að hittast. Ég hlakka til að geta
aftur hitt fólk. Að hlæja meira og njóta. Ég
ætla að byrja aftur í kraftlyftingum og mun
skrá mig í þjálfun hjá meistara Öddu í
kraftlyftingadeild Stjörnunnar. Það er töff
að lyfta – og mjög mikilvægt fyrir miðaldra
„corið“.“
Hverju ætlar þú að sleppa?
„Ég ætla að sleppa fiskum. Ég veiði þá á
flugu og sleppi þeim svo flestum. Það er
stundum jafnmikið kikk og að fá’ann. Ég
reyni líka oftast að sleppa leiðindum.“
Ég frétti að þú lítir svo svakalega vel út
þessa dagana – hver er galdurinn á bak
við það?
„Nú veit ég ekki hvar þú fréttir það en
mikið er ég ánægð með nafnlausa heimildarmanninn! Það er allir sætari í stuði en
fýlu – og ég er oftast í stuði.
Ég er mikið úti, fer í sund og gufu. Labba
með hundinn nema í rigningu því hundurinn
minn þolir ekki rigningu. Þá daga viðra ég
karlinn. Og í staðinn fyrir það að borða alls
konar með salati þá borða ég salat með alls
konar. Ég borða minna hveiti og lítinn sykur.

H

Það er gaman að
fá fallegar gjafir á
afmælisdaginn.

Ljósmynd/Baunin

Ljósmynd/Áslaug Hulda Jónsdóttir

Áslaug Hulda er góður kokkur
og gerir nú salat með girnilegu
meðlæti í stað þess að borða
girnilegan mat með salati.

Áslaug
ætlar að
skála í tilefni
dagsins.

Ljósmynd/Baunin

Litlu bollakökurnar frá Bauninni eru vegan kökur þar sem
gætt er að hollustu og gæðum í hverjum bita.

Ljósmynd/Colourbox

Ljósmynd/Áslaug Hulda Jónsdóttir

Ný áhugamál vakna með árunum. Að gera
fallegt í kringum sig með blómum er falleg
sjálfsvirðing.
Á Grænkerasíðunni
má finna góða sykurlausa uppskrift að
trufluðum súkkulaðitrufflum.
Ljósmynd/Grænkerar

Síðan var ég líka með alls konar yfirlýsingar
og tók einhverju veðmáli. Þeir sem þekkja
mig vita að það er ekki séns að ég tapi veðmáli. Þannig að já, ætli megi ekki segja að
ég komi aðeins minni út úr Covid.“
Hvaða merkingu hefur Smartland fyrir
þig?
„Það er smart að eiga sama afmælisdag og
Smartland! Það toppar það fátt.“
Getur þú sagt okkur eitthvað spennandi
tengt vinnu og viðskiptum?
„Það eru gríðarleg tækifæri sem tengjast
umhverfismálunum og við verðum að grípa
þessi tækifæri. Og ég trúi því að þar getum
við búið til fleiri fyrirtæki og fleiri störf. Atvinnulífið og hið opinbera verða að vinna
þetta saman. Við sem þjóð eigum svo mikið
undir því. Við þurfum að byggja upp sterka

Ljósmynd/Colourbox

Áslaug Hulda borðar mikið af salati þessa dagana og
velur svo vandlega prótein að hafa með því. Girnilegur
ostaplatti sem hentar vel með salatinu.

innviði og þar gegnir innlend endurvinnsla mikilvægu hlutverki.
Það er því ótrúlega skrítið að
þurfa á tímum sjálfbærni og
hringrásarhagkerfis að vera að
berjast við kerfið. Að nýsköpunarfyrirtæki eins og Pure North sem
er að endurvinna plast við bestu
mögulegu aðstæður þurfi að berjast fyrir tilverurétti sínum, vanti
stundum plast til endurvinnslu
vegna þess að hvatarnir í kerfinu
styðja við það að plastið sé sent
óunnið úr landi. Við töpum í virðiskeðjunni og umhverfið tapar
líka. Síðan vitum við ekki hvar
þetta plast endar. Því miður höfum við of mörg dæmi um það að
plastið endi í Asíu þar sem innviðir eru veikir og farvegir ekki
eins og við viljum hafa þá. Við eigum að gera betur. Við getum gert
svo miklu betur.“
Hvað er jákvætt við starfsumhverfið þitt?
„Það er mjög jákvætt hvað umhverfismálin hafa fengið aukið vægi
í íslenskri pólitík síðustu ár. Ég
finn fyrir þessum aukna áhuga í
Garðabæ. Þar höfum við um langt
skeið lagt mikla áherslu á umhverfismálin og það hefur sem dæmi
ekkert sveitarfélag friðlýst hlutfallslega jafnmikið landsvæði og
Garðabær. Þetta eru ómetanleg
verðmæti inn í framtíðina. Síðan er
starfæna byltingin loksins að fá
pláss og ég á von á miklum og
hröðum framförum þar. Í grunninn
snýst pólitíkin um forgagnsröðun
og traustur fjárhagur er forsenda
góðrar þjónustu.“

1. VIK A

2. VIK A

8. VIK A

12. VIK A

NÝTT

MINNKAR ALDURSBLETTI Á

*

*Fyrsti sjáanlegi árangur á 2 vikum.
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Sá í fréttum að móðir
hans hafði verið myrt
Gylfi Þór Þorsteinsson hefur varla farið úr
rauðu flíspeysunni allt síðasta ár þar sem
hann hefur staðið vaktina í farsóttarhúsinu
nánast allan sólarhringinn. Gylfi hefur ýmsa
fjöruna sopið í einkalífi og starfi. Þegar hann
var 26 ára var móðir hans myrt á bóndabæ
norður í landi. Eftir þá lífsreynslu fór hann að
hjálpa fólki að komast í gegnum sín áföll sem
leiddi hann í starfið sem hann sinnir í dag.
Sjálf kynntist ég honum þegar ég réð mig til
starfa hjá Árvakri til að búa til lífsstílsvef fyrir
mbl.is sem síðar fékk nafnið Smartland. Þá
var hann framkvæmdastjóri mbl.is.
Marta María | mm@mbl.is

Á

fyrsta fundi okkar Gylfa fyrir rúmlega áratug hnaut ég um hvað hann var lífsglaður,
jákvæður og hress. Þegar við kynntumst
betur átti ég eftir að komast að því að það
var ástæða fyrir viðhorfi hans til lífsins.
Harmurinn hafði knúið dyra í lífi hans þegar hann var 26 ára gamall.
„1996 er móðir mín myrt af bróður sínum
og það var eitthvað sem maður býst aldrei við að lenda í. Að
einhver sé tekinn frá manni svona snemma. Það er rosalega
erfitt að viðurkenna þann möguleika að þetta geti yfir höfuð
gerst,“ segir Gylfi þar sem við sitjum á mannlausum bar á
farsóttarhótelinu sem hefur verið hans annað heimili síðasta
eina og hálfa árið eða síðan veiran fór að geisa í samfélaginu.
Þegar hann og faðir hans fengu upplýsingar um að móðir
hans væri látin vissu þeir ekki að um morð væri að ræða.
Móðir hans hafði gert sér ferð norður í land til að heimsækja
bróður sinn til að gera upp erfið mál eftir andlát ömmu
Gylfa.
„Mamma var asmaveik og við feðgarnir vorum eiginlega
vissir um að asminn hefði dregið hana til dauða. Daginn eftir
að við fréttum af andlátinu förum við til Akureyrar, en hún
hafði verið að heimsækja bróður sinn sem framdi verknaðinn. Þegar við lentum þar beið lögreglan eftir okkur þar
sem þetta hafði verið andlát í heimahúsi. Við förum upp á
lögreglustöð og ég fór í stutta yfirheyrslu hjá lögreglunni en
pabbi var þarna í fleiri fleiri klukkutíma. Ég beið eftir honum
frammi og vissi ekkert hvað var að gerast. Á lögreglustöðinni mættum við bróður mömmu, morðingja hennar, og
gengum eiginlega í fangið á honum. Hann vottaði okkur samúð sína og við sögðum sömuleiðis enda vissum við ekkert
hvað hafði raunverulega gerst á þessum tímapunkti. Þegar
pabbi losnaði úr yfirheyrslunni hjá lögreglunni fórum við
upp á hótel og kveiktum á sjónvarpinu. Þar var fyrsta frétt
að morð hefði verið framið á þessum bæ og mynd af bænum.
Þannig fréttum við að hún hefði verið myrt,“ segir Gylfi.
Þegar ég spyr Gylfa hvernig þeir feðgar hafi brugðist við
segir hann að það hafi verið mikið áfall að fá þessar fréttir og
líka að fá þær með þessum hætti.
„Ég man að við litum á hvor annan og sögðum eiginlega
ekki mikið. Allt í einu heyrum við í sírenu og stuttu síðar var
löggan mætt á hótelið. Hún bað okkur afsökunar á því að
þetta hafi lekið í fréttir. Okkar fyrstu viðbrögð voru að við
vildum fá að sjá hana strax. Ég hef séð lík, bæði fyrir þennan
tíma og eftir, en þetta var sjón sem ég mun aldrei gleyma.
Ekki bara var þetta mamma mín sem lá þarna, en þarna sást
að andlátið hafði ekki boriðað með eðlilegum hætti,“ segir
hann.
Var hún með áverka?
„Áverkarnir voru sýnilegir okkur. Þá varð þetta raunverulegra. Svo tóku við réttarhöld bæði fyrir héraði og Hæstarétti í málinu. Hann fékk nú ekki langan dóm fyrir þetta. Ég
held að hann hafi setið inni í sex ár,“ segir Gylfi.
5 SJÁ SÍÐU 30

Gylfi Þór Þorsteinsson hefur
staðið vaktina í farsóttarhúsinu með miklum glæsibrag.
Morgunblaðið/Kristinn Magnússon
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Gylfi segir að húmorinn sé
mjög mikilvægur ferðafélagi í
gegnum tilveruna. Sérstaklega
þegar mikið gengur á í lífinu.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Skrifaði upp á lán
Við ræðum um aðdraganda morðsins og í ljós kemur að
móðurbróðir Gylfa og banamaður móður hans hafði fest
kaup á jörðinni en móðir hans og amma tóku lán fyrir
hann því hann var gjaldþrota.
„Til að byrja með borgaði hann af láninu og stóð í
skilum. Mánuði áður en mamma fór norður deyr
amma. Þar af leiðandi féll lánið á mömmu og pabba.
Þess vegna fór mamma norður til að fá bróður sinn til
að undirrita pappíra svo mamma og pabbi gætu tekið
veð í jörðinni fyrir því láni. Undir þessa pappíra var
aldrei skrifað. Lánið féll svo á pabba og með réttu eða
röngu ákváðum við feðgarnir að ég tæki hluta af láninu á mig. Í hruninu og árin eftir hrun var þetta orðinn
svo þungur biti að ég missti húsið. Þetta lán gerði föður
minn eignalausan og sjálfan mig líka,“ segir Gylfi og
heldur áfram:
„Um svipað leyti og móðurbróðir minn losnar úr fangelsi
byrjar hann að hóta mér og börnunum mínum lífláti því hann
stóð í þeirri trú að ég hefði stolið frá honum myndaalbúmi sem
enginn fótur var fyrir. Svo missi ég vinnuna og hjónabandið fer
í vaskinn. Ég var á þeim stað í tilverunni að öll sund virtust lokuð,“ segir Gylfi.

Gylfi hefur varla farið
úr rauðu flíspeysunni
allt síðasta ár.
Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Ekki eitt heldur allt
Þá er ekki allt upptalið. Stuttu síðar deyr faðir hans, föðursystur hans og amma hans og svo deyja hundarnir hans þrír.
Gylfi segir að það hafi verið erfitt að fóta sig í tilverunni á þessum tíma.
„Það sem hjálpaði mér mikið á þessum tíma var að börnin
voru mikið hjá mér og ég þurfti að halda áfram þeirra vegna en
einnig sjálfs mín vegna. Ég hef alltaf notað húmor. Ég hef alltaf
notað gleðina því það á að vera gaman að vera til. Þegar eitthvað dapurlegt gerist verður maður að leggja sig fram um að
hafa gaman. Maður þarf að finna það jákvæða og leyfa sér að
brosa því það bætir og kætir,“ segir Gylfi. Stuttu síðar fékk
hann vinnu á bílaleigu og náði smám saman að rétta úr kútnum.
Lærði að hjálpa fólki
Stuttu eftir andlát móður hans 1996 rakst Gylfi á auglýsingu í
Morgunblaðinu þar sem Rauði krossinn var að auglýsa eftir
fólki í viðbragðshóp. Gylfi sótti um, lærði áfallahjálp og er búinn
að hlúa að öðrum síðan hann upplifði sinn harm í fyrsta skipti.
„Þessi vinna kom mér í þá vinnu sem ég er í í dag, að reka
þetta farsóttarhús sem ég er búinn að vera vakinn og sofinn yfir
í meira en ár. Það að mamma hafi verið myrt og öll sú sorg í
kringum það kom mér í rauninni hingað. Það er mömmu að
þakka að ég er hér. Ég vissi ekkert hvers vegna ég fór að læra
þessa sálrænu skyndihjálp. Ég er hérna í dag vegna þess
hvernig fór fyrir henni,“ segir hann og það færist meiri hlýleiki
í röddina.
Oft er sagt að það séu misjafnar leiðir til guðs og fólk leiti
ólíkra leiða til að komast í gegnum harminn. Þegar ég spyr

Ég upplifði lamandi ástand. Tíminn stóð í stað en fór líka fram hjá
á þúsund kílómetra hraða. Ég tók
mér nokkurra daga frí frá vinnu,
ég var að vinna á Viðskiptablaðinu á þessum tíma. Ég man að
mér fannst erfiðast þegar fólk fór
að votta mér samúð sína. Þá
komst það alveg inn að beini og
ég þurfti að viðurkenna fyrir mér
og fleirum að þetta hefði gerst.
Gylfa hvernig hann hafi komið standandi út úr því að missa
mömmu sína með þessum sorglega hætti segist hann hafa upplifað allar tilfinningar heimsins.
„Ég upplifði lamandi ástand. Tíminn stóð í stað en fór líka
fram hjá á þúsund kílómetra hraða. Ég tók mér nokkurra daga
frí frá vinnu, ég var að vinna á Viðskiptablaðinu á þessum tíma.
Ég man að mér fannst erfiðast þegar fólk fór að votta mér samúð sína. Þá komst það alveg inn að beini og ég þurfti að viðurkenna fyrir mér og fleirum að þetta hefði gerst. Þá ósjálfrátt
fór maður að leita í haldreipi sem var þá húmorinn. Stuttu eftir
að mamma lést fylltist heimilið af blómum og mér fannst það
mjög niðurdrepandi,“ segir hann.

Var þetta eins og að ganga inn í blómahelvíti?
„Já, fólk meinar vel en þegar þú ert kominn í hundruð
blómvanda þá verður þetta niðurdrepandi. Einn daginn fór
ég til dyra þegar enn ein blómasendingin kom. Mamma
var í alls konar félagsstarfi og allir voru að sýna hlýhug
með því að senda blóm. Nágranni minn var úti að bóna
bílinn sinn þegar enn einn sendillinn kom. Þegar hann
er farinn segir nágranninn eitthvað á þá leið, „Ég veit
ekki alveg hvað er í gangi, en til hamingju vinur.“
Þetta var svo óvænt, en allt annað en allir voru að
segja við mig þannig að ég gat ekki annað en sprungið
úr hlátri. Ég sagði honum ekkert hvað væri að gerast.
Þetta var meðal sem ég fékk með hlátrinum, það var
eins og meðal. Ég sagði þáverandi konunni minni hvað
hefði gerst og var enn þá í hláturskasti og ég skammast
mín fyrir það. Þá segir hún við mig: „Veistu, þótt mamma
þín hafi dáið þá dó hláturinn ekki með henni,“ segir Gylfi
og rifjar upp hvað þetta atvik hafi hresst hann mikið við og
gefið honum spark í rassinn.
„Mamma var mikill grínari og hafði gaman að því að hafa
gaman og hún hló mikið. Hláturinn má ekki deyja með þeim
sem fer. Með góðum minningum lifa þær lengst. Við munum
það góða og við munum það skemmtilega. Hvort viðkomandi
tók til í herberginu sínu eða ekki skiptir engu máli heldur
gleðin. Þetta er það sem lifir miklu frekar.“
Hefur þú haft einhvern tíma til að hafa gaman síðasta árið?
„Já, ég hef haft gaman allt síðasta ár. Ég hef alltaf lagt mikla
áherslu á það sem stjórnandi að það þurfi að vera skemmtilegt
á vinnustaðnum án þess að vera að meiða að sjálfsögðu. Til að
létta okkur lífið.
Við erum að kljást við mjög veikt fólk hérna. Við höfum verið
með fólk hérna sem hefur misst maka sinn vegna Covid og
þurft að vera í einangrun hjá okkur í tvær vikur á eftir og þarf
mikla huggun. Við verðum að geta létt á okkur þegar við erum
innan um samstarfsfólk okkar svo við drögumst ekki niður í
sorgina líka. Síminn minn hringir allan sólarhringinn og ég losa
um spennu með því að hlæja. Þess á milli fer ég upp í hesthús
og moka skít,“ segir hann.
Fyrstu þrjá mánuðina í farsóttarhúsinu bjó Gylfi bókstaflega
á hótelinu og eftir að veiran fór á fullt skrið í júní hefur hann
tekið tvær fríhelgar.
„Ég fer „all in“ í verkefni en við erum alltaf að vonast til þess
að þessu verkefni sé að ljúka. Þessi vinna er mjög gefandi og ég
fæ mikið út úr því að tala við fólk og hjálpa því.“
Er það tilgangur lífsins?
„Tilgangur lífsins er ekki að vinna of mikið heldur að láta þér
og þínum líða vel. Hamingja og vellíðan er ekki keypt. Hún er
búin til af okkur sjálfum. Ég á til dæmis ekkert. Ég missti allt
þegar ég varð gjaldþrota. Ég leigi og stend í skilum. Það er
hollt og gott. Allt sem ég á, á ég sannarlega og mér líður vel. Ég
hitti vini mína, börnin mín og ég hef gaman að því að vera til.
Það er ofboðslega gaman að vera ég. Þú ættir að prófa það,“
segir hann og hlær.

