
21,5” 

LCD SKJÁR

Acer
V223HQBOB
21.5” LCD skjár með Full HD 1920 x 1080p upplausn, 
50.000:1 skerpu, 5ms viðbragðstíma, VGA, TN filmu o.fl.

BETRA
ALLTAF

VERÐ

REYKJAVÍK AKUREYRI  EGILSSTAÐIR  KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR

SEX 
VERSLANIR

1920x1080p
UPPLAUSN

VIKUTILBOÐ Á LCD

19.990

heimili& 
hönnun

 SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM HÍBÝLI 

ágúst 2011

Heimilisljós og lampar taka nú við af sumarbirtunni 
og tími til að laga heimilið að haustinu.
Síða 4

ÞRÓAST YFIR Í 
LÍFSSTÍLSVÖRUMERKI

Heimilislínunni Ander-
sen & Lauth Home 

hefur verið vel 
tekið.

SÍÐA 6

FERÐALAG 
FRJÓKORNS

Textílhönnuðurinn 
Bryndís Bolladóttir 
vann lokaða sam-

keppni um list-
skreytingar í Fram-

haldsskóla 
Mosfellsbæjar.

SÍÐA 2

LAMPAR TAKA VIÐ 
AF SUMARBIRTU



heimili&hönnun2

„Ég fékk sting í hjartað því sig-
urinn kom verulega á óvart og í 
sjálfu sér nógu mikill heiður að fá 
að taka þátt í samkeppninni. En ég 
ákvað að vanda mig eins mikið og 
ég mögulega gat og það skilaði ár-
angri,“ segir Bryndís í einlægni um 
hugmyndavinnu sína að listaverki í 
gólfi, litapallettu og listaverki fyrir 
skólann sem tekinn verður í notk-
un 2013. 

„Skólinn á að vera hluti af lands-
laginu og landslagið hluti af skól-
anum. Verkið er hugsað sem frjó-
korn og ferðalag þess sem er svo 
táknrænt fyrir lífið. Í skólanum er 
frjókornum veittar kjöraðstæður 
í jarðvegi lærdóms og þekkingar-
leitar, sem og sjálfstæðri og skap-
andi hugsun. Byggingin mun því 
hýsa sáðkorn þessa lands; unga 
fólkið sem þarf á næringu skólans 
að halda til að skapa sér og afkom-
endum sínum glæsta framtíð, sem 
aftur fæst ekki nema með tilhlýði-
legri virðingu fyrir náttúrunni og 
auðlindum hennar,“ segir Bryndís 
sem í glæstu glergólfi skapar ein-
mitt slíkan jarðveg með táknmynd 
frjókorna í marglitum glersalla 
sem mynda mun fagurt samspil við 
síbreytileg birtuskilyrði. 

„Ósk um listaverk í gólfi 
sat í mér því gólfflötur 
fyrstu hæðarinnar 
er engin smá völlur, 
heilir 500 fermetr-
ar. Hugmyndin að 
glergólfinu kvikn-
aði þegar ég fór í 
Endurvinnsluna 
og sá þar vél mylja 
niður glerflöskur í 
marglitan glersalla, 
en síðan hef ég unnið að 
vinnuferli til að hreinsa og slípa 
glersallann svo leggja megi hann 
eins og steinteppi,“ upplýsir Bryn-
dís.

Undanfarin tvö ár hefur Bryn-
dís sérhæft sig í hljóðvist með ull-
arverkum sem hafa fagurfræðilegt 
gildi um leið og þau eru hljóðdemp-
andi og hljóðdreifandi. Í verðlauna-
tillögu Bryndísar er gert ráð fyrir 
stórum ullarkúlum sem svífa um í 
lofti og á veggjum, eins og frjókorn 
bifukolla sem sá sér að nýju.

