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Margt var framúrskarandi, eins 
og prjónastofa Víkur Prjóns dóttur 
í gömlu húsi á Laugaveginum, og 
annað var síðra en umfram allt var 
ótrúlega margt í boði og fjölbreyti-
leikinn mikill. Það er helst hægt að 
kvarta undan því að hátíðin stóð 
allt of stutt og hér með er vinsam-
legast bent á að lengja hátíðahöld-
in næsta ár. Vika er lágmark fyrir 
veislu af þessu tagi.

Enn er þó hægt að njóta hluta 
HönnunarMars og tilvalið að gera 
það um helgina eða seinna í mán-
uðinum.  

Óhætt að mæla með 
heimsókn í Hönn-
unarsafnið í Garða-
bæ. Þar ber sérstak-
lega að nefna Shop-
lifter, eða Hrafnhildi 
Arnardóttur, en sýn-
ingin hennar stendur 
til 29. maí. Sýningin 
er lítil en gefur góða 
mynd af fallegum út-
færslum af einstökum 
efniviði. Snillingur þar á ferð. Í 
sömu ferð má skoða yfirlits-
sýningu Gunnars Magnússonar 
húsgagnahönnuðar en sú sýning 
stendur einnig út maímánuð.

Í Epal má enn sjá hluti sem 
kynntir voru á HönnunarMars 

enda eru margir 
þeirra til sölu í versl-
uninni. Þar tekur 
einnig á móti gestum 
óvænt og einstök upp-
stilling sem er hluti 
af alheimshönnun-
arsögunni. Árið 1958 
var eitt frægasta 
hótel í heimi, SAS 
Royal í Kaupmanna-

höfn, teiknað af Arne Jacobsen. 
Nú er herbergi númer 606 flutt 
inn í salarkynni Epal með upp-

runalegu húsgögnunum og öðrum 
búnaði. Arne teiknaði öll húsgögn 
og fylgihluti fyrir hótelið og það 
er vel þess virði að koma við og 

sjá þessa einstöku hluti. Þar eru 
meðal annars Eggið og Svanurinn 
en þessir frægu hægindastólar 
urðu einmitt til með tilkomu þessa 
umdeilda hótels.

Að lokum má benda öllum á að 
kíkja í Norræna húsið en þar er 
ákaflega áhugaverð sýning um mat. 
Húsið er auk þess, eins og SAS hót-
elið, eitt allsherjar hönnunarlista-
verk enda hannað af Alvar Aalto, 
einum frægasta arkitekt Finna, 
að innan sem utan. Hann var sam-
tímamaður Arne og voru þeir félag-
arnir brautryðjendur hönnunar-
stéttarinnar og skrifuðu stóran 
hluta hönnunarsögunnar sem nú 
stendur almenningi til boða.

Veislan heldur áfram
● HönnunarMars kom og fór með látum. Liðin helgi var full af frábærum uppákomum með 
stórkostlegum sýningum og höfuðborgin umbreyttist í hlaðborð hönnunarviðburða.

Shoplifter gerði þetta samvinnuverkefni fyrir MOMA í New York árið 2008. 

Herbergi 606 í SAS Royal hótelinu. 

Sigga Heimis
iðnhönnuður
skrifar í Heimili&hönnun
sigga@siggaheimis.is

Hönnun Alvars Alto er 
tímalaus eins og sést 
á kollinum sem er frá 
árinu 1954.
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GÓÐ KAUP … matarborðið

undir sólinni

Snilldaruppfinning frá hinu finnska Magisso; 
kökuhnífur og töng sem framreiðir tertusneið-

arnar í senn. Kallast „kökuframbjóðandinn“. Fæst 
bæði í nokkrum litum úr plasti og svo úr stáli. 

Duka, Kringlunni. Verð: 4.900 krónur (plast).

Formfögur djúpsvört 
bambusskál undir 
hvers kyns með-
læti, kartöflur, salat, 
brauð, eða snakk með 
sjónvarpinu. ILVA, 
Korputorgi. Verð: 
2.495 krónur. 