Microblading tattoo á augabrúnir
Þórhalla og Hrund snyrtifræðimeistarar á Lipurtá snyrtistofu hafa starfað
við tattoo í 25 ár og hafa öll áskilin réttindi frá PHIAKADEMY. Við höfum
unnið við microblading tattoo síðan það varð vinsælt eða frá árinu 2014.
Við sérhæfum okkur í að finna út hvaða form og litur hentar þér

PhiBrows Microblading tattoo er aðferð í varanlegri förðun á augabrúnir og felst í því að gera örfínar hárlínur á milli ekta háranna í augabrúnum til
að móta og gera augabrúnirnar þykkari eða í stað hára sem ekki eru til staðar. Með Microblading aðferðinni er verið að ná fram miklu nákvæmari
hárlínum og þar að eðlilegri útkomu. Við höfum betra vald á því sem verið er að gera og munurinn er mjög sýnilegur. Hægt er að velja um marga liti
og mismunandi lag á brúnum. Einnig er hægt að fá Microblading tattoo yfir eldra tattoo sem er orðið upplitað.

Meðferðin hentar konum á öllum aldri og gott er að hafa í huga að ekki er nóg að velja góðan snyrtifræðing til að gera microblading meðferðina heldur
eru vörurnar sem notaðar eru algjört aðalatriði upp á endingu litarins og litabreytingu í húðinni þegar liturinn fer að dofna.

Hægt er að fá marga mismunandi liti og er
liturinn valinn í samráði við viðskiptavin
ásamt litatón við húðgerð og háralit.
Endingatími ca tvö ár.

Við notum eingöngu lífrænt vottaða liti.
PhiBrows litirnir eru án allra aukaefna og eru
taldir hreinustu microblading litir á markaðnum í dag. Þeir upplitast ekki yfir í rauða eða
bláa tóna.

Heimameðhöndlunar efni fylgja með
meðferðinni ásamt ýtarlegum upplýsingum
um meðhöndlun og hvað ber að varast fyrstu
dagana heima.

Sérstakt Phiapp er notað við mælingar þegar brúnirnar er teiknaðar upp fyrir meðferð
Lipurtá er viðurkenndur meðferðaraðili hjá Sjúkratryggingum Íslands en Sjúkratryggingar taka þátt í að niðurgreiða þessa meðferð fyrir krabbameinssjúklinga og aðra sem eiga við hárlos vegna sjúkdóma. Þórhalla og Hrund snyrtifræðimeistarar á Lipurtá starfa einnig reglulega á Snyrtistofunni Öldu á
Egilsstöðum og Abaco heilsulind á Akureyri þar sem boðið er upp á þessa aðferð. Pantanasími er 565 3331.

Lipurtá snyrtistofa

lipur.ta

Augnlínu tattoo

Hægt er að fá allskonar mismunandi augnlínu tattoo
PhiContour litirnir eru
náttúrulegir litir og án
allra aukaefna svo sem Iron
oxide sem þýðir að litirnir
upplitast ekki heldur smám
saman dofna og er endingar
tíminn 2-3 ár eftir húðgerð

Allar upplýsingar um heimameðhöndlun og ýtarlegar
upplýsingar um meðferðina
er vandlega kynnt og viðskiptavinur fær krem sem
notað er heima í 5 daga
eftir meðferð

Þórhalla Ágústsdóttir snyrtifræðimeistari hefur
unnið við augnlínu tattoo í yfir 25 ár. Allir fylgihlutir sem notaðir eru við meðferðina eru einnota
og tæki og nálar þýsk gæðavara

Augnlína með skyggingu

Staðarbergi 2-4, Hafnarfirði • Sími 565-3331 • www.lipurta.is
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Sólveig Andrea Jónsdóttir
innanhússarkitekt á fallegt
heimili í Garðabænum.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

„Börn eru alltaf
blessun sama hvernig
þau verða til“
Lífið er ekki einfalt en við þurfum ekki að fara í gegnum það ein, að mati Sólveigar Andreu Jónsdóttur innanhússarkitekts
sem eignaðist fyrsta barnið sitt fimmtán ára að aldri eftir að hafa verið í málaskóla í Bretlandi.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

S

ólveig Andrea Jónsdóttir
gengur rakleitt til verks og
er vanalega með nóg á sinni
könnu. Þannig hafa hlutirnir
verið lengi hjá henni.
Hún veit fátt skemmtilegra en að hanna fallegt
húsnæði þó flugfreyjustarfið
og ferðalög komi þar strax á eftir. Síðan elskar
hún að vera með fjölskyldunni sem hún segir
bjargið sem við stöndum á og stundum ljósið í
myrkrinu. Reynslan hefur kennt henni að maður ætti aldrei að fara í gegnum lífsins ólgusjó
einn á báti.
Sólveg hefur einstakt lag á því að halda mörgum boltum á lofti. Hæfni til þess kom fljótt í ljós
og ekki síst eftir að hún eignaðist fyrsta barnið
sitt, dótturina Guðrúnu Andreu Sólveigardóttur, einungis fimmtán ára að aldri.
Stærsta verkefnið að missa þá sem maður
elskar
Sólveig er gift Hilmi Víglundssyni og eiga
þau tvö börn saman, þau Heklu Rán og Víking
Rafns. Þó að Hilmir sé ekki faðir Guðrúnar
Andreu er hann góður félagi og stuðningur við
hana.
Foreldrar Sólveigar þau Jón Rafns Antonsson og Guðrún Clausen hafa alltaf leikið
stórt hlutverk í lífi Sólveigar sem gekk í gegn-

Sólveig og Hilmir ásamt börnum,
tengdasyni og barnabörnum. Guðrún
Clausen er ung og glæsileg langamma.

um erfiðasta verkefnið sitt til þessa fyrir tveimur árum þegar faðir hennar veiktist skyndilega
og dó. Þegar faðir hennar lést höfðu foreldrar
hennar verið kærustupar í rúm fimmtíu ár og í
hjónabandi í ein ellefu ár. Þau voru þannig ástfangin að það smitaði yfir í allt sem þau tóku sér
fyrir hendur.
,,Þetta er það erfiðasta sem ég hef farið í
gegnum. Að eignast barn ung er ekkert miðað
við það að missa einhvern sem manni þykir
svona vænt um. Pabbi sagði alltaf að börn væru
blessun og hlutirnir gætu verið verri. Enda vildi
hann eignast fullt af börnum og við litum alltaf
svo á að þegar Guðrún Andrea fæddist þá hefði
pabbi verið einu skrefi nær draumi sínum.
Hann var stór hluti af lífi okkar allra og þegar
hann kvaddi okkur skyndilega þá sagði Hilmar
maðurinn minn að hann hefði ekki einungis
misst tengdapabba sinn heldur einnig sinn
besta félaga. Þannig var pabbi.“
Guðrún Clausen starfaði alla tíð sem flugfreyja og er hún dóttir Holgers Peters Clausen
kaupmanns og Sólveigar Clausen kaupkonu svo
ferðalög og viðskipti voru henni í blóð borin. Jón
Rafns menntaði sig á erlendri grund og ferðaðist mikið með eiginkonu sinni svo að þegar Sólveig varð fimmtán ára vildu þau endilega gefa
henni færi á að kynnast heiminum betur og
læra nýtt tungumál. Þau fundu góðan skóla fyr5 SJÁ SÍÐU 36
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Fjölskyldan situr alltaf saman á
kvöldin og borðar. Það skiptir
Sólveigu miklu máli.

Eins og sést á þessari mynd þá fellur liturinn Kyrrð einstaklega vel inn í umhverfið á heimilinu þar sem grunnlitirnir eru grábrúnir og svartir.

Fjölskyldan málaði heimilið saman í
vetur sem tókst mjög vel. Það er einn
og sami litur á öllu húsinu. Liturinn
heitir Kyrrð og er úr Slippfélaginu.
Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

ir hana á Bretlandi, nánar tiltekið í Eastborn.
,,Já mamma og pabbi vildu að ég lærði á
heiminn og myndi tileinka mér fleiri tungumál.
Ég þótti mjög þroskuð eftir aldri enda gerði ég
snittubrauð og stýrði heimilinu með harðri
hendi þegar mamma var í flugi erlendis og ég og
pabbi með heimilið. Ég gekk í málin og gerði
bara það sem þurfti. Pabbi vann mikið á þessum
tíma en við vorum mjög dugleg öll og gerðum
það sem gera þurfti til að láta hlutina ganga
upp.
Mamma vann fyrir Icelandair í tæplega
fimmtíu ár og pabbi kenndi tækniteiknun í Iðnskólanum og var með sína eigin teiknistofu. Svo
byggði hann fyrir fjölskylduna stórt og fallegt
hús sem hefur verið í gegnum árin eins konar
miðstöð fyrir okkur fjölskylduna.
Ég var fullorðinslegur unglingur þarna fimmtán ára að aldri, en samt svo mikið barn.“

Guðrún Clausen lauk tæplega
fimmtíu ára ferli sínum sem flugfreyja fyrir tveimur árum. Hér eru
mæðgurnar saman í flugi.

Hlutirnir geta alltaf verið verri
Sólveig dvaldi hjá fjölskyldu í Eastborn í tvo
mánuði og átti dásamlegan tíma þar sem hún
lærði aðeins meira á lífið og tilveruna.
„Ég hitti strák og kom svo með óvæntan
glaðning heim. Ég hafði ekki hugmynd um það
enda hafði ég ekki verið í neinum nánum samskiptum við stráka áður en ég fór í skólann erlendis. Í raun vissum við ekki að ég hefði komið
ófrísk heim fyrr en um jólin og barnið fæddist
síðan í mars.“
Sólveig man ennþá viðbrögð foreldra sinna
sem stigu ölduna með henni og í raun færðu sig
nær henni.
„Mér er minnisstætt hvað pabbi sagði. Að
þetta hefði getað verið verra. Að börn væru
blessun og barn væri bara velkomið og jákvætt.
Að það væri gott að ég hefði ekki verið í neinu
rugli. En að sjálfsögðu hefðu allir óskað að ég
ætti barnið tíu árum seinan.“
Sólveig skráði sig í Tjarnarskóla sem hún
gerði til að undirbúa sig betur til að ná markmiðum sínum þar sem hana langaði að komast
inn í Verslunarskóla Íslands.
„Á þessum tíma hafði ég eignast litla systur
sem var fimm ára að aldri sem gerði það að

Sólveig og Hilmir
ásamt börnum sínum
tveimur; þeim Heklu
Rán og Víking Rafns.
Sólveig og Hilmir hafa
verið kærustupar lengi
en gengu í hjónaband í
apríl á þessu ári.

verkum að fjölskyldan var með
eitt lítið barn á heimilinu. Viðhorfið var að það munaði ekki um
eitt lítið barn í viðbót.
Ég fór ekki í Tjarnarskóla af því ég væri orðin ólétt en það kom sér vel að vera í litlum persónulegum skóla og ég á bara góðar minningar
frá þessum tíma þó oft hafi þetta verið erfitt. Ég
eignast síðan dóttur mína rétt fyrir páskafrí. Ég
náði að halda áfram í skólanum og að klára samræmdu prófin en mamma og pabbi skiptust á að
koma með barnið til mín í hádeginu svo ég gæti
gefið henni brjóst.“
Það er alltaf flókið fyrir ungling að ganga
með og eignast barn að hennar mati. Þess
vegna getur hún ekki mælt með því fyrir neinn.

„Ég er samt mjög heppin með
meðgöngurnar mínar og þá staðreynd að ég virðist búin til þess að
fæða börn. Ég hefði aldrei getað
gert þetta ein án mömmu og
pabba en við fundum út úr
þessu saman. Síðan þegar
sumarið kom þá fórum
við út í húsið okkar á
Spáni og síðan komst
ég inn í Verslunarskólann um
haustið eins og ég
hafði sett mér markmið um.“
Þurfti ekki að fórna
neinu með komu barnsins
Það kom aldrei til greina að
Sólveig þyrfti að fórna draumum
sínum fyrir barneignir.
,,Ég elskaði dóttur mína út af lífinu og það
gerðu foreldrar mínir líka en mér er svo minnisstætt eitt sem pabbi sagði sem var að lítil börn
þurfa ekki alltaf þrjá fullorðna aðila til að sjá um
sig daglega. Við gætum staðið saman og skipst á
með hana.“
Á þessum tíma bjó Sólveig með foreldrum
sínum. Eftir tvö ár í Verslunarskólanum áttaði
hún sig á að hún vildi læra að hanna og teikna
og því skipti hún yfir í Iðnskólann. Hún fór í
tækniteiknun og útskrifaðist þaðan árið 1994.

,,Mig langaði alltaf að læra innanhússarkitektúr og að læra það á Ítalíu. Mig langaði
ekki til Danmerkur en hafði augastað á Ítalíu.
Ég fékk inni í góðum skóla þar og tekin var
ákvörðun um að ég færi út í þetta mikla nám og
að dóttir mín yrði heima hjá foreldrum mínum á
meðan. Hún var þá fjögurra ára að verða fimm.
Ég kom heim til hennar alltaf þegar ég gat, á
jólunum, um páska og yfir sumarið. En í þá
daga voru ekki tölvur eða sama aðgengi að símum. Svo við gerðum þau plön að ég myndi heyra
í þeim á hverjum sunnudegi.“
Var ekki erfitt að lifa drauminn en að sama
skapi að fara út og skilja barnið eftir?
,,Mig langaði að mennta mig meira og á þessum tíma var ekki hægt að mennta sig í mínu fagi
á Íslandi. Svo þetta var smá föndur. Pabbi var
algjörlega á því að ég skyldi mennta mig á besta
stað og að við þyrftum ekki öll alltaf að vera með
börnin. Þetta væri grunnurinn að minni framtíð
og ég skyldi bara fara og láta drauma mína rætast.“
Þar sem tímarnir eru aðrir í dag þá ætti enginn að láta barneignir stoppa sig í að fara til útlanda í nám, að mati Sólveigar.
„Ég var 25 ára þegar ég útskrifaðist og hefði
kannski getað frestað því að fara út þar til dóttir
mín yrði eldri. En í dag eru málin öðruvísi. Það
er hægt að fara til útlanda með börn og fá leikskóla og meiri stuðning en á þeim tíma sem ég
fór út. Eins hefði umhverfið verið öðruvísi í
Danmörku, en mig langaði ekki í skóla þar á
þessum tíma.“
Faðir hennar var viðstaddur fæðinguna
Hvað með barnsföður þinn? Varstu í sambandi við hann eða ástfangin af honum á þessum tíma?
„Nei alls ekki. Við vorum bæði ung. Hann var
átján ára þegar ég kynntist honum og bjó í
Barcelona. Dóttir mín hefur aldrei hitt pabba
sinn og aldrei verið í neinu sambandi við fjölskyldu hans. Við áttum hana alveg skuldlaust.
Pabba og okkur öllum þótti mikilvægt að hlutirnir væru uppi á borðinu svo við höfum alltaf
5 SJÁ SÍÐU 38

38 MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 5. MAÍ 2021

Guðrún Andrea, Guðrún
Clausen og Sólveig eru nánar
mæðgur sem standa saman í
verkefnum lífsins.

Guðrún Andrea Sólveigardóttir ásamt eiginmanni sínum Þorbirni Þór Sigurðarsyni
ásamt börnum sínum tveimur.