„Með því að láta þær 
svífa á víxl um rýmið fæst 

enn betri hljóðvist. Þá veitir ullin 
skemmtilegt mótspil við glans gler-
gólfsins og á stöku stað litað gler 
hússins,“ segir Bryndís sem í ull-
arverkum skólans valdi íslenska, 
þæfða ull. 

Skólabygginguna sjálfa 
hanna AF arkitektar. Þeir fengu 
þá nýstárlegu hugmynd að leita 
til listamanns áður en bygging-

arframkvæmdir hefjast, en í hverj-
um skóla er listskreytingasjóður 
ætlaður til listaverkakaupa í skóla-
bygginguna. „Venjan hefur verið að 
kaupa listaverk eftir að byggingin 
er fullbúin, en með því að fá lista-
mann til liðs við sig áður en byggt er 
verður hugmynd hans hluti af hús-
inu frá byrjun og heildarútlit bygg-
ingarinnar sterkara.“

    -  þlg

● Forsíðumynd: Nordicphotos/getty  Útgáfufélag: 365 
miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000 Rit-
stjórar: Vera Einarsdóttir vera@frettabladid.is og Sólveig 
Gísladóttir solveig@frettabladid.is Auglýsingar: Sigríður 
Dagný Sigurbjörnsdóttir s. 512 5462 og Ívar Örn Hansen 
s. 512 5429 Útlitshönnuður: Sæmundur Freyr Árnason 
sfa@frettabladid.is. 21,5” 
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Skapað úr hringrás lífsins
● Frjór farvegur til framtíðar var verðlaunahugsun Bryndísar Bolladóttur sem sigraði 
samkeppni í listskreytingum við fyrirhugaðan Framhaldsskóla Mosfellsbæjar.

Litaðir glergluggar með litum skólans 
munu prýða skólabygginguna.

Hér má sjá hvernig 
glermulningurinn í 
glergólfinu lítur út. 

Bryndís Bolladóttir myndlistamaður og textíllistakona gleðst mjög 
yfir því að fá að sanna sig í keppni sem þessari. 
 MYND/ANNA MARÍA SIGURJÓNSDÓTTIR

● VESKI OG LYKLAKIPPPUR FRÁ TULIPOP  Tulipop setti ný-
verið á markað skemmtileg veski þar sem fjórar Tulipop-fígúrur eru í lykil-
hlutverki. Á hverju veski er litríkur miði sem inniheldur sögu um fígúruna. 
Veskin má til dæmis nota sem pennaveski eða snyrtiveski. Einnig voru að 
koma í verslanir tvær tegundir af lyklakippum í myndskreyttum öskjum 
þar sem er að finna sögu fígúrunnar á lyklakippunni. Fígúrurnar eru allar 

handmálaðar. Veskin og lyklakippurnar fást meðal ann-
ars í Aurum í Bankastræti, Epal, Hrími og Sirku og á 
www.tulipop.com.

● NÝR STÓLL FRÁ NOTE DESIGN STUDIO  
Boet er heiti stóls sem sænska hönnunarfyrirtæk-
ið Note Design Studio sendi frá sér nýverið. Sænska 
orðið „boet“ þýðir hreiður en form stólsins minnir á 
hreiður í tré sem borið er uppi af greinum. Stóllinn 
er úr málmi en setan sjálf úr korki. Boet verður fram-
leiddur í nokkrum litum og bæði hár og lágur. Stóll-
inn verður til sýnis í byrjun september á sýningunni 
Couplicite á Maison Et Object 2011.

Heimasíða Note Design Studio er www.notede-
signstudio.se

Kúlur Bryndísar úr íslenskri ull 
hafa einstaklega gott ísog og 

eru kjörnar til hljóðdempunar.