● NORMANN COPENHAGEN  lífgar gjarn-
an upp með litum á þeim nýjungum sem 
það sendir frá sér og klukkan „Watch Me“ eða 
„Horfðu á mig“ eftir hönnuðinn Rasmus Gott-
liebsen er þar engin undantekning. Gottlieb-
sen segist í hönnun sinni hafa verið undir 
áhrifum frá litaspjöldum sem notuð eru þegar 
litur á málningu er valinn.

● HÚSGAGNAVERSLUNIN HABITAT  sem er landsmönnum að 
góðu kunn söðlar um nú í maí og flytur í nýtt húsnæði. Verslunin hefur 

verið rekin í Holtagörðum undanfar-
in ár en mun nú flytja starfsemi sína á 

svipaðar slóðir og IKEA er nú; í Kauptún í 
Garðabæ. 

● BOUROULLECBRÆÐURNIR  Ronan og 
Erwan hafa á þeim tíu árum sem þeir hafa unnið 
saman sent frá sér hverja hönnunina á fætur annarri 
sem slær í gegn. Borð sem þeir hönnuðu fyrir Magis 
og var frumsýnt á húsgagnasýningunni Salone del 

Mobile á síðasta ári eru nú nýkomin í framleiðslu 
hjá Magis. Þau kallast baguette og central, 

einföld og fáguð. 



Opið mán-fös: 10.00-18.00
Opið um helgina: lau: 10.00-16.00 - sun: 13.00-16.00

Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 544 4420 - www.egodekor.is

 

  

 

COMO
ERIC TV skenkur

Breidd: 210cm

Verð: 129.900,-

NORGE horntungusófi
Stærð: 302X215

TILBOÐSVERÐ 246.600,-

LUCAS leðurhornsófi
Stærð: 285X223

Verð: 339.000,-
ROMEO leðurtungusófi

Stærð: 320X165

Verð: 328.000,-

NEW ENGLAND 
tungusófi 
m/færanlegri tungu
Stærð: 252X165

TILBOÐSVERÐ: 169.200,-

PINK DREAM tungusófi
Stærð: 292X160

TILBOÐSVERÐ: 194.650,-

VEGAS leðurstóll

VERÐ: 16.900,-

TANGO stóll

VERÐ: 15.900,-

PRIMA stóll

VERÐ: 13.800,-

HETTHI HVÍTT HÁGLANS
Breidd: 180cmSkenkur

178.000,-

Stækkanlegt borð 160(248)X100

178.000,-

Glerskápur

Breidd: 100cm

118.000,-

139.900,-

CARLO borð
220X100

108.000,-

Verð:V

Verð: 

Verð: 

Verð: 

Verð: 

COMO SVARVV T VENGI
ERIC Skenkur Breidd: 170cm
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Framleiðandi: Solidfloor
Tegund: Black & White, Pearl White

Stærð: 15mm á þykkt, 183 cm á lengd og 
18,9cm á breidd

Framleiðandi: Solidfloor
Tegund: Black & White, Charcoal
Stærð: 15mm á þykkt, 183 cm á lengd 
og 18,9 cm á breidd

Framleiðandi: Solidfloor
Tegund: Lifestyle Anchorage

Stærð: 15mm á þykkt, 183 cm á 
lengd og 18,9cm á breidd

Framleiðandi: Solidfloor
Tegund: Lifestyle Cleveland
Stærð: 15 mm á þykkt, 183 cm á lengd  
og 18,9 cm á breidd

Hver einasti hlutur á heimili Sesselju og Björgvins á 
sér sögu, fólgna í uppruna, aldri eða efni. Listhneigð 
og útsjónarsemi virðist þeim hjónum í blóð borin og 
bæði vinna þau úr ýmsum efnum. Silfursmíði leik-
ur í höndum Björgvins enda er dýrgripi eftir hann 
að finna í yfir fjörutíu kirkjum landsins, auk þess 
sem hann fæst við viðgerðir á kirkjumunum. Sess-
elja situr heldur ekki auðum höndum. Hún saumar úr 
leðri, prjónar og orkerar, svo nokkuð sé nefnt. 