Foreldrar Sólveigar þau Jón Rafns Antonsson
og Guðrún Clausen voru náin hjón. Jón lést
skyndilega fyrir tveimur árum.

talað opinskátt um þetta mál. Þegar Guðrún
Andrea fæddist var pabbi viðstaddur fæðinguna
og mamma beið frammi. Um leið og barnið kom
í heiminn lét hann senda skeyti á barnsföður
minn sem hann þurfti að kvitta fyrir að fá til sín,
þar sem tilkynnt var um fæðingu barnsins og
upplýsingar um hana. Það var gert svo hún gæti
seinna leitað uppruna síns og svo hún eða annað
fólk fyndi aldrei neina skömm í tengslum við
það hvernig hún varð til á sínum tíma.“
Hvað viltu segja við konur á staðnum sem þú
varst á?
„Ég vil bara hvetja allar ungar konur til að
láta drauminn sinn rætast að prófa að búa erlendis og jafnvel fara í nám þar. Það er góður
grunnur sem nýtist manni inn í framtíðina.
Upplifunin við að búa erlendis er einstök, maður
verður sjálfstæður og kynnist annarri menningu. Við höfum gert það sama fyrir Guðrúnu
Andreu. Hún hefur fengið að ferðast og mennta
sig á erlendri grund. Hún var einmitt í Barcelona í tvö ár og bjó í götu þar sem húsið hennar
sneri að húsi afa hennar. Hún lagði þó aldrei í að
heimsækja hann því eins og hún sér málin þá á
hún eina mömmu, afa og ömmu og síðan fósturföður sem er góður vinur hennar. Hún fann ekki
þörfina fyrir fleira fólk í kringum sig og hefur
ekki gert ennþá.
Dóttir mín er einstök og hin börnin mín líka.
Við gætum ekki verið stoltari af þeirri konu sem
hún er í dag. Hún er rúmlega þrítug að aldri og
á eiginmann og tvö börn sjálf. Er í flottri vinnu
og með góða menntun. Hún stendur sig mjög
vel.“
Sér núna hvað hún var rosalega ung
Yngri dóttir Sólveigar er á sama aldri í dag og
þegar hún átti Guðrún Andreu.
„Hekla mín er svo lítil að ég sé mig í öðru ljósi
í gegnum hana í dag. Ég horfi á hana og hugsa:
Guð minn góður. Hvernig fór ég að þessu? Ég
var varla farin að ferðast með strætó sjálf á
þessum aldri. Auðvitað hefði ég viljað eignast
Guðrúnu Andreu tíu árum seinna en þetta var
yfirstíganlegt og gekk allt saman upp. Þegar
hún varð tólf ára bjó ég rétt hjá mömmu og
pabba og hún ákvað að halda áfram að búa hjá
þeim. Enda höfðum við alla tíð búið hjá þeim og
hún hafði komið sér vel fyrir þar. Það var á þeim
tíma sem ég kynntist Hilmi manninum mínum.
Hún tilkynnti honum um leið og þau kynntust
að hann yrði aldrei pabbi hennar en að þau
gætu orðið bestu vinir sem þau eru jú einmitt í
dag.“
Þær mæðgur eru góðar vinkonur og Sólveig
er og verður alltaf mamman.
„Það er svo stutt á milli okkar að mér finnst
ég alltaf nýbúin að fara í gegnum hlutina þegar
hún tekst á við þá. Ég reyni eins og allir aðrir
foreldrar að leiðbeina henni eins vel og ég get
og auðvitað hlustar hún ekki alltaf en kemur svo
stuttu seinna og segir já, þú sagðir mér þetta.
Ég man samt ennþá daginn sem hún og
mamma og pabbi settust niður með mér og tilkynntu að nú væri kominn tími á hana út í
tungumálaskóla. Hún var þá fimmtán ára og ég

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Sólveig er vinsæll
arkitekt enda
hefur hún unnið
við fagið sitt lengi.

ófrísk að öðru barninu mínu og ég fékk nánast
áfall. Ég hélt nú ekki. Mamma og pabbi stóðu
vel með henni þá og bentu mér á að ég hefði
fengið að fara út á þessum tíma. Ég man að ég
svaraði því snögg upp á lagið að ég hefði komið
ófrísk heim! Pabbi svaraði því til að þau ætluðu
að bjóða henni og þetta væri eitthvað sem allir
ættu að hafa tækifæri til að gera. Það var
greinilegt að mitt ferðalag á þessar fjarlægu
slóðir voru ekki áfall fyrir pabba. Ég þvertók
fyrir þetta og hann hélt bara áfram að minna
mig á að þetta hefði verið blessun fyrir alla og
það væri ekkert að óttast.
Ég hélt ég myndi fara yfir um og kallaði á
fund þar sem mamma og pabbi mættu, dóttir
mín og vinkona hennar og foreldrar vinkonunnar. Ég fór yfir allt sem gæti farið úrskeiðis.
Talaði um kynlíf og mikilvægi þess að nota
varnir og allt það. Mamma og pabbi sem eru af
gamla skólanum stóðu hjá og hugsuðu án efa að
ég hefði tekið þetta aðeins of langt. Ferðin hjá
stelpunum gekk svo bara glimrandi vel og að
sjálfsögðu gerðist ekkert af því sem ég óttaðist.“
Menntun og reynsla lykilatriði í velgengni
Þegar talið berst að vinnunni hennar Sólveigar segir hún að menntun sín og reynsla sé
algjört lykilatriði í velgengni hennar í dag.
„Eins höfðu þessi fjögur ár á Ítalíu mikil áhrif
á mig enda eru Ítalir alveg dásamlegir. Það eru
allir velkomnir þar og mikil gestrisni í gangi.
Þeir borða góðan mat og hafa gaman af lífinu.
Ég var í Flórens í eitt ár og síðan í Mílanó í þrjú
ár og það litaði aðeins reynslu mína af landinu.
Mílanó er sem dæmi mikil viðskiptaborg og
þar eru allir að keppast við að ná markmiðum
sínum. Konur ganga menntaveginn og eru aðeins eldri þegar þær gifta sig. Það eru allir rosalega fínt klæddir í Mílanó og þó það væri steikjandi hiti þá fór maður ekki á stuttbuxum í
skólann heldur fallega klæddur ítölskum fatnaði.

Það er hátt til lofts á Ítalíu og marmari út um
allt. Mér þótti svo gaman að vera þarna og
borgin er æðisleg þó ég hefði alls ekki viljað
vera þarna lengur. Það voru aðeins aðrir tímar
þegar ég var þarna úti sem var alveg einstakt
líka að upplifa. Alþjóðlegar keðjur voru ekki
komnar inn í landið í sama mæli og nú svo allt
sem maður upplifði var ítalskt.
Ég bjó á þessum tíma með Kjartani Óskarssyni vini mínum sem var einnig í hönnunarnámi úti og okkur þótti ítalskur matur alveg æðislegur. Síðan langaði okkur að læra að
drekka ítölsk vín sem við og gerðum en við
kunnum ekki að kaupa okkur vín og drukkum
vínin sem fengust á eina evru úr fernu. Fagurfræðin, menntunin og gestrisnin hefur áhrif á
mig enn þá í dag.“
Málaði íbúðina í einum ríkislit
Það er nóg að gera hjá Sólveigu í vinnunni í
dag þó hún sakni þess að vera ekki lengur að
fljúga fyrir Icelandair á sumrin. Það hafi verið
óskastaðan hennar hvað vinnu varðar því hún
viti fátt skemmtilegra en að teikna, hanna og
ferðast.
„Kórónuveiran er þó ekki alslæm og eru
margir að nýta sér tímann núna í endurbætur á
húsunum sínum. Við rekum okkar heimili eins
og fyrirtæki og er alltaf nóg að gera hjá öllum.
Svo þegar veiran skall á þá hægðist á öllu. Börnin þurftu um tíma að halda sig frá íþróttum svo
við nýttum tækifærið hér heima um helgar og
ákváðum að mála húsið öll saman. Það var mjög
gaman og bara alveg einstök samvera. Ég
ákvað að velja einn svona „ríkislit“ á allt, bæði
loft og veggi.
Við höfum ekki breytt miklu hér heima síðan
við fluttum inn og erum mjög ánægð með húseignina okkar. Eldhúsið er æðislegt, opið og
skemmtilegt. Við höfum komið okkur notalega
fyrir hér heima. Ég er með skrifstofuna heima
sem mér finnst alveg hreint dásamlegt. Herbergin eru stór í húsinu og gott pláss fyrir okk-

ur öll, vini og vandamenn.“
Eftir fráfall föður síns hefur Sólveig tekið við
fjölskyldukeflinu.
„Við vorum vön að fara alltaf til mömmu og
pabba á sunnudögum í mat. Nú förum við eftir
öllum reglum í samfélaginu en heimili mitt er
orðið sú miðstöð sem hús foreldra minna var
hér áður fyrr.
Mér finnst það einstakt enda rek ég heimilið í
ítölskum stíl. Ég er gestrisin og elska að fá fólk í
mat. Mér finnst notalegt að vera með manninum mínum og börnum og svo ótrúlega gaman
að hittast öll reglulega ekki síst fyrir börnin sem
eignast dýrmætar rætur og minningar inn í
framtíðina.“
Hvernig lýsir þú viðskiptavinum þínum í dag?
„Það er sem betur fer bara allskonar fólk,
bæði ungt fólk og aðeins eldra. Ég elska að
koma inn á ný heimili og að kynnast fólki. Ég vil
hlusta vel á þarfir heimilisfólksins og reyna eins
vel og ég get að verða við óskum þeirra. Fólkið
sem ég vinn fyrir ræður ferðinni. Ég les í aðstæður og legg svo upp úr fallegri hönnun sem
hentar öllum á heimilinu. Styrkleikar mínir sem
arkitekt eru þeir að ég er ákveðin og hreinskilin
og það er mikill drifkraftur í mér. Ég er mjög
dugleg að vinna og vinn stundum fram á nótt.
Ég er þessi mikli orkubolti og mjög útsjónasöm
líka. Ég hef alltaf elskað hönnun og hef unnið
lengi við fagið. Ég vann hjá Pennanum og síðan
hjá arkitektastofu áður en ég ákvað að stofna
mitt eigið fyrirtæki árið 2014.“
Er engin kvenréttindakona
Þó að Sólveig sé hörkudugleg kona þá er hún
engin kvenréttindakona að eigin sögn.
,,Vinkonur mínar kölluðu mig Solla (Solli) um
tíma þegar ég bjó ein og var alltaf með pensilinn
í annarri hendinni og borvélina í hinni. Það er
ekki staðan í dag. Maðurinn minn má gera fullt
af hlutum hér heima. Ég vil sem dæmi sjá alveg
um þvottinn á heimilinu og fær hann helst ekki
að koma inn í þvottahúsið. Ég er algjör dama og
vil vera það. Það er mjög margt sem maðurinn
minn gerir sem mig langar ekki til að gera. Þó
að heimilið geti oft verið eins og fyrirtæki þar
sem allt þarf að ganga upp og allir að gera eitthvað, þá eru nokkrir hlutir sem skipta mig
meira máli en annað. Sem dæmi þá ætlast ég til
þess að allir borði saman á kvöldin. Það tekur
ekki margar mínútur að setjast niður við borðið
saman og ég hef gaman af því að elda góðan og
hollan mat. Síðan finnst mér skipta máli að
heimilið haldi vel utan um alla sem búa hérna og
að það sé hægt að halda hugguleg fjölskylduboð
og matarboð fyrir vini. Síðan skiptir sambandið
mitt við Hilmi mjög miklu máli. Ætli það megi
ekki segja að ég hafi fengið nef fyrir góðum
mönnum í gegnum pabba og að Hilmir falli algjörlega inn í hugmyndir mínar um hvernig
góður maður eigi að vera. Við erum mjög samstiga í öllu og miklir vinir og hann styður mig í
öllu sem er mér ákaflega dýrmætt. Enda hefur
lífið kennt mér að það er ekki alltaf auðvelt en
maður stígur ölduna og tekst á við hindranirnar
þegar þær koma. En við gerum það ekki ein.“

Auglýsing

Glímir þú við
hárlos?
Yﬁr 88% kvenna segjast hafa glímt við hárlos á lífsleiðinni og af þeim eru
um 40% í kringum þrjátíu og ﬁmm ára aldurinn. Fríða Rut Heimisdóttir,
hárgreiðslumeistari og eigandi Regalo ehf. heildsölu, segir að tilﬁnningarnar
sem vakna hjá konum við hárlos séu margvíslegar og áhyggjur séu algengastar. Hjá Kérastase Paris eru til meðferðir við hárþynningu fyrir bæði kynin
og eins hármeðferð við hárlosi sem heitir Kérastase Genesis.
baka og við missum mikið af meðgönguestrógeninu. Það góða við þessa tegund af hárlosi er
að hún er tímabundin.

„Um 90% þeirra sem upplifa hárlos meðhöndla
það ekki en það er þó hægt,“ segir hún.
„Spurðar af hverju sögðu konurnar margs konar
tilﬁnningar sem fylgdu hárlosinu, sumar sögðust
leiðar, aðrar fundu fyrir kvíða og áhyggjum og
skammast sín og margar vissu ekki hvert best
væri að leita og fá upplýsingar.“
En hvað er hárlos? „Lífsferill hárs er einfaldur,
það vex, dettur af og nýtt hár tekur að vaxa.
Langoftast detta hárin af jafnt og þétt og vaxa
sömuleiðis. En hárlosi er almennt hægt að skipta
í tvennt, það að missa hár og fá það aftur og/
eða missa hár og fá það ekki aftur, það kallast
skallamyndun. Þættir sem ráða hárlosi geta
verið margs konar s.s. erfðir, hormónavandamál
og öldrun. Eins geta áföll valdið skyndilegu
hárlosi, slys og ýmsir sjúkdómar og meðferðir
við þeim, t.d. geisla- eða lyfjameðferðir. Við mikil
veikindi eða álag getur hárlos orðið meira en ella.
Þetta sést hjá þeim sem hafa veikst alvarlega.
Hárlosið verður þó oft ekki beint í kjölfar veikindanna, heldur 3-6 mánuðum seinna. Dæmi um
kvilla sem geta valdið hárlosi er járnskortur og
truﬂun á starfsemi skjaldkirtils. Öðru máli gegnir
ef hárlos dreiﬁst ójafnt um höfuðið, þannig að há
kollvik myndist eða skallatungl. Í þeim tilvikum
ætti viðkomandi að leita læknis og ef um konu er

Hægt að að örva hárvöxt

að ræða að láta athuga hormónastarfsemina. Þá
getur hárlos verið aukaverkun sumra lyfja.
Hárlos margra tengdist lífsstíl og öðru tengdu
lífsferlinum eins og meðgöngu,“ heldur Fríða Rut
áfram. „Hárið er oft óvenjuþykkt og ræktarlegt
á meðgöngu en u.þ.b. hálfu ári eftir fæðingu
verður mikið hárlos og hárið rytjulegt. Breytingar
á hormónum og þá sérstaklega estrógeni sem
hefur þau áhrif að engin hár falla heldur bætast í
sífellu við ný í hársverðinum meðan á meðgöngu
stendur. Eftir fæðingu ganga þessi hormón til

Fríða Rut segir að það sé ýmislegt sem hægt sé
að gera til að örva hárvöxt. „Hágæðahárvörurnar
Kérastase Paris sem eru í eigu L´Oréal Group
setti nýverið á markað sérhannaða línu sem
hjálpar til við að sporna gegn hárlosi. Línan
samanstendur af sjampói, næringu, djúpnæringu
og sex vikna meðferð í formi dropa sem notaðir
eru heima fyrir til að vinna á hárlosi og styrkja
hár og hársvörð sem er eitt það mikilvægasta
í meðferðinni. Droparnir eru notaðir daglega
og settir í hársvörðinn til að koma í veg fyrir
að kollagen herðist og að hárið falli. Einnig
inniheldur línan hitavörn til að verja hárið ásamt
fagmeðferð sem hægt er að fá á Kérastase-hárgreiðslustofum þar sem hár og hársvörður er
hreinsað vel með sérstöku dufti sem blandað er
í sjampó til að ná öllum umhverﬁsþáttum, efnaleifum og þess háttar, úr til að hefja meðferð við
hárlosi.
Rannsóknardeild Kérastase sýndi fram á að með
því að meðhöndla hárlos og nota línuna saman

fundu 93,3 % þátttakenda mikinn mun. Hárið
brotnaði síður og hárlos varð minna.“ Mælt er
með samhliða notkun á sjampó og næringu að
nota ávalt daglega dropana en þá þarf ekki að
nota samhliða hárþvotti heldur mega þeir fara í
hárið hvenær sem er hvaða tíma dags í blautt,
þurrt, hreint eða óhreint aðalmálið er notkun
þeirra leggur Fríða á með áherslu.
Fríða Rut segir að gott sé að vinna að því að
nota sérstaka sérhannaða línu sem er mild og
með það í huga að vinna á hárlosi til að draga
úr því eins og hægt er. Mikilvægt er að taka
inn vítamín og steinefni sem örva hárvöxt. Eitt
af mikilvægasta sem hárið þarf er bíotín til að
halda bæði húð og hári heilbrigðu en bíótín örvar
hárvöxt. „Þá er kísill mikilvægt steinefni fyrir
hárið og einnig hafa kollagen-duftblöndur reynst
vel. Fitusýrur fyrirbyggja þurrk bæði í hársverði
og hárinu sjálfu og B-vítamín eru mikilvæg til að
halda hárvexti og hári heilbrigðu. Við hárlosi mæli
ég með inntöku Sugarbearhair sem inniheldur
hátt hlutfall bíótíns ásamt öllum þeim vítamínum
sem þarf til að stuðla að heilbrigðu hári,“ segir
hún að lokum.
Fyrir nánari upplýsingar www.regalo.is
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„Alin upp
við list og
menningu“

Hendrikka Waage er
á leið aftur út til Bretlands en hún hefur
verið á Íslandi frá því
í byrjun ársins.

Hendrikka Waage skartgripahönnuður og listakona
var alin upp við menningu og list. Hún hefur hannað
skartgripi lengi, síðan hefur hún verið að mála áhugaverð
málverk. Nýjasta verkefnið er samstarfsverkefni
hennar og Áslaugar Magnúsdóttur fyrir Kötlu.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
endrikka Waage hefur verið á
Íslandi frá því í janúar á þessu
ári en er nú á leið aftur til
Bretlands. Hún hefur verið að
vinna að tveimur nýjum
skartgripalíum sem koma á
markað í haust; önnur línan er tengd náttúrunni og hin sögulegum atburði.
„Eitt af mínum áhugamálum hefur alltaf verið að mála. Ég hef stundað nám við
Art Academy of London samhliða starfi
mínu og hef haldið tvær myndlistarsýningar á Íslandi sem gengu
mjög vel. Ég mála litríkar portrettmyndir af konum sem ég kalla
Dásamlegar verur (e. wonderful
beings) vegna þess að ég fæ sjálf
svo mikla gleði af því að mála þær.
Ég vona að það sjáist. Þetta er einfalt mótíf af konum með eitt eyra.“
Hendrikka segir áhuga sinn á
myndlist tilkominn vegna móður
sinnar.
„Æskuheimilið var mjög listrænt
og móðir mín að mála frá því ég man
eftir mér. Ég hef starfað sem skartgripahönnuður lengi og því hefur listsköpun komið eðlilega til mín. Ég byrjaði að mála Dásamlegar verur eftir
námið þar sem ég fékk mjög jákvæðan
meðbyr frá kennara mínum sem hefur
hvatt mig áfram í myndlistinni. Ég nota
sterka liti sem gera lífið litríkara.“
Hver er sagan á bak við málverkin?