ÚTSÖLUVERÐ 
183.750.-

CLIO leðurstóll
ÚTSÖLUVERÐ

11.925,-

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: 5444420 - www.egodekor.is

ÚTSALAN Í FULLUM GANGI   20-50% AFSLÁTTUR

Eikarskenkur
Stærð: 180 cm
Verð: 159.900,

ÚTSÖLUVERÐ: 119.925,-

AIR tungusófi
Stærð: 285x165

Verð:245.000,-

-30%

-20%

-20%

-20%

ÚTSÖLUVERÐ 
69.930.-

Hnotuborð
Stærð: 180x100

Verð: 99.900,-

-20%

-30%

SABINE leðurstóll
ÚTSÖLUVERÐ

13.520,-

OLIVER stóll
ÚTSÖLUVERÐ

14.175,-

-20%-25%

Stækkanlegt eikarborð
Stærð: 160(248)x100

Verð:139.900,-

ÚTSÖLUVERÐ 97.930.-

-25%

-25% -25%

-30%

-30%

AURORA sófaborð – Hvítt háglans
Stærð: 120x70 Verð: 49.900,-

ÚTSÖLUVERÐ  34.930.-
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S. 440-1800  www.kælitækni.is  Okkar þekking nýtist þér ...  

 Mylur alla ávexti, grænmeti  
 klaka og nánast hvað sem er
 Hnoðar deig
 Býr til heita súpu og ís
 Uppskriftarbók og DVD diskur fylgir  
  

 Vita Mix svunta og 
 kanna fylgja með á  
 meðan birgðir endast
 

Blandarinn sem allir eru
að tala um! 

Kynntu þér lán og aðra
þjónustu Íbúðalánasjóðs

Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

Lán til íbúðakaupa

Lán til endurbóta og viðbygginga

Aukalán vegna sérþarfa (skert starfsorka)

Úrræði í greiðsluvanda

Kynntu þér lán og aðKK ra
þjónustu Íbúðalánasjóðs

Borgartúni 21  | 105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

Lán til íbúðakaupa

Lán til endurbóta og viðbygginga

Aukalán vegna sérþarfa (skert starfsorka)

Úrræði í greiðsluvanda

Herbergi heimila hafa hvert og 
eitt mismunandi hlutverkum að 
gegna og þar af leiðandi er það 
með ýmsu móti hvers konar lýsing 
er nauðsynleg í hverju rými fyrir 
sig. Þá er ekki úr vegi um leið og 
farið er yfir ljósakostinn að poppa 
upp þau rými sem mest er dvalið 
í yfir vetrartímann svo sem stofu 
og svefnherbergi.
■ Þrátt fyrir að herbergi þurfi 
mismunandi lýsingu er gott að 
fara yfir hvort grunnlýsing heim-
ilisins myndi yfir það heila ákveð-
inn heildarsvip. Með grunnlýsingu 
er átt við góð loftljós sem þurfa að 
vera í hverju herbergi þótt þau 
séu endilega ekki mikið notuð 
nema þegar flóðlýsa þarf her-
bergin, enda eru margir ljósahönn-
uðir á því að góð lýsing sé sköp-
uð með vegg-, gólf- og borðlömp-
um. Loftljós í dag eru enda flest 
hver með ljósdeyfi til að hægt sé 
að stýra lýsingunni nákvæmlega 
en best fer á því að blanda hvassri 
og mjúkri lýsingu saman.

■ Stofan er eitt skemmtilegasta 
leiksvæði heimilisins fyrir lampa 
af öllum stærðum og gerðum. 
Sumir segja að það sé afar erfitt 
að ofhlaða stofuna af lömpum og 
undir rituð verður að taka undir 
það. Listin er að gæta ákveðins 

samræmis, gæta að ljós-
gjafar dreifist nokkuð 
jafnt í alla króka og 
kima og það er ekki 
stórt atriði að lýsing-
in sé sterk. Yfir borð-
stofuborðið er þó gott 
að velja loftljós með 
möguleika á að hægt 

sé að deyfa ljósið 
sem og að styrkja. 
Borðstofuljós hafa 
reyndar verið afar áber-
andi afurðir hönnuða út 
um allan heim, úr 

öllum regnbogans 
litum, af öllum stærð-
um og gerðum og form 

þeirra eru afar fjölbreytt.
■ Svefnherbergið má við því 
að birtan sé sem allra minnst. 
Þó þarf gott loftljós að vera 
til staðar sem er þá nær ein-
ungis notað þegar þrifið er. 
Tveir góðir náttlampar, hvort 

sem er á vegg, náttborði 
eða hangandi lampar í 

Í litlum rýmum er um að gera að 
nýta veggi undir ljós og ekki síður 
kertastjaka og spara þannig borðpláss.