Þau hjón voru bæði kennarar í áratugi en eru hætt 
að vinna utan heimilis og finnst það dásamlegt. Hesta-
mennskan er sameiginlegt áhugamál og í kjallaran-

um hafa þau pláss fyrir fimm hesta en tveir eru á 
húsi núna. Skítinn geyma þau í opnum pokum í 
skáp og gefa til uppgræðslu. Hestarnir komast 
auðveldlega út í gerði um gúmmílagðar tröpp-
ur og umhverfið er notalegt bæði hestum og 
mönnum, hagi skammt undan og stutt á góða 

reiðstíga. „Við erum líka af-
skaplega heppin með ná-
granna,“ tekur Sesselja 
fram. - gun

Með hestana í kjalla
● Sesselja Guðjónsdóttir og Björgvin Svavarsson hafa skapað sér heimili á listrænan hátt og innré
áhugamálin. Dæmi um það eru hestastíurnar í kjallaranum, þar sem hálfsystkinin Kjarnorka og Sk

Björgvin og Sesselja gefa Skinfaxa og Kjarnorku aukatuggu í tilefni myn

Í sólstofunni hreiðra hjónin um sig við ljúfan lækjarnið, sötra 
kaffi og njóta útsýnisins. 

Björgvin er silfursmiður og eftir hann 
liggja margir kirkjumunir.

Sesselja saumar skálmahlífar og fleira á 
sína sterklegu saumavél.

Stofan er búin vönduðum húsgögnum og listaver

Lakagígar heitir þessi 
blómavasi eftir Sess-

elju. Hann er úr 
nýsilfri.

Hnakktaska og peli eftir Sesselju. Sérstakt sælgætishólf er í 
töskunni sem auðvelt er að komast í án mikillar fyrirhafnar.

Land
og h

Tröppurnar upp úr kjallaranum eru lagðar dekkjagúmmíi svo 
íbúarnir þar eigi auðvelt með að fóta sig.
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aranum 
éttað það haganlega kringum 
kinfaxi búa. 

ndatökunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

rkum.  

dlæknistöskur geyma reiðföt gesta. Hnappelda 
nakkgjörð úr hrosshári hanga á þili. 

SÉRSTAKT GILDI  Þessi klukka er forngripur með órjúfandi hlutverk í yfir 100 
ár því hún hefur talið tímana frá því fyrir aldamótin 1900.   Hún gengur enn, svo 
greinilega hefur ekki verið kastað til höndunum við gerð hennar upphaflega. 
Klukkan er ein þeirra hluta sem hafa sérstakt gildi á heimili Sesselju 
Guðjónsdóttur og Björgvins Svavarssonar í Mosfellsbænum. 

VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meira úrval afþreyingar, frétta og myndskeiða 
í topp-upplausn með greiðara og einfaldara 
aðgengi fyrir allar tölvur og farsíma. Horfðu, 
hlustaðu og fylgstu með öllu því sem gerist, 
hvar og hvenær sem er á Vísi.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, 
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf, 
meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. 

Þú færð meira af öllu á Vísi.

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

ÞAÐ ERU
ENGIN HÖFT
Í VIÐSKIPTUM Á VÍSI
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„Þétt íbúðarbyggð einkennir hverfið en það er þó 
alger lega grænt því innan þess eru engar bíla götur. 
Fólk má samt eiga bíla og fyrir þá eru geymslur í 
hálfniðurgröfnum bílakjöllurum sem mynda bragga-
form á yfirborðinu,“ byrjar Edda Ívarsdóttir þegar 
hún er beðin að útskýra teikningar sínar af nýju skipu-
lagi við Laugarnesið. 