H

Wonderful Beings-bolinn er
hægt að nálgast á heimasíðunni www.katla.com.

Ljósmynd/Stefania Linnet

Hendrikka gerir
áhugaverða myndlist þar sem konur
með eitt eyra eru í
forgrunni. Myndirnar heita Dásamlegar verur (e. Wonderful beings).

Wonderful
Beings hettupeysan er
samstarfsverkefni Hendrikku
og Áslaugar
Magnúsdóttur.

Ljósmynd/Katla

Notar þú hinar margverðlaunuðu
Eminence Organic húðsnyrtivörur?
Ljósmynd/Kári Sverris

Þær eru lífrænt vottaðar
og án allra aukaefna (vegan)
Endurvektu æsku og orku
húðarinnar og hún verður
ljómandi og frísk.
Komdu til okkar og við
leiðum þig í allan
sannleikann.

Glæsibær, Álfheimar 74, pöntunarsími 831 5676.

„Það streyma endalaust til okkar upplýsingar úr
Hendrikka málar
öllum áttum og við erum heilaþvegin af hinu og
þessu þannig að ég ákvað að hafa einungis eitt eyra listaverk af konum
á þeim því þú þarft ekki að vera að hlusta á allt sem með eitt eyra.
er í gangi. Það er það sem ég túlka út úr
þessu en ég vil leyfa áhorfandanum að
túlka verkin á þann hátt sem hann sér það.
Innblásturinn hef ég sótt sérstaklega til
tveggja merkilegra kvenna. Annars vegar
Gloriu Vanderbilt, sem féll frá fyrir tveimur árum. Hún var mikil lista- og viðskiptakona. Síðustu árin fór hún að búa til afskaplega einlægar myndir sem hún sýndi á
Instagram. Svo er það króatíska listakonan
Ana Tzarev. Hún er stórkostlegur listamaður sem notar mikið þessa skæru liti. Hún
hefur veitt mér mikinn innblástur.“
Hvað með fatnaðinn sem þú ert að gera
með Áslaugu Magnúsdóttur? „Dásamlegu verÞað er óþarfi að taka
urnar mínar prýða stuttermaboli og hettupeysur
inn allar upplýsingar
hjá Kötlu, sem er vörumerki Áslaugar. Þetta er
úr samfélaginu að
mjög skemmtilegt verkefni sem við ákváðum að
mati Hendrikku
fara í saman og koma bolirnir í takmarkaðri útWaage.
gáfu.
Samstarfið okkar heitir Katla X Hendrikka.“
Samstarfið var tilkynnt opinberlega fyrst á alþjóðlegum baráttudegi
kvenna, hinn 8. mars, á þessu ári. „Það hefur verið áhugavert að vinna með
Áslaugu því hún fer svo nýjar leiðir og lætur umhverfisverndarsjónarmið
ætíð ráða för. Hægt er að nálgast bolina og hettupeysurnar á www.katla.com.“

Þar sem veislan byrjar

Afmæli

Útskriftir

Brúðkaup

BRJÁLAÐ ÚRVAL
@alltikoku.is

.

alltikoku is
Smiðjuvegi 9 - 200 Kópavogur | 567-9911

Laserlyfting

Gelísprautun
Fylling í
varir,
hrukkur
og línur

Náttúruleg fylling í varir, hrukkur og línur. Gelísprautun er náttúruleg andlitslyfting án
skurðaðgerðar sem framkvæmd er með náttúrulegu fjölsykrunum frá Neauvia Organic. Neauvia
er hreint kristalsgel sem inniheldur fjölsykrusýrur sem er að ﬁnna í öllum vefjum líkamans. Eftir
að náttúrulegu fjölsykrunum hefur verið sprautað í húðina binda þær vatnið í húðinni og mynda
fyllingu. Línur, drættir og hrukkur jafnast út og húðin öðlast ljóma og þéttleika á ný. Hægt er að
framkvæma meðferðina nánast hvar sem er á andlitinu. Þú getur valið um fyllingu í varir, hrukkur,
línur, ör, kinnar, kinnbein og höku, svo eitthvað sé nefnt.

Eykur kollagen
framleiðslu
og byggir
húðina upp
innan frá

Laserlyfting er öﬂugasta meðferð Húðfegrunar þegar kemur að því að vinna til baka
öldrun húðarinnar, en hentar einnig vel sem forvörn fyrir þá sem ekki eru enn farnir að sjá
öldrunarmerki á húðinni. Meðferðin örvar framleiðslu kollagens og elastínþráða djúpt í
undirlagi húðarinnar sem gerir það að verkum að húðin þéttist og stinnist, ásýnd hennar
verður fallegri og hrukkur mýkjast. Árangurinn er til langs tíma en er þó að koma fram hægt
og rólega í nokkra mánuði eftir meðferð.

Lúxus Húðslípun

Hollywood Glow

Hyaluronic Booster

Lúxus Húðslípun er einstök og
áhrifarík meðferð sem veitir
húðinni allt í senn slípun, hreinsun, raka og næringu.
Meðferðin ﬂýtir endurnýjunarferli húðarinnar og skilar
sér þar með í mýkri og sléttari húð og grynnri hrukkum
og línum. Hún jafnar auk þess húðlit og áferð húðar,
hreinsar hana af óhreinindum og minnkar ásýnd svitahola.

Hollywood Glow er frábær
meðferð fyrir þá sem leitast
eftir skjótum árangri og gefur
húðinni samstundis fallegan
ljóma og bjart og frísklegt yﬁrbragð sem endist alla jafna
í nokkra mánuði í senn.

Hyaluronic Booster er mesotherapy meðferð sem
inniheldur náttúrulegar fjölsykrur, amínósýrur og steinefni, þeirra á meðal calcium hydroxiapatite (CaHA) sem
örvar framleiðslu kollagens og náttúrulegra fjölsykra í
líkamanum. Árangur af meðferðinni má merkja á þéttari
og stinnari húð og grynnri hrukkum og línum

Veitir slípun, hreinsun, raka og næringu

Gefur húðinni ljóma og fyllingu

Tímapantanir í síma 533 1320

Stuðlar að heilbrigðari, þéttari og stinnari húð

Búum yﬁr 20 ára reynslu í húðmeðferðum

Húðfegrun ehf | Vegmúli 2 | Sími 533 1320 | www.hudfegrun.is

FIMM meðferðir sem stuðla
að heilbrigðri húð í sumar
Áhrifaríkustu meðferðir Húðfegrunar
fyrir heilbrigða og ljómandi
húð án farða

ð

Þitt útlit –okkar þekking.
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Áhugaverðasta fólkið
á sárustu sögurnar
Embla Sigurgeirsdóttir listamaður
var aðeins tólf ára barn þegar móðir hennar
og báðar ömmur féllu frá með nokkurra
mánaða millibili. Síðar eignaðist hún
verulega fjölfatlaða dóttur með öllum þeim
áskorunum sem því fylgja og þegar sonur
hennar steig fram sem hinsegin tóku við
flóknir erfiðleikar sem hún átti aldrei von á.
Þrátt fyrir alla stormana hefur þessari
fallegu og öflugu einstæðu mömmu tekist
að hasla sér völl meðal vinsælustu hönnuða
landsins í gegnum listsköpunina sem hún
segir algerlega hafa bjargað lífi sínu.
Margrét Hugrún | margret.hugrun@gmail.com
mbla fæddist árið 1978 í Uppsala í Svíþjóð og var
yngst fjögurra systkina en faðir hennar, Sigurgeir Steingrímsson, starfaði þar sem lektor í íslensku við Uppsala-háskóla og móðir hennar,
Helga Gunnarsdóttir, var í framhaldsnámi í tónmennt. Þegar Embla var þriggja ára flutti fjölskyldan aftur til Íslands, nánar tiltekið í fallegt
blátt bárujárnshús við Brekkustíg í gamla
Vesturbænum í Reykjavík en þetta fallega ættaróðal hefur verið í
eigu fjölskyldu hennar í fjórar kynslóðir. Nú býr hún í þessu sama
húsi ásamt börnum sínum Kolbrúnu og Þór, kátum hundi og einum
önugum ketti.
Æska Emblu í húsinu á Brekkustíg var góð og henni leið vel í
Vesturbæjarskóla þar sem krakkarnir voru verndaðir og ljúfur
andi ríkti í skólanum. Öðru máli gilti þó um Hagaskóla þar sem
ríkti vargöld upp úr 1990. Hana óaði við því að skipta um skóla enda
hafði hún upplifað sig mjög verndaða og örugga í umhverfi sem einkenndist af sveigjanlegu og nýstárlegu viðhorfi til náms.
„Til dæmis þá trúðu kennararnir í Vesturbæjarskóla ekkert á
próf og við nemendurnir fengum bara að velja okkur verkefni eftir
því hvernig lá á okkur eða hverju við höfðum áhuga á. „Viltu læra
stærðfræði eða prjóna í dag?“ var spurt. Svo bara gerði maður það
sem mann langaði í það og það skiptið,“ segir Embla sem var ekki
bara stressuð yfir því að mæta gangsterum á göngum Hagaskóla
heldur var hún líka yfirgengilega kvíðin yfir því að þurfa að taka
sitt fyrsta próf á ævinni.
„Ég held að ég hafi aldrei svitnað jafn mikið!“ segir hún og hlær
að minningunni. Hún segir að átökin milli nemenda og gengja á
göngum Hagaskóla hafi verið það svæsin að skólanum hafi verið
skipt upp í hólf sem aðskildu árgangana.
„Þetta var gert til að krakkarnir í áttunda bekk þyrftu ekki að
hitta brjálæðingana í níunda og tíunda bekk og það var alltaf
öryggisvörður á svæðinu,“ segir Embla og skellir upp úr við að rifja
ástandið upp.

E

Missti mömmu sína og báðar ömmur á tíu
mánaða tímabili aðeins tólf ára gömul
Vorið áður en hún byrjaði í Hagaskóla, árið 1991, lést móðir
hennar úr krabbameini aðeins 48 ára. Þá var Embla 12 ára. Á sama
tíu mánaða tímabili ákvað svo almættið að taka báðar ömmur hennar líka en þær voru mjög stór hluti af lífi fjölskyldunnar og gegndu
veigamiklum hlutverkum innan hennar.
„Móðuramma mín fer fyrir jól 1990, mamma í maí 1991 og föðuramma haustið 1991. Pabbi stóð þá einn eftir með fjögur börn, búinn
að missa allar konurnar í lífi sínu. Eiginkonu, mömmu og tengdamömmu. Mamma var mjög ákveðin og kraftmikil. Hún hélt heimilinu gangandi ásamt ömmum mínum sem voru báðar ekkjur. Þær
þrjár voru konurnar sem héldu utan um allt sem tilheyrði heimili
og fjölskyldu. Þær létu hlutina ganga upp og þegar þær voru farnar þá stóð hann frammi fyrir því að kunna ekkert af því sem þær
höfðu áður sinnt. Hann hafði einfaldlega alltaf þurft mjög mikið á
þessum konum að halda og skyndilega eru þær allar farnar og
hann stendur eftir ráðalaus með sorgina kraumandi undir yfirborðinu. Það var nefnilega aldrei talað um neitt og ekki tekið á hlutunum með neinum hætti. Svoleiðis var þetta bara hér áður. Fólk talaði bara ekkert um það hvernig því leið.“
Uppeldið heyrði sögunni til
Embla segir að eftir því sem árin hafa liðið hafi hún náð að sýna
pabba sínum meiri og meiri skilning en staðan var önnur þegar hún
var yngri. „Ég var mjög reið út í hann þegar ég var unglingur, og
það er engin lygi að hann gerði ótal mistök, en eftir því sem ég eldist, og tala nú ekki um eftir að ég varð sjálf foreldri, þá skil ég hann
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Embla Sigurgeirsdóttir lætur
áföllin ekki stoppa sig.
Morgunblaðið/Eggert

SUMARIÐ ER KOMIÐ!
FULL BÚÐ AF NÝJUM VÖRUM

JODIS BY ANDREA RÖFN - ANNA
24.995 Kr. / ST. 36- 41
VNR. JOD-1381-3

JODIS BY ANDREA RÖFN - MARGRÉT
18.995 Kr. / ST. 36- 41
VNR. JOD-7530

SHOE BIZ SAXY
17.995 Kr. / ST. 36-41
VNR. GAR1647-PATENT

SHOE BIZ SARI
17.995 Kr. / ST. 36-41
VNR. GAR1651-A-SPL

VAGABOND COURTNEY
19.995 Kr. / ST. 37-41
VNR. GVA-5134-001

VAGABOND PENNY
17.995 Kr. / ST. 36-40
VNR. GVA-4738-040

KRINGLAN  SMÁRALIND  SKÓR.IS
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mikið betur – án þess þó að geta algerlega sett mig í hans spor.“
Hið innra rótleysi sem tók við eftir að mamma Emblu og ömmur
hennar féllu frá hafði slæm áhrif á Emblu. Þau systkin höfðu oft
fengið að heyra það að uppeldi þeirra væri strangt og bæði foreldrar og ömmur sáu til þess að allir héldu sig innan girðingar og
innan marka.
„En þegar mamma deyr, og ömmur mínar, þá heyrði eiginlega
allt uppeldi sögunni til. Skiljanlega hafði elsku pabbi minn bara
enga orku til að ala mig upp og setja mér mörk en ég sá það ekki þá.
Hann var eflaust í svo miklu áfalli að hann gat það ekki og kunni
það eflaust ekki heldur,“ segir hún og bætir við að sér hafi þótt
þetta frjálslega líf mjög þægilegt eins og gefur að skilja hjá unglingi.
„Ég gat talað hann í allt, fengið hann til að kaupa hitt og þetta
fyrir mig og skutla mér þangað sem ég þurfti að fara. Hann lúffaði
alltaf af því hann vildi ekki særa mig og halda öllu góðu,“ segir hún
lágt og tár læðast fram á hvarmana. „Maður er alltaf að sjá æsku
sína og fortíð í nýju og nýju ljósi,“ segir hún. „Alltaf að upplifa nýja
sýn á hluti og fólk sem maður var búinn að mynda sér einhverja
skoðun á, góða eða slæma. Til dæmis myndar maður sér skoðun á
foreldrum, systkinum og því hvaða ákvarðanir voru teknar og
hvernig hlutirnir voru sagðir og gerðir en svo eldist maður og lífið
tekur við. Maður eignast börn, lendir í áföllum, vinnur í þeim og
þroskast og allt þetta og þá gerist það kannski af sjálfu sér að maður fer að meta alla hluti upp á nýtt. Vissulega getum við lagt okkur
fram um að reyna að setja okkur í spor annarra þegar yfirþyrmandi
atburðir eiga sér stað, en ég vil meina að það sé ekki hægt að skilja
annað fólk og viðbrögð þess til fulls nema maður hafi sjálfur verið í
sömu, eða mjög svipuðum sporum.“
Svo kom ný stjúpa inn á heimilið
Fjórum árum eftir að móðir Emblu lést, þegar Embla er að byrja
í Kvennó, kynntist pabbi hennar Ragnheiði Jónsdóttur presti og
fann ástina á ný. Til að byrja með náðu Embla og stjúpa hennar
ekki vel saman en í dag eru þær miklar og nánar vinkonur. Fyrst
um sinn gekk Emblu ágætlega í náminu. Hún var á fullu í félagslífinu og öllu sem tilheyrir þessum skemmtilega tíma, en strax á
öðru ári fór að halla undan fæti. Embla segist ekki alveg átta sig á
því hvað varð til þess að allt umturnaðist en mögulega hafi þetta
verið sorgin sem fann sér leið til að brjótast upp á yfirborðið.
„Ég fór einhvern veginn alveg út af sporinu þegar pabbi fór að
vera með stjúpu minni. Hún flutti líka heim til okkar eftir stutt
kynni þeirra pabba og ég var aldrei spurð hvernig mér litist á það.
Við systkini mín vissum satt best að segja ekkert hver þessi manneskja var. Hún var bara allt í einu mætt og skyndilega snerist ekki
allt í kringum mig lengur. Mér fannst þessi tími mjög sérstakur því
mér fannst ég ekki þekkja þessa konu en samt bjó hún á heimili
mínu. Mér fannst ég ekki vita neitt um hana. Vissi bara að hún hét
Ragnheiður. Þegar ég lít um öxl þá hugsa ég stundum hvernig
pabba hafi dottið í hug að fá bara einhverja konu inn á heimilið eftir
örstutt kynni en ég skildi hann mikið betur eftir á. Pabbi minn átti
bara alltaf erfitt með að takast á við erfiðar tilfinningar og leysa úr
þeim. Hann sökkti sér í vinnu og verkefni og faldi sig einhvern veginn þannig. Hann flutti til dæmis með mig til Cambridge í Englandi
ári eftir að mamma dó og hin systkinin urðu eftir á Íslandi, en það
hefði eflaust verið betra fyrir okkur að vera öll saman til að takast á
við sorgina og missinn,“ segir hún hugsi um leið og hún hellir svörtu
tei úr bláum tekatli í fallegan keramíkbolla úr sinni eigin smiðju.
„Í minningunni finnst mér eins og ég hafi oft verið ein á þessum
árum. Pabbi var oft erlendis vegna vinnunnar og unglingurinn ég
lék bara lausum hala heima. Ég hélt mjög oft partí og aldrei þurfti
ég að taka afleiðingum af neinu. Það skipti ekki máli hvað ég gerði.“
Bar sig saman við systkini sín og leið eins og aumingja
Líf Emblu varð erfiðara og erfiðara með tímanum. Hún rásaði
hindrunarlaust og reyndi að halda áfram uppteknum hætti eftir að
Ragnheiður flutti inn á heimilið en þar mætti hún skiljanlega mótstöðu.
„Þegar ég varð aðeins eldri helltist yfir mig samviskubit yfir því
hvernig ég hafði hagað mér á þessum árum. Ég áttaði mig á því að
ég hafði bókstaflega engan skilning á því hvaða tilfinningar pabbi
var að fara í gegnum og ég sá líka að ég hafði svo sannarlega ekki
gert líf hans neitt auðveldara. Það situr enn í mér og tekur mig sárt.
Pabbi minn og stjúpa hafa verið mér stoð og stytta í lífinu ásamt
elstu systur minni sem kom mér nánast í móðurstað og ég sé ekki
að ég hefði komist í gegnum lífið án þeirra,“ segir hún einlæglega.
Eftir að Embla flosnaði upp úr náminu fór hún að vinna hina og
þessa vinnu. Hún segir að samviskubitið yfir því að hafa ekki staðið
sig í skóla hafi stöðugt nagað hana að innan. Henni fannst hún
hvorki standa undir eigin væntingum né fjölskyldunnar og bar sig
um leið saman við foreldra sína og systkini sem öll eru hámenntuð.
„En svo dreif ég mig í förðunarnám og það gekk alveg rosalega
vel. Ég var fljótlega byrjuð að kenna og ég tók að mér allskonar
verkefni sem gáfu vel af sér. Loksins fann ég að ég gat verið virkilega góð í einhverju en mér fannst þetta starf aldrei nógu gott eða
fínt. Mér fannst ekki nógu gott að vera „bara“ förðunarfræðingur
og fékk algera þráhyggju fyrir því að klára stúdentsprófið svo ég
gæti komið mér í meira nám. Mér fannst allir klárir nema ég og
systkini mín setti ég í guðatölu. Mér leið eins og ég væri bara lítill
og vitlaus kjáni og mér leið eins og fjölskyldu minni þætti það líka,
þrátt fyrir að ég stæði mig mjög vel í því sem ég var að gera. Þetta
var vond tilfinning sem erfitt var að losna við.“
Þráhyggjan yfir því að vera ekki með stúdentspróf
Skömmin yfir því að skorta almennilega menntun og þráhyggjan
fyrir stúdentsprófinu urðu til þess að Embla skráði sig í Öldungadeildina í MH til að safna einingum í stúdentsprófið. Það var árið
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2003 og hún ólétt að eldra barninu en barnsföður sínum hafði hún
kynnst í partíi í næsta húsi þegar hún var sautján ára og það samband stóð í fjórtán ár.
„Svo kemur barnið í heiminn og ég skrái mig á hönnunarbraut í
Iðnskólanum í Hafnarfirði og þar kviknaði loksins á mér! Ég fann
mig rosalega vel í náminu og fékk mikinn áhuga á því sem ég var að
gera. Samt var eina markmiðið bara að kaupa stúdentshúfu og taka
mynd af mér með hana á höfðinu til að sanna fyrir öllum að ég væri
að standa mig í lífinu. Það komst bara ekkert annað að,“ segir hún
og hristir kollinn.
Lét sannfærast af ljósmóður um að allt væri í lagi
Embla fæddi heilbrigt barn og átti stutt í að smella af sér mynd
með stúdentshúfuna á kollinum þegar hún varð ólétt í annað sinn
en eftir tuttugu vikur fór að bera á frávikum í fóstrinu.
„Ég á aldrei eftir að gleyma síðustu sónarskoðuninni sem ég fór í
áður en barnið fæddist. Ljósmóðirin sannfærði mig um að það
væru alltaf að mælast einhver smá frávik í fóstrum en að í fæstum
tilfellum væru þau alvarleg. Kannski að börn fæddust með stærri
eyru eða eitthvað en yfirleitt væru þessi frávik ekkert sem skipti