Eldhúsið er vistarvera sem þarf vand-
aða lýsingu, svo sem góð vinnuljós sem 
má svo deyfa þegar sest er til borðs. 
Innfelld ljós henta þar vel, sem setja má 
í loft, undir innréttingu og á fleiri staði. 

Í stórum stofum getur komið vel út að mála einn vegg í til að 
mynda súkkulaðibrúnum lit. Góðir leslampar eru þarfaþing 
við lesstólinn eða -bekkinn. AJ-lampinn eftir Arne Jacobsen er 
sérstaklega fallegur leslampi en frá því á síðasta ári hefur hann 
fengist í átta litum.

Heimilið lagað að ha
● Lampar og ljós heimilisins taka aftur við keflinu af sumarbirtu norðurslóða um þessar mundir. H
aðferðir til að sníða heimilið að haustinu, þar sem góð lýsing er efst á lista. 

● ÓLÍK MYNSTRUR  Köflótt, 
röndótt, doppótt og mynstur 
af öllum gerðum er það sem 
koma skal í vetur. Mottur, sófaá-
klæði, dúkar, gardínur og textíl-
vara eru á boðstólum í spennandi 
litum, þar sem blár, rauður, gulur, 
brúnn og svartur eru áberandi. 
Það allra flottasta er að blanda 
mynstrunum saman, hafa textílinn 
í stofunni, gardínur, sófaáklæði og 
teppi í ólíkum mynstrum.  

Textíll

● RÚMFÖT OG VEGGMYND  Plakötin 
sem fengist hafa í IKEA síðustu árin hafa þótt 
skemmtileg og ekki of dýr veggskreyting en 
í IKEA-bæklingnum nýjasta, sem er kominn í 

hús hjá íbúum höfuð-
borgarsvæðisins, má 
sjá þessa nýjustu út-
gáfu, BILD-plakat-

ið Hinn þögla skóg. 
Einnig má nefna sér-
staklega mjúk rúmföt 
sem eru úr kembdri 
bómull, þéttofin úr 
fínum þræði. Þau kallast LYCKOAX, fást í nokkrum 
stærðum og litum. 

Haustlegar nýjungar
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Stóri stuðningspúðinn 
kominn aftur 19.900

SUMARTILBOÐ
OG NÝJAR VÖRUR

Listh

50% afsláttur af rúmstæðum

160 cm, 180 cm og 193 cm.
Verð frá 

50% afsláttur 

Listhúsinu Laugardal

12 mánaða

vaxtalausar

greiðslur

70% afsláttur 
af pífu pilsum á rúm

Er til rykkt og slétt, í mörgum
litum og stærðum.

SAGA Queen rúm 129.900
ÞÓR Queen rúm 

Hágæða svæðisskiptar heilsudýnur

Þrýstijöfnun er lykilorðið

Svæðisskiptar heilsudýnur með betri 
stuðningi, mýkra axlasvæði og góðum 

stuðningi við mjóbak

Betri öndun

Til í öllum algengustu rúmstærðunum

Mest selda stillanlega heilsurúmið hjá 

Svefn og heilsu með okkar bestu 

heilsudýnu.

 hefur allt sem gott stillanlegt rúm 
þarf að hafa á fábæru verði.

 er einnig með þráðlausa 
fjarstýringu og nuddi.

dregst að veggnum eins og nafnið bendir til. 