Edda er að læra umhverfisskipulag við 
Landbúnaðar háskóla Íslands á Hvanneyri en það er 
inngangur að landslagsarkitektúr og skipulagsfræði. 
Miðað er við að ljúka því á þremur árum en Edda tekur 
það á tveimur og hálfu og er á lokasprettinum. Eitt af 
verkefnunum í vetur snerist um að teikna nýtt íbúðar-
hverfi þar sem iðnaðarhverfið er við Klettagarða og 
Köllunarklettsveg og tengja það byggðinni í nágrenn-
inu; græna svæðinu á Laugarnesinu sjálfu, fjörunni og 
Laugardalnum. Það var unnið í þremur hlutum; tveir 
þeir fyrri voru unnir í hóp en hver einstaklingur í 
hópnum útfærði sínar hugmyndir í síðasta hlutanum. 

Edda gerir ráð fyrir um 900 íbúðum á svæðinu. 
Þar verða engir einkagarðar en hins vegar sér hún 
fyrir sér gróðurhús ofan á þökum á hafnarsvæðinu 
og göngustíga þangað. Einnig stíga inn á Laugar nesið 
og strandlengjuna, sem er sú síðasta náttúrulega við 
norðurströnd Reykjavíkur. „Ég setti einn náttúru-

leikskóla inn á kortið sem tengist græna svæðinu og 
ströndinni. Svo færu grunnskólabörn í Laugarnes-
skóla og Laugalækjarskóla yfir göngubrýr eða um 
undirgöng.“ En sér hún fyrir sér að hugmyndir henn-
ar eigi eftir að verða að veruleika? Þá hlær hún. „Þetta 
er auðvitað skólaverkefni og verður að skoðast sem 
slíkt.“  - gun

Algerlega grænt hverfi
● Hugmyndalegt frelsi nýtur sín vel í verkefnum þeirra sem leggja stund á 
umhverfisskipulag við Landbúnaðarháskóla Íslands. Dæmi um það eru teikningar Eddu 
Ívarsdóttur af nýju hverfi við Laugarnesið. 

Edda Ívarsdóttir við teikningar af hinu nýja hverfi í grennd 
við Klettagarða. Þær eru skólaverkefni hennar í umhverfis-
skipulagi við Landbúnaðarháskóla Íslands. MYND/ÁSKELL ÞÓRISSON

Fjölbýlishúsahverfið. Þar sést í bílageymslurnar, sem eru hálfniðurgrafnar og með 
braggaþökum. 

Göngustígar og brú yfir lækinn setja svip á umhverfið. 

-sælureitur innan seilingar!
Svalaskjól

Smi›sbú› 10 | 210 Gar›abær | Sími: 554 4300 | Fax: 564 1187 | www.solskalar.is 

YFIR 40 
LITIR Í 
BOÐI!

Engir póstar
Innbyggðar vatnsrennur

Frábært skjól 
gegn vindi og regni

Allt sem þú þarft

Lesendur okkar 
eru á öllum aldri

– og við þjónum   
   þeim öllum

Allt sem þú þarft
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 Tónlistarkonan Unnur Birna 
Björnsdóttir leikur á ýmis hljóð-
færi á Ballinu á Bessastöðum. Hún 
hefur lokið burtfararprófi á fiðlu 
og er að klára djasssöngnám frá 
Tónlistarskóla FÍH. Auk þess er 
Unnur Birna eina stelpan í karla-
kórnum Fjallabræðrum.

● SÍÐASTI HLUTURINN 
SEM ÉG KEYPTI MÉR  var 
2011-kreppuútgáfa af flatskjá: 19 
tommu krútt.

● EFTIRLÆTISHÚSGAGNIÐ 
MITT  rafmagnspíanóið mitt.

● Í AUGNABLIK
INU LANGAR 
MIG Í  flygil, 
en hann 
myndi 
fylla upp 
í stofuna. 
Sem væri 
bara fínt.

● STOFAN MÍN VÆRI EKKI 
EINS ÁN  kistilsins frá mömmu 
og pabba sem er bæði stofuborð 
og draslgeymsla í senn.

● NÆSTA 
FRAM
KVÆMD 
Í HÚSINU 
VERÐUR  að 
snúa stofunni 
við, enn einu 
sinni. Og taka 

niður jólaskrautið.

● UPPI Á VEGG 
HANGIR  mandólín, 
gítar, gítarlele, úkúlele 
og myndir af köttum 
og Jesú.

HEIMA VIÐ
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