máli. Hún reyndi svo innilega að sannfæra mig um að þetta yrði
ekkert mál svo ég trúði henni en nokkrum dögum síðar fæddi ég
mjög fjölfatlað barn og sjokkið var gríðarlegt.“
Kolbrún, sem er fjórtán ára nemandi í Klettaskóla, glímir við
sjaldgæfa fötlun sem stafar af Saethre Chotzen-heilkenninu. Henni
fylgja margskonar erfiðleikar sem hafa
„Mér fannst áföllin
stundum kallað á flóknar skurðaðgerðir og
hafa veikt mig og gert
fleira.
„Þegar hún var bara níu mánaða var
mig að ómenntuðum
höfuðkúpan á henni klippt upp til að koma
svörtum sauði. Ég
mætti í veg fyrir samgróninga. Hún fæddist
var aldrei nógu
með klumbufót og mestan part ævinnar hefur hún verið í spengingarferli vegna baksgóð í eigin huga.“
ins,“ útskýrir Embla og bætir við að það sé
einungis brot af því sem barnið hefur þurft að ganga í gegnum.
„Andlegur þroski hennar er kannski á við þriggja, fjögurra ára
stelpu en hún hefur dásamlega skapgerð. Ég á fatlað barn en ég á
rosalega hamingjusamt fatlað barn. Henni líður ekki illa þar sem
hún er bókstaflega alltaf í góðu skapi og elskar alla sem hún hittir.
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Svo finnst henni hún sjálf alveg langflottasta pían í bænum,
skortir ekkert á sjálfsöryggið og knúsar alla. Hún skammast sín
ekki fyrir nokkurn skapaðan hlut og er bara alveg yndisleg,“ segir Embla og bætir því við að Kolbrún hafi líka kennt henni, og
aukið með henni, eiginleika á borð við þolinmæði og samkennd
með öðru fólki. „Hún tekur samt á. Hún tekur á alla daga. Þegar
þú átt fatlað barn þá ferðu inn í annan heim þar sem meirihluti
fólks skilur þig ekki. Hverjar hindranirnar eru og hvað daglegt
líf og áhyggjur ganga út á,“ segir Embla og tekur dæmi um
kunningjakonu sína sem missti fjölfatlað barn. „Hún talaði um
hversu fáir virtust skilja hana þegar hún ákvað að halda upp á
andlát dóttur sinnar með eins fallegum hætti og henni var unnt
því á sama tíma og fráfall barnsins olli henni sorg, þá upplifði hún
einnig mikið frelsi og létti. Fólk skildi ekki af hverju hún var ekki
harmi slegin á leiðinni að stökkva út í sjó en það er ekki hægt að
smána fólk eða dæma það fyrir hluti sem maður hefur bara ekki
hundsvit á. Það gengur bara ekki upp. Eitt af því sem lífið hefur
kennt mér er að maður verður að taka öllum nákvæmlega eins og
þeir eru. Maður veit ekkert hvaðan fólk er að koma, hvert það er
að fara, hvað það hefur upplifað eða hvað það hefur gengið í
gegnum. Það eiga allir sína sögu og það er rangt að dæma.“

glas þar eða fór að hitta einhvern … svo neitaði ég bara að koma til
baka. Mig langaði ekkert heim. Ég var í algerri afneitun og keypti
ekki einu sinni flugmiða fyrr en daginn áður en við fórum til baka
til Íslands. Í huga mínum verður þetta alltaf alveg svakalega dýrmætur tími því þarna fæddist ég upp á nýtt.“
Eftir heimkomuna leigði Embla sér vinnuaðstöðu í Íshúsinu
í Hafnarfirði. Þar hefur hún unnið síðan og haldið margar sýningar. Hún fór markvisst í að byggja vörumerkið sitt upp og
skapaði sér sérstöðu með slíkum árangri að upp úr 2017 gat
hún séð fyrir sér og börnum sínum með listsköpun, og geri þá
aðrir betur eins og sagt er. Hún segir velgengni sína fyrst og
fremst hafa stafað af sérstöðunni sem vörurnar hennar hafa á
markaði og einnig vinnuseminni og öllum klukkutímunum sem
hún hefur helgað sinni sköpun. Hún segist enn eiga það til að
vinna allt, allt of mikið og ganga þannig fram af sjálfri sér en nú
snýst þetta allt um að finna jafnvægið milli einkalífs, vinnu og
hvíldar og það kannast auðvitað allflestir við.
Kom út úr skápnum en lokaði sig inni

Eins og áður hefur komið fram í viðtalinu eignaðist Embla fyrra
barn sitt, Þór, árið 2004 en hann er á sautjánda ári núna og stundar nám í MH. Skömmu fyrir fermingu fór að bera talsvert á breyt„Svo ég stóð bara þarna með þriggja ára fatlað barn, annað
ingum í hegðun hans og háttum.
sex ára og fimmtíu þúsund krónur í vasanum.“
„Til dæmis fór hann að skilja eftir miða og bréf hingað og þangEftir að Kolbrún kom í heiminn árið 2007 sá Embla ekkert
að um húsið þar sem hann þóttist gleyma þeim en í raun voru
annað í stöðunni en að vera heimavinnandi með börnin. „Þetta
þetta skilaboð til mín um að hann væri í raun hinsegin eins og það
kallast. Svo tilkynnir hann mér þetta formlega. Ég hlustaði á hann
stöðvaði mig í flestu sem ég var byrjuð á en ég náði samt að klára
og reyndi að sýna skilning en svo fór ég niður í þvottahús, brotnaði
bévítans stúdentinn og má alveg eiga það, en ég hefði samt aldrei
saman og fór að hágráta. Það gerðist bara.“
nokkurn tíma getað það án pabba. Hann var rosalega góður að
Þór vandi komur sínar í Samtökin 78, fékk þar mikinn stuðning
hjálpa mér með Kolbrúnu og námið og ég verð ævinlega þakklát
og fannst hann tilheyra. Hann blómstraði, var elskaður af öllum og
honum fyrir það. Hann var og er mín stoð og stytta.“
eignaðist ótal vini. Ekki leið svo á löngu þar til hann steig skrefið
Embla hafði alltaf hugsað sér að halda áfram í námi að
stóra og kom út úr skápnum með stæl á sjálfu Gay Pride og
stúdentsprófi loknu en þar sem Kolbrún þarf aðstoð við allt sem
Embla birti flottan status á Facebook svo að það þyrfti ekki að tiltengist daglegu lífi varð lítið úr því.
kynna þetta fyrir öllum frænkum og frændum fjölskyldunnar aft„Það tóku við endalausar skoðanir, læknatímar, endurhæfing,
ur og aftur. Svo fóru þau mæðgin í ráðgjöf hjá samtökunum og þar
aðgerðir og fleira og fleira sem fylgir þessu. Þetta var bara mitt
er Emblu tjáð að stuðningur foreldra skeri alltaf úr um hvort hinstarf. En svo heldur enginn venjulegri vinnu þegar aðstæður eru
svona. Það er enginn að fara að ráða manneskju í vinnu sem er
segin krakkarnir villist af leið eða hvort þeim vegni vel í lífinu. Yfmeð fjölfatlað barn á heimilinu og annað þriggja ára. Ég reyndi
irleitt væru líkurnar 50/50 á því hvort þau færu í dópið og flosnuðu
upp úr skóla eða eignuðust maka og fjölskyldu og fyndu hæfiþað ekki einu sinni. Ég bara ákvað að vera heima með börnin og
leikum sínum farveg. Embla tók þá ákvörðun að styðja Þór í öllu
hugsaði að svona væri bara líf mitt. Þetta yrði mitt hlutskipti.“
sem hann var að ganga í gegnum, en þar með
Árið 2010 skilja Embla og barnsfaðir
voru vandamálin ekki úr sögunni.
hennar. Þá er eldra barnið sex ára og yngra
„Þór var byrjað að
„Til að undirstrika þennan viðsnúning í lífþriggja. „Allir í kringum okkur sáu að sambandið okkar myndi aldrei lifa af að vera
líða svo illa að við inu lokaði hann vini og fleira sem tengdist
gamla lífinu og þegar hann byrjaði í níunda
með fatlað barn. Við áttum ekki séns en ég
héldum að hann
bekk um haustið fór að halla verulega undan
vissi samt ekkert hvað ég átti að fara að
gæti kannski ekki
fæti. Hann þróaði með sér mikinn kvíða og
gera. Ég var jú búin að vera að sinna börndepurð og byrjaði að stunda sjálfsskaðandi
unum í þrjú ár og var komin út af kortinu
komist til baka.
hvað varðar öll réttindi. Fékk ekki atvinnutil dæmis með því að skera sig á
Hann var byrjaður hegðun,
leysisbætur eða annað slíkt og þar fyrir utan
handleggjum og lærum. Lengi vel tókst honað heyra einhverj- um að fela hversu alvarlegt ástandið var en
þá misstum við húsnæðið okkar í hruninu.
Fengum sitt hvorn fimmtíuþúsundkallinn
ar raddir og varð svo ágerðist það mikið. Þór var byrjað að líða
svo illa að við héldum að hann gæti kannski
og það er það sem ég labbaði út með. Svo ég
mjög vænisjúkur
ekki komist til baka. Hann var byrjaður að
stóð bara þarna með þriggja ára fatlað barn,
og viðkvæmur.“
heyra einhverjar raddir og varð mjög væniaðra sex ára stelpu og fimmtíuþúsundkall í
sjúkur og viðkvæmur. Mér fannst ég svo vanvasanum. Ég vissi ekkert hvað í andskotmáttug því ég kunni engin ráð og vissi ekki hvernig ég átti að
anum ég átti að gera. Ég var jú með þessa stúdentshúfu en ég
bregðast við. Hann lokaði sig inni og vildi ekkert við okkur tala.
kunni voða lítið. Kunni ekkert að búa ein og fannst framtíðin
Seinna kom svo í ljós að ofheyrnirnar stöfuðu af svefnleysi því
mjög ógnvekjandi.“
barnið hafði varla sofið í marga mánuði. Svo frétti ég af námskeiði
Embla segir að þrátt fyrir að hafa staðið þarna frammi fyrir
tekjuleysi og mikilli óvissu hafi það aldrei komið til greina fyrir
á BUGL fyrir krakka sem stunda sjálfsskaða og við komumst inn
hana að fara út á hefðbundinn vinnumarkað.
þegar það losnaði allt í einu pláss. Og þó ég hafi ekki verið vongóð
„Mögulega hefði ég getað það þar sem Kolbrún var komin á
um árangur þá breytti þetta tólf vikna námskeið öllu, bæði fyrir
leikskóla og svona en ég sá það bara ekki sem valkost í stöðunni.
hann og okkur. Lífið snerist smátt og smátt til betri vegar og hann
Að fara bara að vinna einhverja tilfallandi vinnu hefði aldrei komvarð mjög flottur um sumarið. Hættur öllum sjálfsskaða og tekinn
ið mér neitt. Það hefði aldrei orðið neitt úr mér. Ég varð að
að blómstra.“
mennta mig og gera eitthvað. Sálin í mér var eins og tóm blaðra
„Örin eru órjúfanlegur hluti af hans
af því ég hugsaði ekkert um sjálfa mig enda hafði ég bara lifað
sögu og því sem hann hefur mótast af“
fyrir börnin. Ég vissi hvorki hver ég var né hvað ég vildi. Ég vissi
reyndar alveg hver ég var sem móðir, en annað vissi ég ekki um
Þór lokaði sig áfram inni í herberginu en nú var það ekki vegna
sjálfa mig. Svo fór ég að leita mér að einhverju til að læra. Ég
þess að hann væri að fela eitthvað heldur gaf hann sig algerlega að
leitaði og leitaði og ekkert kallaði á mig fyrr en haustið 2011. Þá
listsköpuninni á vald. Hann málaði, skrifaði, teiknaði, söng og
fann ég mótunarnám í keramík í Myndlistarskólanum í Reykjasamdi tónlist allan liðlangan daginn. Kom ekki fram nema rétt til
vík. Ég hafði verið þar sem krakki og fannst mjög næs að fara
að borða og skreppa á klósett.
eitthvað þar sem ég kannaðist við mig og leið vel. Þar fyrir utan
„Þetta var það eina sem hann gerði í heilt ár. Sköpunarkraftur
vissi ég einhvern veginn innra með mér að það að fara í listnám
sprettur oft upp úr sársauka og Þór heilaði sig og vann úr hlutog takast á við eitthvað verklegt og skapandi myndi koma mér á
unum með því að skapa. Hann er með stór og áberandi ör á bæði
betri stað andlega.“
handleggjum og fótum og mun ávallt bera þau en ég hef alltaf lagt
áherslu á það við hann að fela þau ekki. Hann ber sín ör. Þau eru
Endurfæddist á Englandi og langaði ekkert heim
einn hluti af því hver hann er sem manneskja og núna er hann orðEmbla var í tvö ár í myndlistarskólanum og hélt svo út í framinn snillingur í öllu sem hann tekur sér fyrir hendur. Örin eru
haldsnám til Englands árið 2013. Eldra barnið Þór, sem var mjög
órjúfanlegur hluti af hans sögu og því sem hann hefur mótast af.
hændur að mömmu sinni, krafðist þess að fá að fara með og
Hann á ekki að þurfa að fela þau því það má segja frá því hvað
Embla tók risastórt námslán til að hlutirnir gengju upp.
gerðist og hvernig honum leið. Listin hans og allt sem hann hefur
„Ég réð meira að segja átján ára systurdóttur mína sem au-pair
skapað sprettur úr því og þessi sköpun er oft áleitin og ansi mögnen þremur mánuðum síðar var Þór kominn með ógeð á Englandi
uð. Það tekur bæði tíma, þjáningu og fórn að komast á betri stað.
Hann fann sína leið úr sársaukanum með því að skapa og það er
og varð að komast heim. Þó var ekki þar með sagt að ég væri orðin
það sem máli skiptir. Myndirnar sem komu frá honum voru oft
barnlaus því unglingurinn frænka mín var auðvitað búin að skrá
mjög dimmar og ógnvekjandi. Hann átti erfitt með að tjá sig í orðsig í nám,“ segir Embla og hlær. Hún segir að árið sem hún var í
um en hann kom tilfinningunum út og það er það sem máli skiptir,“
náminu á Englandi hafi verið dýrmætasti tími sem hún hafi lifað.
segir Embla með mikilli sannfæringu.
„Þetta varð bara „omvent“. Ég kom ekki heim sama manneskjan.
Engan veginn. Það var óörugg og feimin móðir sem fór út og allt
„Ætlar maður að láta áföllin buga sig eða ætlar maður að
önnur manneskja sem kom heim. Ég hafði rosalega gott af því að
reyna að standa í lappirnar og láta þau efla sig?“
losa aðeins þessi bönd við börnin mín og vera einhvers staðar þar
sem ég var ekki móðir í umönnunarhlutverki. Ég gat verið kæru„Það er alveg ótrúlegt hvað maður þekkir marga sem hafa
laus og réð mér sjálfri í einu og öllu. Labbaði heim, fékk mér vínfarið í gegnum rosaleg áföll og erfiðleika. Stundum er þetta