Einn mest seldi ameríski botninn í heiminum. 

Fæst í eftirfarandi breiddum: 

80, 90, 97, 120, 140 og 150 cm

ustinu
Heimili og hönnun skoðaði ýmsar 

löngum snúrum, sem nokk-
uð hefur borið á undanfar-
ið, eru í raun allt sem þarf. 

Gott er að ákveða hvers 
konar lampar eru notað-
ir út frá stærð herbergis-
ins, vegglampar eru oft 
góðir í litlum rýmum sem 
og ljósin sem hanga.

■ Eldhúsið þarf sterk-
ari lýsingu en önnur rými 

íbúðarinnar og 
þar er því minna 

lagt upp úr 
lömp-
um og 

stemningsljósum. 
Í staðinn er góð 

vinnulýsing, yfir borð-
um, oft staðsett undir efri innrétt-
ingu, yfir vaski, eldunaraðstöðu 
sem og eldhúsborðinu. Innfelld ljós 
henta afar vel í eldhúsið þar sem 
hægt er að staðsetja þau nákvæm-
lega yfir þeim svæðum sem mest 
unnið er á en þá eru ljósdeyfar líka 
alger nauðsyn.  - jma

NOSTALGÍA Á VEGG
Vélmennaveggfóður frá Studio Ditte kallar fram nostalgíu enda vélmennin 
ekki af nýjustu gerð heldur stór og kubbsleg. Litirnir eru  auk þess mildir og 
jafnvel örlítið máðir og þó að veggfóðrið sé í raun glænýtt má auðveldlega 
láta blekkjast. 

Hollenska hönnunarteymið skreytir hvert vélmenni með gömlu prenti og 
litlum smáatriðum svo hrein unun er að skoða það gaumgæfilega. Veggfóðrið 
má ýmist setja á vegg, inn í ramma eða jafnvel á húsgögn og setur sterkan 
svip á umhverfið.

Meiri Vísir.

ÞÚ ERT MEÐ
FRÆGA FÓLKIÐ 
Í VASANUM
MEÐ VÍSI

ÞÚ ERT MEÐ
FRÆGA FÓLKIÐ

m.visir.is
Fáðu Vísií símann!

Meiri Vísir.

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐANFORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN
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„Okkur langaði að halda áfram með 
Andersen & Lauth heiminn, inn á 
heimilið,“ útskýrir Gunnar. „Við 
vinnum út frá ákveðinni stemm-
ingu í litum og útsaumi í flíkun-
um og tengjum það við liti á veggj-
um og í púðum á sýningum, svo allt 
virki sem heild. Því lá beint við að 
þróa merkið áfram.“

Línan Andersen & Lauth Home 
kom á markaðinn nú í vor og inni-
heldur púða, teppi, sessur og rúm-
teppi. Vörurnar hafa fengið góðar 
viðtökur og segir Gunnar Íslend-
inga óhrædda við pallíettur og ind-
verskan útsaum í bland við hinn 
skandínavíska hreinleika. 

„Skandínavísk heimili eru 
oft skemmtileg blanda af þessu 
tvennu og íslensku heimilin virð-

ast nægilega „bóhemsk“ til að línan 
passi þar inn.  Vörurnar eru seld-
ar í Tekki og Sirku á Akureyri en 
okkur fannst þær smellpassa inn í 
þær verslanir,“ segir Gunnar.

Heimilislínuna vinna Gunnar og 
Kolla samhliða hönnun tískulína 
Andersen & Lauth. Vörurnar eru 
einnig framleiddar af sömu fyrir-
tækjum sem sauma flíkurnar og 
segir Gunnar heimilislínuna kall-
ast á við fötin.

„Þetta eru mikið til sömu litirn-
ir í grunninn og sami útsaumur og 
við leikum okkur með pallíettur 
sem hafa verið notaðar á kjóla. Við 
vinnum mikið í Indlandi og mörg 
framleiðslufyrirtækjanna þar eru 
að sauma út í púða og teppi. Þetta 
er því í sjálfu sér ekki flókið fyrir 

Óhætt 
að setjast í sófann
●Fatahönnuðirnir Gunnar Hilmarsson og Kolla Petrea 
Gunnarsdóttir, eða Gunni og Kolla hjá Andersen & Lauth, 
sendu frá sér sína fyrstu heimilislínu nú í vor. Línan heitir 
einfaldlega Andersen & Lauth Home.

Gunnar Hilmarsson segir Andersen 
& Lauth vera að þróast yfir í lífsstíls-
fyrirtæki. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Gunni og Kolla vildu framlengja heim Andersen & Lauth inn á heimilið og inniheldur 
heimilislínan púða, sessur og teppi sem kallast á við fötin. MYND/ANDERSEN & LAUTH

okkur og við höfum gaman af þessu. 
Andersen & Lauth er að þróast yfir 
í að vera lífsstílsvörumerki líka.“ 

En er þá óhætt að tylla sér í sófa 
í kjól frá Andersen & Lauth, án 
þess að renna saman við púðana og 
teppin?

„Já, við útfærum heimilisvörurn-
ar  allt öðruvísi,“ segir Gunni hlæj-
andi. „Það mun aldrei gerast að þú 
setjist í sófa í felulitunum.“  - rat

Ó löf María Ólafsdóttir vöruhönnuður, eða Marý, er önnur tveggja Ís-
lendinga sem fjallað er um í nýútkominni bók, Nordic Designers, eftir 

David Sokol. 
Hún segir umfjöllun sem þessa skipta miklu máli en viðtal við Marý auk 

mynda fyllir sex síður í bókinni. „Umfjöllunin er ýtarleg og ég er þarna innan 
um stór nöfn. Það er ótrúlega gaman og bókin sjálf er mjög falleg og vel upp 
sett. Henni er dreift víða svo þetta er mikil auglýsing. Ég finn fyrir því strax,“ 
segir Marý, sem átti ekki von á að komast í hönnunarbækurnar stuttu eftir út-
skrift. „Ég trúði þessu ekki alveg fyrst en þau höfðu samband við mig strax 
sumarið 2008, ári eftir að ég útskrifaðist frá LHÍ. Á sama tíma var ég að taka 
ákvörðun um að flytja til Svíþjóðar svo mér fannst eins og það væri strax verið 
að bjóða mig velkomna.“ 

Marý starfar við eigin hönnun í Stokkhólmi og segir spennandi tíma fram 
undan. „Nú gerast hlutir hraðar en áður sem er ótrúlega gefandi, því nú bý 
ég yfir meiri reynslu og þekkingu. Draumurinn er auðvitað að gera allt sem 
mann langar til, eða næstum því. Þetta gæti ekki verið betra!“

Heimasíða Marý er www.mary.is  - rat

Hönnun 
Marý í bók

Ský er hirsla fyrir bindi, belti og fleira smálegt 
sem vill týnast í skúffum. MYND/MARÝ

Samskot er sameiginlegt skotglas 
fyrir tvo eða fleiri. 
 MYND/JÓNMUNDUR GÍSLASON

Marý er 
önnur 

tveggja 
Íslendinga 

sem fjallað 
er um í 

bókinni 
Nordic 

Designers.
MYND/ARVI

NIUS FÖRLAG

Ívar Örn Hansen 
S: 5125429 , gsm 6154349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný 
S: 5125462, gsm 8233344
sigridurdagny@365.is 

Sigríður Hallgríms
S: 5125432, gsm 6924700
sigridurh@365.is

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!

www.ring.is  /  m
.ring.is
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ferðalög