Embla ásamt
börnum sínum
tveimur.
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eins og áföllin dynji bara endalaust á fólki. En veistu að ég verð
samt að segja að þetta er áhugaverðasta fólkið sem ég þekki.
Maður veit það bara sjálfur. Ég þroskaðist til dæmis ekkert
fyrr en eftir að ég varð 35 ára. Eða mér finnst það. Mér finnst
ég hafa verið hálfgerður krakki fram að því. Þroskinn kemur
ekki fyrr en maður vinnur úr og lærir af áföllum lífsins, nýtir
þau til að fá aðra sýn á lífið, aukinn skilning og meiri samkennd
og æðruleysi. Þá fyrst getur maður litið á það sem blessun að
lífið hafi látið mann fá erfið verkefni. Þegar maður verður fyrir
svona þá er tvennt í stöðunni: Ætlar maður að láta áföllin buga
sig eða ætlar maður að reyna að standa í lappirnar og láta þau
efla sig? Einhver sagði við mig að sama hversu ljótur, grimmur
eða erfiður atburðurinn er … til að láta hann ekki buga sig þá
verður maður að reyna að sjá eitthvað jákvætt við hann. Þú
verður að finna út hvernig erfiðir atburðir geta gefið þér styrk.
Það er hægt að sjá og finna styrk í öllu sem hefur komið fyrir
mann. Stundum líða reyndar mörg ár þar til maður áttar sig á
því að hann leynist þarna í öllum erfiðleikunum en það gerist
þegar maður er tilbúinn til að sjá það.“
Embla segir að öll árin frá því hún var að vinna sig upp í

stúdentinn og þar til hún eignaðist Þór og síðar Kolbrúnu, þá
hafi hún ekki gert annað en að smána sjálfa sig og tala sig
niður.
„Mér fannst áföllin hafa veikt mig og gert mig að ómenntuðum svörtum sauði. Ég var aldrei nógu góð í eigin huga og var
með mikla fullkomnunaráráttu.
Þurfti að vera mest og best í öllu
„Seinna kom svo í ljós
og fá hæstu einkunnirnar. Ég var
að ofheyrnirnar
heltekin af þessum tilfinningum
sem breyttust ekki fyrr en ég átti
stöfuðu af svefnleysi
börnin mín og fór út í nám. Nú eru
því
barnið hafði varla
átta ár liðin frá því ég kom aftur til
sofið í marga mánuði.“
baka úr náminu og mér hefur tekist að sjá fyrir sjálfri mér og börnum mínum með því sem mér finnst skemmtilegast að gera. Ég
er orðin 42 ára og mér finnst ég fyrst núna vera byrjuð að
blómstra, en ég er sannfærð um að þessi innri blóm hefðu aldrei sprottið hefði ég ekki fundið mína leið úr myrkrinu í gegnum
listina mína,“ segir þessi kraftmikla, heillandi og hugrakka
kona að lokum.

NÝTT

Hér er Embla
á góðri stundu
ásamt föður sínum.

FLOWER POWER SINCE 1967
Hinn mikli kraftur blómannna hefur verið undirstaða í snyrtivörunum okkar í yﬁr 50 ár.
Flower Power línan samanstendur af þrem léttum ﬂjótandi dagvökvum:
Balancing Day Lotion fyrir feita óhreina og blandaða húð.
Soothing Day Lotion fyrir húð með roða og háræðaslit.
Revitalizing Day Lotion fyrir föla og þurra húð.

Dr. Hauschka Ísland
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Shiseido Expert Sun-sólarvörnin SPF 50 er fyrir andlit og
líkama. Kremið býr yfir húðbætandi eiginleikum og dregur úr
litablettum. Fæst í Hagkaup.

„Mikilvægt að
smyrja sólarvörn
á svæði sem ekki
verður dulið með
klæðnaði“
Jenna Huld Eysteinsdóttir, húðsjúkdómalæknir hjá
Húðlæknastöðinni, segir sólvarnir nauðsynlegar í sólinni í sumar.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
ar um 98%. Rannsóknir hafa aftur á móti sýnt
enna Huld fær að jafnaði margar
að það er bara um fjórðungur sem notar þykkt
spurningar frá skjólstæðingum sínum
lag eins og á að gera og að flestir smyrja allt
sólvarnir. Landsmenn virðast vita mikof þunnt á sig. Þá er stór munur á því að bera
ið um sólina en sumar staðhæfingar
á sig sólarvörn með SPF 30 eða SPF 50, þar
eru á kreiki sem eru ekki vísindalega samsem 50 verndar mun betur. Ég mæli alltaf
þykktar.
með notkun á sólarvörn með SPF
Eitt af því sem Jennu Huld
50 eða hærri, aldrei lægri en
finnst mikilvægt að fólk viti er
SPF 30.“
að sólvarnir eru góðar þó þær
Er sólvörn krabbameinsséu ekki fullkomnar. Það
valdandi?
þýðir því lítið að smyrja á
„Þetta hefur verið
sig sólvörn og vera svo
hvimleið mýta undanfarin
allan daginn í sólinni.
ár og skapað hræðslu og
„Það á að nota sólvantrú hjá fólki. Það eru
varnir sem viðbót við sólengar vísindalegar rannhlífar, klæðnað, sólhatt eða
sóknir sem hafa sýnt fram á
derhúfu. Margir trúa því að
að innihaldsefnin í sólarþað sé óhætt að liggja í sólinni
La Roche-Posay Antheliosvörnum séu krabbameinsvaldef þeir bera á sig reglulega sólsólvörn SPF 50 fæst í Lyfju.
andi. Vísindalegar rannsóknir hafa
arvörn. Það er alls ekki rétt og mikLjósmynd/H Magasín
aftur á móti sýnt
ilvægt að gæta hófs í sólinni
Jenna
Huld Eysteinsdóttir
fram á ótvíræð
eins og í svo mörgu öðru. Reynhúðlæknir segir mikilvægt
tengsl á milli sólið að forðast sólina yfir miðjan
að nota góða sólvörn í sólinni.
arnotkunar og
daginn þegar hún er sem sterkhúðkrabbameina, það er að því
ust og verið í skugga. Mikilvægt er að smyrja
meiri sólarnotkun því meiri hætta
sólarvörn á svæði sem þú getur ekki dulið með
á húðkrabbameini á lífsleiðinni.“
klæðnaði, eins og andlit og handarbök.“

J
Eucerin Dry
Touch Sun
Gel-sólvörnin
SPF 50 fæst í
Lyfju.

Skin Ceuticals-sólvörnin
er vara sem læknarnir
mæla með. Fæst í
Húðlæknastöðinni.

Það getur verið eftirsóknavert að vera í sólinni
en nauðsynlegt að vera með
sólarvörn til að verja húðina.

Mælir alltaf með notkun sólvarna
Er sólvörn með hærri SPF betri sólvörn?
„Það er rétt að vissu leyti. Það er ekki svo
mikill munur á SPF 30 og 50 sólarvörn ef hún
er borin á í þykku lagi. Þá verndar sólarvörn
með SPF 30 um 96-97% gegn geislum sólarinnar á meðan sólarvörn með SPF 50 vernd-

Þurfum fimmtán mínútur
á dag í sólinni
Eins hefur borið á þeirri staðhæfingu að húðin geti ekki framleitt Dvítamín ef þú notar sólvarnir. Er það
rétt?
„Það er satt en mikilvægt er að
hafa í huga að þú þarft alls ekki langan tíma í sólinni til að fá nægjanlegt
D-vítamín yfir daginn. Rannsóknir
hafa sýnt að 15 mínútur á dag án sólarvarnar eru nægjanlegar fyrir Dvítamínframleiðslu. Nú í dag vitum við
að sólin er ekki bara krabbameinsvaldandi heldur einnig ein af meginorsökum
ótímabærrar öldrunar húðarinnar.
Það er því mikilvægt að gæta hófs í
nærveru sólarinnar til
að viðhalda heilbrigði
húðarinnar.“

Clarins UV
Plus Anti
-Pollution
SPF 50 er
nýjasta andlitsvörnin frá
Clarins. Hún
viðheldur og
varðveitir
æskuljómann.
Fæst í Hagkaup.

Evy Daily UV
Face Mousse
SPF 30 fæst í
Beautybox.is.

Vichy-sólvarnastifti SPF 50
fæst í Lyfjaveri.

Bella Aurorasólvörnin er SPF
50. Hún fæst í
Beautybox.is.

Hjá Gilbert úrsmið sérhæfum
við okkur í úrsmíði, hönnun
og framleiðslu úra

We Love
Planetsólvörnin
er SPF 30.
Hún fæst í
Vistveru.
www.gilbert.is
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Minty Fresh
frá Nailberry
er litur fersku
skemmtilegu
konunnar.

Emmy, Have You
Seen Oscar?-liturinn
er gel-litur úr Hollywood-línu OPI.

Liturinn
Simplicity frá
Nailberry er
ómissandi
og einfaldur.

Chinchilly-liturinn
frá Essie er kaldur grár litur með
kremaðri áferð.

Metal-neglur voru vinsælar um jólin og halda
áfram að eiga erindi inn
í sumarið. Lakk frá OPI.
Naglalakka
hreinsirinn frá
nailberry fjarlægir lakkið
auðveldlega
án þess að
þurrka upp
neglurnar og
naglaböndin.

Fallegar neglur
fyrir sumarið
Fátt er fallegra en að sjá fallega lakkaðar neglur í sumri og sól. Ljósir
dömulegir litir verða áberandi í sumar en einnig glansandi glimmerneglur og áferð sem sýnir verðmæti handanna.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

egurðin er í smáatriðunum og fátt jafnast á við fallega nærðar hendur, huggulega lagaðar lakkaðar
neglur og dásamlega skartgripi. Pakkinn frá Nailberry sem er sérvalinn af Alexöndru Bernharð er hinn
fullkomni nude-pakki. L’Oxygéné eru án 12 skaðlegustu
efnanna sem almennt er að finna í naglalökkum. Nailberry
L’Oxyéne henta því ekki bara flestum heldur öllum.
Naglalökkin frá Chanel eru endingargóð og vönduð.
Þeir sem byrja að nota þau geta ekki hætt. Litirnir sem
verða vinsælir frá Chanel í sumar eru rauður, gylltur,
myntugrænn og blár. Enda fátt fallegra en að vera í
ljósum mjúkum fatnaði með áberandi smart neglur.

F

Mystere-liturinn frá
Nailberry er kvöldlitur
klassísku konunnar.

Það er erfitt að keppast við litina frá OPI og
ættu allar konur að finna sinn stíl frá vörmerkinu. Þeir litir sem eru vinsælir hjá þeim núna
eru alls konar en rauðu tónarnir frá þeim eru
heillandi og sér í lagi möttu lökkin með geláferðinni.
Essie býður þeim listrænu upp á fallegt form
þar sem notast er við hvítan lit í grunninn en
svo er gulum, rauðum, grænum og bláum bætt
við á neglurnar og úr verður dásamlegt safarí-útlit
sem er smart inn í íslenska náttúru. Hin fullkomna
ferðablanda fyrir íslensku náttúrukonuna.

Blackberry
frá Nailberry er
djúpur og
fallegur.

Mælt er með
að kaupa
naglalakkshreinsinn frá
Chanel með
lökkunum
þeirra.

Naglalakkið úr
Le Vernis-línu
Chanel númer
590 Verde
Pastello er fallega blágrænn
litur sem setur
svip á útlitið.

— Keiko

Hvað vil ég að
augun mín segi?

Gylltar neglur á
sólkysstri húð í
takt við gyllta
hringi er útlitið í
sumar frá
Chnael. Úr Le
Vernis-línu
Chanel fæst
þessi litur númer 773 Chaîne
D’Or.

Perlu búrgúndí
rauður litur úr Le
Vernis-línu Chanel er litur sem
allar konur verða
að eignast. Hann
er númer 891
Perle Burgundy.

Bláa naglalakkið úr Le
Vernis-línunni
frá Chanel er
númer 763
Rhythm og
þykir fallegur í
sumar.

"Ég elska þig"

"Ég hef trú á mannkyninu"
— Marion

Hvað vilt þú að augun þín segi?
Segðu okkur með
#AUGUNMÍN

ww
a
s
K i
Kringlan
4-12
2 | s. 577-7040
7
4 | www.loccitane.is

Ring a
Rose- liturinn frá Nailberry er
dramatískur
litur.
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Förðun
í anda
Hollywood

Björg Alfreðsdóttir
leggur áherslu á
fallega húðáferð.

Björg Alfreðsdóttir, förðunarfærðingur YSL á Íslandi, sýnir
sumarförðun skref fyrir skref. Hún sótti innblástur í förðunina á
rauða dreglinum á Óskarsverðlaunahátíðinni í ár. Farðanirnar sem
stóðu upp úr að hennar mati voru Zendaya og Margot Robbie sem
voru með ljómandi, náttúrulega húð, létta augnskyggingu og nude
varir. Til þess að hrista aðeins upp í förðuninni er Björg hrifin af
því að bæta við smá lit, t.d. með björtum eyeliner.

Undirbúningur
Undirbúðu húðina með vörum sem
gefa góðan raka, næringu og ljóma.
YSL Pure Shots rakavatn gefur
húðinni þrýstnari áferð og veitir
rakagjöf allan daginn.
YSL Pure Shots Light up serum
inniheldur C-vítamín sem fyllir húðina ljóma.
YSL Top Secrets rakakrem
gefur allt að 72 klst. raka og jafnar yfirborð húðar.
Biotherm Aquasource augnkrem kælir augnsvæði, dregur
úr þrota og gefur ljóma.
HR Collagenist varakrem fyllir í fínar línur í kringum varir,
jafnar áferð og gefur næringu.

Ljósmyndir/Björg Alfreðsdóttir

Húðin
YSL Touche Éclat hyljari þekur og gefur ljóma, hann inniheldur E-vítamín og koffín
sem næra og draga úr þrota.
YSL Touche Éclat farði
hefur 24 klst. endingu og
rakagjöf, gefur heilbrigðan
ljóma og lýtalausa áferð.
Lancôme-stiftfarði sem
mjúkur og náttúrulegur
skyggingalitur.
Lancôme-kinnalitur og
highlighter í stiftformi sem
blandast vel og gefa mildan
lit.
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Varir
YSL-varablýantur nr. 70
rammar inn varir, fyllir í
fínar línur og gefur betri
endingu varalitar.
YSL Rock’n Shine varalitur nr. 1 gefur fallegan
glans, mildan lit og mikla
mýkt.

Augun

Eye-linerinn setur
svip á förðunina.

Urban Decay augnskuggagrunnur eykur endingu augnförðunar og jafnar áferð.
YSL Satin stakir augnskuggar
nr. 1 og 2 blandast vel og gefa góðan lit.
YSL sægrænn augnblýantur
nr. 4 er vatnsheldur og gefur djúpan og fallegan lit.
YSL Curler-maskari greiðir vel
úr augnhárum, þykkir, lengir og
sveigir.
IT Brow Power augabrúnablýantur fyllir upp í brúnirnar, styrkir hárin og örvar hárvöxt.

Lokaskrefið
Urban Decay Ultra Glow
setting spray gefur auka 16
klst. endingu, ljóma og gerir förðunina vatnshelda.
Lykillinn að endingu allan
daginn og nóttina!
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Hvað eru drottningarnar
að nota á andlitið?
Hvaða snyrtivörur eiga upp á pallborðið í vor og sumar? Smartland fékk fjórar framúrskarandi manneskjur til þess að deila sínum uppáhaldssnyrtivörum akkúrat núna.