Þ að hljómar kannski kuldalega að 

hátta sig ofan í rúm undir frost-

marki, en engu að síður staðreynd 

að gisting í snjóhúsum nýtur 

fádæma vinsælda hvar sem hún býðst. Eftir 

áramót sýnir Vetur konungur oft grimm-

ustu klærnar og hrúgar niður snjó á mestu 

snjósöfnunarstaði veraldar. Því fagna ferða-

menn sem dýrka vetrar ríkið og þrá að upp-

lifa eitthvað nýtt og framandi, en einnig að 

komast í mikla nánd við náttúruna. Vinsæl-

ar snjóhúsabyggðir eru í Lapplandi, Sviss, 

Slóveníu og Japan, þar sem hin ægifagra 

Kamakura-hátíð er haldin í febrúar ár hvert 

í Yokote í Akitahéraði í norðaustur Japan. 

Mikil snjókoma er í Yokote og ekki óalgengt 

að falli allt að 30 sentimetra snjór yfir nótt. 

Snjóhúsin sjálf kallast kamakura og inni í 

þeim er reist altari til tilbeiðslu vatnsguðs-

ins, þar sem fólk biður fyrir góðri uppskeru, 

öryggi fjölskyldunnar, velgengni og vernd 

gegn eldum. Ólýsanlega fagurt er á kvöld-

in á Kamakura þegar kertaljós lýsa upp 

snjóhúsin, en hvarvetna ræður rómantík 

ríkjum á snjóhúsaslóðum og vinsælt meðal 

elskenda að gefast hvort öðru undir bleik-

lilluðum stjörnuhimni og glitrandi frostrós-

um.  

-þlg
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OFURSVALT INÚÍTALÍF

Snjóhús eru með fegurstu mann-

gerðu smíðum náttúrunnar, en 

efniviðurinn hverfull eftir veðri 

og vindum. Um víða veröld er 

hægt að upplifa andrúmsloft 

inúíta í hnausþykkum, listilega 

smíðuðum snjóhúsum, til að mat-

ast, vera og njótast.

Góður markaður Íslendingar geta nú nýtt 

sumarfríið til að leigja út íbúðir sínar í gegnum 

fyrirtækið Iceland Summer.  

SÍÐA 2

Skemmtileg lífs-

reynsla  Lilja Björk 

Jónasdóttir starfaði 

við sumarbúðir 
barna í Banda-

ríkjunum síðasta 

sumar og ætlar 
aftur í vor.SÍÐA 6
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ferðalög
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sJónasdóvið sumabarna í Baríkjunum síð
sumar og æt

aftur í vor.SÍÐA 6

föstudagur
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Helicopter vekur athygli 
Á rúmstokknumTískan á pöllunumÁrshátíðarförðunin

Fríða María Harðardóttirer sannur eyjarskeggi

Kr.

TILBOÐ
Kr.r.117.950

FRÁBÆRT FARTÖLVUTILBOÐ

15.6”

117.95000000
1 ”15.611 ”

Skandínavísk hönnunarveisla

 Mikil hönnunarsýning er haldin í Stokk-

hólmi í febrúar. Þar eru helstu nýjungar 

hönnunarheimsins kynntar. Sýningin þykir 

gefa góða mynd af þeim straumum sem 

einkenna skandinavíska hönnun og þangað 

flykkist fólk frá öllum heimshornum.

Sýningarsvæðið er stórt og yfirgripsmikið 

en einnig eru sýningar víðs vegar um 

borgina. Í ár var viður alls ráðandi, eins og 

oft áður enda grunnefni í skandinavískri 

framleiðslu. Náttúrulegar áferðir og 

umhverfisvænar framleiðsluaðferðir nutu 

sín í bland við skæra og sterka liti. E
innig 

voru pastellitir áberandi og má segja að 

hvítt og svart sé á undanhaldi.