Kolbrún Anna
Vignisdóttir,
förðunarmeistari
og áhrifavaldur
Clarins UV Anti-Pollution
„Ég er nýbyrjuð að nota
þessa æðislegu nýjung
frá Clarins og það
verður líklega ekki
aftur snúið. UV AntiPollution er andlitsvörn sem verndar
húðina bæði gegn
skaðlegum geislum og
umhverfismengun.
Hún er ótrúlega þunn og
stíflar ekki svo maður
finnur ekkert fyrir henni á
húðinni, hentar því fullkomlega ein og sér eða
undir farða að mínu mati.“
Chanel Les Beiges
Water-Fresh tint
„Þessi farði gefur svo
létta og ljómandi áferð sem
ég elska á sumrin. Hann er
unninn úr 70% vatni og fylgir
lítill bursti með kaupunum,
farðinn bráðnar við húðina
samstundis og leyfir freknunum að njóta sín og skína í
gegn.“
Gosh Matte Eye Liner
„Þessir æðislegu augnblýantar eru í algjöru uppáhaldi hjá mér. Litirnir sterkir og
fallegir og verða geggjaðir við sumardressið.
Mér finnst gaman að blanda þeim saman og
setja ljósari lit í innri augnkrók og dekkri í
ytri, þannig opnast augnsvæðið betur og Eye
Liner-vængurinn lyftir augunum upp.“

Guðrún Sortveit,
bloggari á Trendnet
Clarins Glow 2 Go
Blush & Highligter Duo
„Ljómandi, sólkysst
og fersk húð er mitt
markmið í sumar.
Mínar uppáhaldsvörur og þær sem
ég mun grípa með
mér út um allt í
sumar eru klárlega
krem og fljótandi
snyrtivörur. Ég held
mikið upp á Glow 2 Go
Blush & Highligter Duo frá
Clarins, en kinnalitir verða áberandi í
sumar og þá sérstaklega kremaðir
kinnalitir. Ég er að elska þetta
kinnalita-trend, mikið á kinnbeinin
og örlítið á nefið og maður verður
svo frísklegur!“
Chanel - Les Beiges
bronzing cream
„Sú vara sem er og verður líka í
stanslausri notkun hjá mér í sumar er kremaður bronzer. Minn
allra uppáhalds Les Beiges
bronzing cream frá Chanel gerir
húðina svo ljómandi náttúrulega,
sólkyssta og ferska.“
Gosh Lumi Lips
„Fallegur gloss á varirnar er
líka alltaf vinsæll á sumrin og
eru glossarnir frá Gosh í miklu
uppáhaldi hjá mér, þá sérstaklega Lumi Lips í litnum
002. Hann er sérstaklega
hannaður til þess að veita vörunum raka og þéttleika, svo
inniheldur hann líka ljós og spegil sem auðvelda manni að
bera hann á hvar sem er yfir daginn – fullkominn fyrir þá
sem eru alltaf á ferðinni.“

Agnes
Björgvinsdóttir,
förðunarfræðingur
Shiseido Expert
Sun Protector
„Fyrst og fremst er
það sólarvörn, ég hef
verið að nota
Expert-sólarvörnina
frá Shiseido og
finnst hún dásamleg. Ég elska hvað
hún er létt og fer
hratt inn í húðina og
er fallegur grunnur fyrir
allt sem kemur ofan á. Mér
finnst líka mikill kostur að hún
sé fyrir andlit og líkama
þar sem ég ber alltaf
sólarvörn niður á háls,
bringu og hendur.“
Chanel Les Beiges
Water-Fresh tint
„Svo er það vara
frá Chanel sem ég
elska og gríp alltaf í
um leið og það er komin smá sól en það er Water Fresh Tint-farðinn.
Þetta gefur svo fullkomna
létta þekju og situr svo fallega á húðinni sem lítur út
fyrir að vera smá sólkysst og ljómandi. Mér finnst best að
nota hendurnar til að bera hann á til að fá sem náttúrulegustu
áferðina.“
Shiseido Synchro Skin Self-Refreshing Concealer
„Ef það er ein vara sem ég gæti ekki verið án er það
Synchro Skin Self-Refreshing-hyljarinn. Ég elska hvað hann
er rakagefandi og mjúkur, sest ekkert í fínar línur, hylur vel
og birtir upp augnsvæðið á sama tíma. Hann gefur fallega
náttúrulega áferð sem er fullkomið á sumrin.“

Kristín Samúelsdóttir,
förðunarfræðingur og
ljósmyndari

Án
allra auka
efna

Hárlínan hentar öllum
gerðum hárs, hún er
sérstaklega hönnað til
auka viðgerðarhæfni
hársins ásamt því að
styrkja og þétta hárið.
Útsölustaðir: Lyfjaver, Heimkaup.is & Hagkaup

NÝTT FRÁ NEW NORDIC

Einfaldlega það
besta frá náttúrunni

Sports BB Cream SPF 50+ Sunscreen
„Þessi sólarvörn er mín allra uppáhalds og er algjörlega ómissandi fyrir
mig – sérstaklega á sumrin. Þá vil ég
helst vera létt og náttúrulega máluð
en Sport-sólarvörnin er eins og litað dagkrem og gefur fallegasta lit á
sólarvörn sem ég hef prófað.
Formúlan er líka skemmtileg að því
leyti að hún er hönnuð sérstaklega
fyrir íþróttafólk. WetForce-tæknin
hefur þau áhrif að þegar vörnin verður
fyrir vatni, svita eða raka þá eykst vörnin
hennar enn frekar og dregur úr olíuframleiðslu
húðarinnar.
Clarins SOS Primer „Peach“
„Lúmskur, þekjandi primer sem gengur undir hvaða farða
sem er. Hann gefur húðinni svo ótrúlega fallegan ljóma en ljómandi húð er alltaf klassísk á sumrin. Farðagrunninn er bæði hægt að nota einan og sér
til að fríska upp á húðina og jafna lit, eða
undir farða svo förðunin haldist lengur
á.“
Chanel Les Beiges bronzing cream
„Varan sem Chanel gerði allt vitlaust
með enda engin furða! Þetta fallega sólarpúður er mitt á milli þess að vera kremog púðurvara. Það er ótrúlega þægilegt í notkun og með því að bera það á hæstu punktana á andlitinu
gefur það manni svo hlýtt og ferskt útlit. Húðin verður
alltaf fallega sólkysst þegar þú notar Soleil de Tan.“

MIÐVIKUDAGUR 5. MAÍ 2021 MORGUNBLAÐIÐ 55

„Rokkaraklippingar sem minna á
áttunda áratuginn vinsælar í sumar“
Hugrún Harðardóttir hársnyrtimeistari mælir með „Shag“-klippingu sem
er vinsæl um þessar mundir. Hárið
er í miklum styttum með fjaðraða
enda sem gefur rokkað og töff útlit.

Hugrún er að prófa sig
áfram með hárvörur frá
Davines í Curly Girl Method til að ýkja krullurnar.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

ugrún Harðardóttir er stofnandi og eigandi hárgreiðslustofunnar Barbarella Coiffeur í miðbæ
Reykjavíkur. Stofan hefur verið til frá því á haustmánuðum ársins 2014. Hugrún stendur á bak við
stólinn að laga hár flesta daga vikunnar ásamt því að
sinna börnum og heimili í Vesturbænum.
Sjaldan eða aldrei hefur áherslan verið meiri á fallegar hárgreiðslur, enda landmenn búnir að finna á eigin skinni hvernig er
að komast ekki í hárgreiðslu og litun reglulega.
„Það vinsælasta um þessar mundir er svokölluð „Shag“-klipping
sem er mjög flott.
Það er klipping með miklum styttum og fjaðraða enda. Hún gefur hárinu mjög mikla fyllingu að ofan og skemmtilega hreyfingu.
Það er hægt að vera með þessa klippingu í mismunandi síddum en
það sem er heitt núna er að hafa hana í millisídd sem er rétt fyrir
neðan axlir. Allir geta prófað þetta „lúkk“ en það þarf að sjálfsögðu
að taka tillit til þykktar hársins áður. Það þarf að fara varlega í að
setja styttur í fíngert og þunnt hár.“

H

Fíngert hár þarf öðruvísi meðferð

Morgunblaðið/Eggert

„Þegar kemur að fylgihlutum í hárið þá er tískan undir áhrifum
frá sjöunda áratugnum í hárskrauti. Til að ná því útliti má nota
klúta og borða við flatan topp og háan hnakka hvort sem hárið er
slegið, uppsett eða í tagli.
Ég tel hárið mjög mikið tjáningarform og stóran hluta af persónueinkennum fólks. Svo af hverju ekki að láta hárið vera hluta af
því hvernig maður vill vera séður.“
Hugrún vinnur daglega að því að halda sínu eigin hári heilbrigðu.
„Það er ekki svo mikil vinna. Það er gott fyrir hárið að fá að vera
í friði fyrir utan næringarböð og mótunarefni.
Mig langar stundum að lýsa hárið mitt meira en ég geri en það

Hugrún segir línuna flotta hvort sem hárið er krullað eða ekki.
„Ef hárið er rennislétt þá er gott að nota efni sem dregur fram
áferðina í línunni þannig að það sé pínu „messí“. Stundum velja
konur að vera með topp við þessa klippingu og þá er fallegt að hafa
hann fjaðraðan í endana líka. Það er sannkölluð retrórokkaralína.“
Hugrún leggur mikla áherslu á að vernda hárið.
„Ég vil hafa hárið sítt núna.
Uppáhalds vörurnHárið á mér er fíngert og
ar hennar Hugég hef nýlega orðið fyrir
rúnar um þesshárlosi. Ég legg áherslu
ar mundir eru
á að sápa hárið ekki
Authentic
oftar en einu sinni í
Shampoo,
viku en nota þó alltaf
Replumping
næringin og
hárnæringu og mótMedium
unarefni fyrir krullhold modurnar. Krullur í hári
eling gel.
eru oftast þurrar og
úfnar og þá er mikilvægt að takmarka
shampónotkun því það
þurrkar hárið ennþá meira. Ég er
að prófa mig áfram með Davineshárvörurnar í Curly Girl Method og hef
fundið út að ég næ krullunum æðislegum með þremur vörum frá Davines sem
eru grænar og leyfilegar í CGM (e
Curly Girl Method). Það er Authenticshampó, Replumping-næringin og
Medium hold modeling-gelið.“

þolir illa lýsingu og brotnar auðveldlega. Eins eru hitajárn og mikill blástur oft álag líka sem ég sleppi nánast alveg.“
Aldamótagreiðslan vinsæl hjá yngra fólki
Ef Hugrún væri ekki með hárgreiðsluna sem hún er með núna
þá fengi hún sér aftur topp og millisítt hár með styttum.
„Fyrir utan rokkaraklippingar sem minna á áttunda áratuginn
og túberaða hnakka með hárböndum sem minna á sjöunda áratuginn þá hefur verið vinsælt hjá yngri kynslóðum að lita hárbandið
fremst við andlitið í mismunandi litum. Hárið er þá oftast lýst og
skipt í miðju alveg eins og þegar ég var fimmtán ára eða í kringum
1999.“

Jarðlitir vinsælir í hárið í sumar
Hárlitirnir í sumar eru jarðtónar með
fallegri dýpt í bland við ljósa tóna.
„Það er alltaf gaman að fá sér aðeins
ljósara hár yfir sumarmánuðina.“
Taka þarf tillit til heilbrigðis hársins,
Vinsælasta hárið um þessar mundáferðar þess og þykktar þegar ákveðið
ir er axlasítt hár klippt í styttur.
er hversu sítt hárið á að vera.
„Ekki reyna að halda í slitin strá bara til þess að vera með nokkur síð hár. Þá er alltaf fallegra að fara í styttra hár.
Ef hárið er í góðri rækt og þykkt þá er hægt að leyfa sér að vera
með sítt hár.
Ég mæli samt ekki með hári niður á rass. Það eru engar líkur á
að það geri eitthvað fyrir andlitið og er þá eflaust oftast bara í tagli
eða snúð.“
Það ættu allir að gera einhverjar breytingar á hárinu fyrir sumarið að hennar mati.
„Það er hægt að breyta bæði lit og klippingu hársins. Það er
bara svo skemmtilegt og afgerandi að bjóða þannig nýja árstíð velkomna. Svo þarf auðvitað að huga sérstaklega að ástandi hársins ef
breytingar verða á háttum eins og meira sund og meiri sól. Þá er
nauðsynlegt að nota „leave in“-næringu eða olíu með sólarvörn
sem vinnur á móti skaðanum á hárinu. Eins er frábært að venja sig
á að nota djúpnæringu tvisvar til fjórum sinnum í mánuði.“
Hárbönd vinsæl í sumar
Hugrún er hrifin af Davines-hárvörum og telur að allir geti
fundið sínar hárvörur frá þeim.

Saltverslun.is • Hendrikkawaage.com • Leonard.is
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Svona vinnur þú baráttuna við
hrukkurnar

Það má ná fram sléttri
og fallegri húð með alls
konar aðferðum í dag.

Í dag þykir sjálfsagt að vera með slétta og
fallega húð óháð aldri. Í raun má segja að aldur
sé afstæður, þökk sé leiðunum sem hægt
er að fara í baráttunni við hrukkurnar.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
ið verðum jarðbundnari með aldrinum, þroskaðri og útsjónarsamari sem er jákvætt og gott. Þó ekki sé nein
ástæða til að leyfa jörðinni og þyngdarafli hennar að sigra í
baráttunni við hrukkurnar.
Til eru fjölmargar leiðir til að halda húðinni unglegri.
Helstu meðferðarsvæðin eru sem dæmi reiðihrukkurnar,
broshrukkur í kringum augun og láréttu línurnar á enninu svo ekki
sé talað um húðina á hálsinum. Svona er
vænlegast að sigra í baráttunni við
hrukkurnar.

V
Bótox

Bótox-meðferð er gerð til að
draga úr hrukkum í andlitinu. Í
bótox er vöðvaslakandi lyf sem
innheldur toxín sem framleitt er
af bakteríunni Clostridium botulinum. Efninu er sprautað í vöðva
til að minnka hreyfingu andlitsins. Bótox er mest notað til að
minnka hreyfanlegar hrukkur og
línur í andlitinu. Meðferðin er ekki
varanleg en árangurinn helst í fjóra til
sex mánuði í senn. Fagmannlegt og vel
gert bótox gefur andlitinu náttúrulegt útlit
með hvíldara og ferskara yfirbragði.

Ljósmyndir/Colourbox

Það getur verið nauðsynlegt að fá
auka hjálp í baráttunni við hrukkurnar.

Aquagold-meðferðin er unnin
með nálum sem svipa til
stærðar á hári í húðinni.

Sumir velja að
fara í botox til
að minnka
hrukkurnar.

Aquagold-meðferð
Aquagold-meðferðin byggist á tæki sem inniheldur 20 örfínar
nálar sem eru húðaðar 24 karata gulli. Nálarnar eru aðeins 0,6
mm að lengd sem er fullkomin stærð til að ná niður í leðurhúðina.
Nálarnar örva kollagen-nýmyndun og með þeirra hjálp er hægt að
koma virkum efnum á þann stað í húðina þar sem þau hafa mest
áhrif.
Algengast er að nota hýalúronsýru (e skinbooster) og toxín en
möguleiki er á að klæðaskerasníða lausnir eftir þörfum hvers og eins
og blanda meðal annars í lausnina andoxunarefnum, vaxtarþáttum og
peptíðum svo eitthvað sé nefnt.
Meðferðin eykur raka, minnkar svitaholur, minnkar olíumyndun og eykur þéttleika. Hún bætir áferð húðarinnar og mildar fínar línur og hrukkur
þannig að útlitið verður ferskara og húðin ljómar.

Mulberry silki
EITT BESTA

FEGURÐARLEYNDARMÁLIÐ

Ávaxtasýrumeðferð
Meðferðin hentar flestum húðgerðum og er styrkleiki sýru valinn eftir húðgerðinni. Árangurinn er jafnara og sléttara yfirbragð. Minna áberandi svitaholur og
aukinn raki í hreinni húðinni.
Meðferðin er framkvæmd af faglærðu fólki. Eftir meðferðina getur verið roði í húðinni í nokkra daga. Húðin getur
einnig byrjað að flagna. Einkenni minnka vanalega eftir því sem
meðferðarskiptum fjölgar.

Töfrakrem
sem talað
er um
Ef þú sérð einstakling sem glóir
eins og demantur í framan þá
máttu bóka að Guinot Hydra Finish hafi eitthvað með það að gera.

SMÁRATORGI - KRINGLAN - GLERÁRTORGI - LINDESIGN.IS

Kremið er litað rakakrem sem gott er að nota yfir
serum áður en farði er borinn á húðina fyrir
kvöldið, eða bara eitt og sér sem farði yfir daginn.
Rakakremið lagar sig að húðlit þínum.
Húðin verður glóandi falleg og liturinn sem
kemur á andlitið er hinn fullkomni litur fyrir þig.
Sjón er sögu ríkari.
elinros@mbl.is

Hydra Finish-kremið
frá Guinot jafnar
húðlitinn og andlitið
fær frísklegri áferð.

NÝTT
TILVALINN
MASKI EFTIR
SÓL OG
ÚTIVERU

KÆLANDI FYRIR ANDLIT, HÁLS OG BRINGU
ENDURNÝJAR SKEMMDAR HÚÐFRUMUR EFTIR SÓLARGEISLA
SNYRTISTOFUR: GUINOT.IS
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Sundlaugarmenning okkar landsmanna kallar á
hugguleg sundföt
og ekki er verra að
lúra á góðum
snyrtivörum í
sundtöskunni.

Hlébarðabaðföt frá Lindex
breyta sundferðinni í
ævintýraferð.
Sundfatamerkið
Speedo stendur sig
alltaf vel í sniðum og
efnum. Þessi sundbolur er þaðan.

Færðu sundferðina upp á
hærra plan
Coco Mademoiselle Brume De
Parfum er léttur
og dásamlegur
ilmur sem gott er
að hafa í sundtöskunni.

Coco Mademoiselle-sturtugelið
frá Chanel breytir hverri sundferð í alsælu.

itt það besta við Ísland er
sundlaugamenning þjóðarinnar. Í heitu pottunum
og gufunni ræðir fólk sín
hjartans mál og leysir lífsgátuna. Til þess að gera
sundferðina ennþá betri skiptir máli
að eiga góð sundföt sem fólki líður vel
í. Svo skiptir máli að hafa gott sturtugel í sundtöskunni, léttan ilm og að
sjálfsögðu sjampó og hárnæringu.
Þannig getur þú gert hefðbundna sundferð að lúxusferð.
mm@mbl.is

E

Svartir sundbolir eru klassískir. Þessi
fæst í Lindex.

Svart bikiní með flottu sniði
smellpassar í sundferðir
sumarsins. Það fæst í Lindex.

Sjampóstykki
fyrir þá sem
vilja toppa sig

Veldu
lífræna
hollustu
Keto, vegan, gluteinlaust

Sölustaðir:
Hagkaup, Nettó, Melabúð, Fjarðarkaup, Heilsuhúsið, Frú Lauga, Matarbúðin,
Brauðhúsið, Fiskkompaní, Mamma veit best og Matarbúr Kaju Akranes
Kaja organic, Kalmansvellir 3, kajaorganic.com, kajaorganic@gmail.com

Fjórar af vinsælustu
sjampótegundunum úr
Essential Haircare-línunni frá Davines eru
nú fáanlegar í föstu
formi! Sjampóstykkin
koma í 100% endurvinnanlegum pappír,
innihalda virk efni frá
Slow Food Presidiabýlum og duga í allt að
40 þvotta.
Sjampóstykkin frá
Um er að ræða
Davines eru mjög
VOLU sem gefur fíngerðu hári
umhverfisvæn.
fyllingu, MOMO fyrir dásamlegan raka, LOVE fyrir úfið og
óstýrilátt hár og DEDE sem
er milt sjampó sem hentar vel
til daglegra nota.
Hvort sem þú ert nú þegar
aðdáandi Essential-sjampósins í
sinni upprunalegu útgáfu eða notar venjulega aðra tegund af sjampóstykki erum við viss um að þú munt
falla fyrir Essential-sjampóstykkjunum.
Fólk sem vill taka umhverfisvernd sína upp á
hærra plan ætti að skoða þennan möguleika alvarlega.

Margir ytri þættir sem snerta okkur daglega hafa áhrif á
öldrunarferli húðar. Sem dæmi má nefna UV geisla og mengun
sem og daglega valkosti eins og reykingar, mataræði og gæði
svefns og hugsana.
Nútíma lífsstíll, og þá sérstaklega aukin mengun og hraði í
samfélaginu, hefur áhrif á húðina og veldur henni streitu.
Húðin verður þreytt og þurr og tapar ljóma. Með tímanum
hraðast öldrunarferlið sem verður fyrr sjáanlegt á húðinni.
Sannprófað er að /skin regimen/ dregur úr áhrifum streitu
á húð og vinnur gegn skaða sem nútíma lífsstíll veldur.
Við erum öll einstök og það er húðin okkar líka. /skin regimen/
býður upp á úrval af unisex vörum sem hægt er að blanda saman
í sérsniðna húðumhirðu.

/ ný vara

/skin regimen/ must-haves
Allt sem þú þarft til að ná fram náttúrulegum ljóma í andliti. Þetta
fallega sett inniheldur fimm öflugar vörur sem vinna og vernda gegn
mengun ásamt því að næra húðina, gefa henni þann raka sem hún
þarf og þannig kalla fram hinn fullkomna ljóma.
Settið inniheldur: microalgae essence 50 ml, cleansing cream 12 ml,
tripeptide cream, 12 ml, night detox 12 ml, polypeptide rich cream 12 ml

/skin regimen/ recharging mist
/skin regimen/ recharging mist er fíngerður andoxandi og rakagefandi
úði sem viðheldur raka og ver húðina fyrir bláu ljósi frá tölvuskjám
og símum. Úðinn gefur þreyttri húð kraft og ljóma.

/ vinsæl vara

Með réttri
húðumhirðu
geta shield
allir náð SPF30
árangri og fengið
/skin
regimen/
urban

/skin regimen/ flash renewal

húðina sem þá hefur alltaf dreymt um Við erum öll einstök
urban
gefur
húðinni
ljómalíka.
ásamt
því að
jafna húðtón.
og shield
það er
húðin
okkar
Þess
vegna
býður Varan
/skin regimen/
verndar gegn UVA/UVB og vinnur gegn mengun. Einnig er hægt
upp urban
á úrval
af sem
unisex
vörum
sem hægt er að blanda saman í
að nota
shield
primer
undir farða.
sérsniðna 3-þrepa húðumhirðu.

/skin regimen/ flash renewal settið inniheldur fjórar öflugar vörur sem
vinna gegn öldrun húðar og endurnýja hana. Tilvalið sem tækifærisgjöf
eða fyrir þá sem vilja kynnast /skin regimen/ vörunum.

Áferðin á vörunni er létt og olíulaus sem gerir það að verkum að
hægt er að bera hana hana á rétt áður en farði er borinn á.

Settið inniheldur: cleansing cream 12ml, polypeptide rich cream 12ml,
hand cream 12 ml, glyco lacto peel 12 ml

Þú finnur upplýsingar um vörurnar okkar og sölustaði á skinregimen.is

/SkinRegimenIceland
@skinregimeniceland
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Það getur verið notalegt að fara í
fótabað heima og af hverju ekki
að setja nokkra blómadropa út í
til að auka á ferskleika fæturna.

Ljósmynd/Vilja.is

Honey Foot Cream er hentugt fyrir einstaklega þurra
húð á fótunum. Styrkir húðina og veitir vellíðan.
Kostar 2.990 kr. Fæst á snyrtistofunni Verði þinn vilji.

Ljósmynd/Vilja.is

Intensive Repair Footkremið er gott á fætur sem
safna miklu siggi. Kremið fer
fljótt inn í húðina. Það kostar
2.990 kr. Fæst á snyrtistofunni Verði þinn vilji.

Ljósmynd/Colourbox

Er ekki
kominn
tími á
fæturna?

Ljósmynd/Lyfja

Alessandro SPA fótasmjör er
þykkt og rakamikið fótakrem.
Kostar 3.901 kr. Fæst í Lyfju.
Alessandro SPA Foot
Callus sprey sem
mýkir líkþorn. Kostar
3.375 kr. Fæst í Lyfju.

Ljósmynd/The Body Shop

File a Foot fótaþjöl.
Kostar 740 kr. Fæst
í The Body Shop.

Lífrænir sokkar eru sniðugir að fara í eftir að búið
er að bera á fæturna nærandi krem. Þessir
sokkar kosta
1.890 kr. Þeir
fást í Body
Shop.
Ljósmynd/Body Shop

Ljósmynd/Lyfja

Á sumrin er ekkert betra en að ganga
berfættur á ströndinni og á grasinu. Eins
þykir viðeigandi á góðum sólríkum dögum
að vera berfættur í fallega opnum skóm.

Á snyrtistofunni Fegurð er boðið upp á fótsnyrtingu þar sem farið er í fótabað með ilmolíum síðan eru fæturnir snyrtir og þeir nuddaðir. Hægt er að fá létt andlitsdekur með.
Ljósmynd/Fegurð

að að ganga um berfættur þykir viðeigandi hjá bæði
konum og körlum á þessum árstíma. Það er hins vegar ekki vinsælt að vera með illa lyktandi tásur og
sigg á hælunum þegar fólk spókar sig í sólinni.
Fótaaðgerðir eru alltaf viðeignadi og er bæði hægt
að fá aðstoð hjá fagfólki en einnig að setja upp fallegt
fótaverkstæði heima þar sem tekist er á við afleiðingar þess að
vera í lokuðum skóm langa vetrardaga. Enginn ætti að missa af
þessum vörum sem aðstoða við að gera fæturna fallega.

Þ

Ljósmynd/Beautybox.is

Baby Foot er vinsælt um þessar mundir. Meðferð þar
sem siggið flagnar af. Easy Pack kostar 3.960 kr og fótarakakremið kostar 1.920 kr. Fæst á Beautybox.is

Ljómandi
góð með
Clinique
Þeir sem eru duglegir að fara í sund eða
út að ganga vita betur en margir aðrir
að þessi árstími er erfiður fyrir húðina.
Hreinsimjólkin All about clean frá Clinique
er ómissandi fyrir húðina núna.

Þ
Bæjarlind 6 | Sími 554 7030 | Við erum á facebook

eir sem eru með þurra
húð og þurrkubletti
ættu að prófa hreinsimjólkina frá Clinique
sem hreinsar húðina og djúpnærir hana í senn.
Hreinsimjólkin er án ilmefna og bjargar húðinni á
þessum árstíma. Hún virkar
vel fyrir næturdrottningar
sem og fyrir náttúrukonurnar
sem mála sig lítið.
Það er ekkert meira heillandi
Það er möguleiki að vera ljómen hrein og fersk húð.
andi á þessum árstíma ef maður
finnur réttu vörurnar.
elinros@mbl.is

Clinique All-in-One
hreinsimjólkin er góð
fyrir þurra húð sem
þarf djúpa hreinsun.
Ljósmynd/Clinique

Heilbrigðar og
litríkar neglur

BREATHABLE

CHEMICALS
FREE

Naglalökkin hleypa í gegn raka og súrefni, án 12 skaðlegustu
efnanna, vegan-vottuð og vörurnar eru ekki prófaðar á dýrum.
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Hefur eignast
góða vini í gegnum húsaskipti
Styrmir Bjartur Karlsson, framkvæmdastjóri Croisette Real Estate Partner á
Íslandi, er giftur Vilborgu Sigurþórsdóttur
og á fjögur börn, þau Júlíu Dagbjörtu,
Kristófer Lár, Lísu Maríu og Birtu Ísold.

Ljósmynd/Colourbox

Styrmir bjó um tíma í Helĺs Kitchen hverfinu á Manhattan í New York. Sá hluti borgarinnar er
einstaklega fagur og bjó hann við útsýni sem er engu líkt.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
að er nóg að gera hjá honum
þessa dagana með alhliða ráðgjöf
þegar kemur að húsnæði ásamt
því að vera með löggilta fasteignasölu.
„Við aðstoðum erlend fyrirtæki og fagfjárfesta hérlendis með leigumál og fjárfestingar
í fasteignum.“
Hvar býrðu núna?
„Ég bý á hæð á Kambsvegi 23 á Laugarásnum. Okkur fjölskyldunni líður með vel
þar. Það er stutt í allt og vinnuna okkar
beggja hjónanna. Eins kann ég að meta útsýni í allar áttir frá íbúðinni.“
Hvar hefur þú búið um ævina?
„Ég hef búið í Mílanó, London, New York
við sumarstörf á menntaskólaárum og Stokkhólmi í Svíþjóð í yfir sex ár þar sem ég rak
verslanir og ráðgjafarfyrirtæki í viðskiptaþróun.“
Hvað gerir hús að góðu heimili?
„Er það ekki það mikilvægasta að öllum
líði vel og það sé góður andi í húsinu?
Samspil hönnunar og þæginda verður að
eiga sér stað. Ég er á því að við megum ekki
gleyma okkur í einhverju sem er fagurt en
fórna öllu notagildi og þægindum.“
Hver er skrítnasti staður sem þú hefur búið á?

Þ

Það ættu
allir að
prófa að
ganga með
ilmvatn í
hárinu.
Carner
Latin Lover
Hair Perfume er
engu líkt.

Idôle
L’Intenseilmurinn
frá Lancôme er
ástríðufullur og
seiðandi.

Dylan Turquoise
frá Versace
minnir
á saltar
strendur Sikileyjar á Ítalíu. Ilmurinn er
sumar í glasi.

„Ég myndi
segja að það sé
íbúð sem ég bjó
Ljósmynd/Ásta Kristjánsdóttir
í um tíma í
Styrmir Bjartur Karlsson
Helĺs Kitchen á
hefur búið um víða veröld.
Manhattan í
New York. Þar bjó ég með fjórum öðrum
strákum í lítilli íbúð.
Þar voru ávallt á sófa fyrir utan, rónar sem
við gáfum alltaf smá mat og bjór inni á milli.
Þeir pössuðu á móti húsið mjög vel. Við
eyddum miklum tíma uppi á þakinu, en við
þurftum að fara upp mjög hættulegan og
ryðgaðan brunastiga frá íbúðinni til að njóta
útsýnisins yfir hluta borgarinnar.“
En sá skemmtilegasti?
„Ég verð að segja húsið mitt í Eriksvik í
úthverfi Stokkhólms. Þar er strönd og baðstaður við hliðina á raðhúsunum og bátabryggja fyrir neðan húsið.
Eriksvik er í Nacka sem er hluti af Skerjagarðinum sem er ótrúlegur og nauðsynlegt
að vera með bát til afnota ef maður býr þar.“
Hvaða orðasamband lýsir stemningunni
heima hjá þér?
„Heima er þar sem hjartað er. Við elskum
að taka á móti gestum og erum frekar heimakær, þó svo að við ferðumst mjög mikið.
Eitt það besta við að ferðast mikið er til-

Ljósmynd/Instagram

Styrmir bjó um tíma í Eriksvik í úthverfi Stokkhólms. Eriksvik er í Nacka sem er hluti af Skerjagarðinum en þar þykir ákaflega gaman að vera.

finningin að koma heim. Þá lærir maður að
meta upp á nýtt heimili sitt.
Ég hlakka til að fara að ferðast aftur þegar
faraldurinn er búinn. Við erum mjög dugleg
að skipta á heimilum við erlenda gesti í gegnum heimaskiptisíðu. Við höfum gert það í yfir

sex ár og höfum fyrir vikið ferðast miklu
meira og þá á persónulegri hátt. Við höfum
kynnst frábæru fólki um allan heim vegna
þessa og farið á staði sem við hefðum
kannski ekki hugsað um að fara á og eru
kannski fyrir utan hinar hefðbundnu slóðir.“

Ástríðufullt sumar með
réttu ilmtónunum
Það er ótrúlegt hvað góður ilmur getur gert mikið fyrir
lífið og tilveruna. Í leitinni að rétta ilminum er eðlilegt að
prófa sig aðeins áfram. Ilmur getur verið fullkominn í
búðinni en svo þegar heim er komið er miðnótan eða
grunnurinn ekki að falla í réttan farveg. Eftirfarandi ilmir eru að slá í gegn um þessar mundir.

Eitt af því sem
einkennir konur með
góða sjálfsvirðingu er að
þær fjárfesta í dásamlegum ilmum fyrir sig.

Toppnótan er sítróna, mandarínur og bleikur pipar.
Miðnótan er guava, freesia, jasmín og cassis.
Grunnurinn er musk, cedarviður og trjáviður.
Dolce & Gabbana, Light Blue Forever

Nýjasta viðbót í Dolce & Gabbana er Light Blue
Forever. Ferskur og seiðandi sítrusilmur sem
Carner, Latin Lover Hair Perfume
fagnar fjölbreytileikanum og eilífri ást. Innblástur
ilmsins má rekja til Capri-eyja á Ítalíu, með frískÞað er dásamlegt að vera með góðan ilm í
Elínrós Líndal
legum blóðappelsínu- og sítrónunótum sem undirhárinu. Einn besti hárilmurinn um þessar mundir er
elinros@mbl.is
strika mjúka musk og hlýjan sedruvið.
latínilmurinn frá Carner. Ilmurinn er ávanabindandi
Toppnótan er blóðappelsína, sítróna og græn epli.
og hentar bæði fyrir konur og karla.
Miðnótan er appelsínublóm og hvít blóm.
Toppnótan er ítalskur bergamot, ylang lang Moheli og kínGrunnurinn er cedar-viður, kasmír og hvítur musk-tónn.
versk magnolía.
Miðnótan er fjóla, indversk jasmína og franskt ástríðublóm og
Carolina Herrera, Very Good Girl
fjóla.
Grunnurinn er benzoin frá Laos, indversk patchouli og hvítur
musk-ilmur.
Lancôme, Idôle L’Intense

Þessi ilmur frá Lancôme kom á markað árið 2020. Ilmurinn er
fyrir nútímakonur sem þora að taka sér pláss en kunna að vera
leyndardómsfullar þegar það á við. Hann er ferskur og skemmtilegur og lætur vita af sér. Fyrir frjálsu konuna sem veit sitt virði.
Toppnótan er beisk appelsína og mandarína.
Miðnótan er tyrknesk rós, egypsk jasmína og musk.
Grunnurinn er Patchouli, kasmírull, madagascar vanilla og sandalviður.
Versace, Dylan Turquoise
Nýjasti ilmurinn frá Versace, Dylan Turquoise, einkennist af
líflegum blóma og sítrusnótum með vott af viði og musk. Hailey
Bieber er andlit Versace og færir okkur innblástur frá ströndum Sikileyjar á Ítalíu, þar sem blár himinn mætir kristalvatni og hafgolan gælir
við húðina. Ilmurinn er sumar í glasi.

Kynþokkafullur sumarilmur fyrir konur sem glitra og heilla alla
þá sem á vegi þeirra verða. Ilmurinn einkennist af ferskum berjum,
rós og vetiver.
Toppnótan er Litchi-tómatur og rifsber.
Miðnótan er rós.
Grunnurinn er vanilla og vetiver-gras sem gefur sætan trékenndan ilm með sítruskeim.
Guerlain, Aqua Allegoria, Flora Salvaggia
Thierry Wasser, einnig þekktur sem „nefið“ fyrir Guerlain,
heldur áfram að toppa sig. Hann heimsækir fallegustu garða
heims og tekur okkur með sér á lyktarskyninu, Flora Salvaggia er hannaður til að fá aðra til að stoppa og snúa sér við.
Ilmurinn er heillandi og ávanabindandi með sínum fersku
villtu blómum, hunangsmelónutónum og umvafinn hvítri
musk.
Toppnótan er fjóla, villt blóm og melóna.
Miðnótan er jasmín og blóm af appelsínutré.
Grunnurinn er fjóla, hvít musk og iris-planta.

Light Blue Forever
frá Dolce & Gabbana
er ferskur og seiðandi sítrusilmur sem
fagnar fjölbreytileikanum.

Very Good
Girl-ilmurinn
frá Carolina
Herrera er
kynþokkafullur sumarilmur fyrir
konur sem
glitra.

Aqua Allegoria, Flora
Salvaggiailmurinn frá
Guerlain er
hannaður
fyrir þá sem
vilja stoppa
annað fólk
og fá það til
að snúa sér
við.
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