Það gætir afturhvarfs til eldri tíma 

hjá ungum fyrirtækjum en með samtíma 

framleiðsluháttum. Efni eins og kopar og 

messing sáust víða svo ekki sé minnst á 

prjónaða, heklaða og ofna ull. Þægindi og 

mýkt voru áberandi í mótsögn við harðar 

línur módernisma sem hefur verið vinæll 

undanfarin ár. Skandinavísk hönnun er þó 

alltaf stílhrein og einfaldleikinn í fyrir-

rúmi en í ár var hann óvenju hlýlegur. - she

EVERYTHING MATTERS.

heimili&
hönnu

n
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Klassísk 

hönnun í 

nýju ljósi

Ungir hönnuðir 

létu ljós sitt skína í 

Stokkhólmi. Þeirra 

á meðal var Jaeuk 

Jung.

SÍÐA 6

Mikill græjukarl

Ásgeir Kolbeinsson útvarpsmaður kann vel 

við sig í miðbænum. 

SÍÐA 2

RT 
LBOÐ

menning[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]

mars 2011

Íslensk menningarpólitík nefnist bók eftir Bjarka Valtýs-

son, doktor í boðskipta- og menningarfræðum, sem kom 

út á vegum Nýhil á dögunum. Í bókinni er íslensk menn-

ingarstefna greind fræðilega og sett í samhengi við al-

þjóðlegar menningarstefnur. Bjarki varar við ofuráherslu 

á hina einhæfu íslensku menningarvitund, sem oft og 

tíðum dragi listamenn í dilka klisjunnar. l FRAMHALD Á SÍÐU 6

DRÖGUM VARLA FLEIRI ÍSJAKA TIL PARÍSAR 
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

DÆMI

Á djúpum miðumRagna Sigurðardóttir rýnir í sýningarnar 
Viðtöl um dauðann og Hljóðheimar.
SÍÐA 2

Útsprungnar rósir Kjartan Guðmundsson dustar rykið af fyrstu plötu The Pogues.
SÍÐA 2 

ú nýtt 
ar í gegnum 

r.  

SÍÐA 2

Útsprungngngng
Kjartan Guðdustar rykið

Th

matur[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

mars 2011

Dekrað við bragðlaukana

Albert Eiríksson færir ljúffenga döðluköku í 

nútímalegra og heilsusamlegra horf. 
SÍÐA 2

Hreinn unaður
Kristín Eik Gústafsdóttir býr til 

fádæma flotta tertu sem allir geta 

spreytt sig á.SÍÐA 4 g

preytt sig á.ÐA 4

Með sunnudagskaffinuKökur, huggulegheit og samvera.

DÆMI

unaaaaarrrrveisla
i og má segja a aðað ð 

haldi.

rfs til eldri ttímímmmaa 

m en með sammtímtímímma 

ni eins og kopopapaarr r og 

vo ekki sé miminnnnnsnst á 

ofna ull. Þægægiginindndi og 

mýkt voru áberandi í mótsögn við harðar 

línur módernisma sem hefur verið vinæll 

undanfarin ár. Skandinavísk hönnun er þó 

alltaf stílhrein og einfaldleikinn í fyrir-

rúmi en í ár var hann óvenju hlýlegur. - she
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EVERYTHING MATTERS.
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psmaður kan
SÍÐA 2

DRÖGUM VARLA FLÍSJAKA TIL PARÍS
LELEE
SA

DÆMI

fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

Þ órður Hermannsson sækir Hitt húsið með dóttur sína Karitas Lóu 6 mánaða. Þórður er 23 ára nýútskrifaður tónsmiður frá LHÍ. „Karitas Lóa er mitt fyrsta barn en kærastan mín átti tvö börn fyrir svo við erum með þrjú börn heima. Ég er í fæðingarorlofi núna og finnst mjög gott 

að geta hitt aðra foreldra og þá hittir hún líka aðra krakka.“ 
Þórður segir þá fræðslu sem boðið er upp á koma sér vel fyrir unga nýbak-aða foreldra en annanhvern miðvikudag eru faglegir fyrirlestrar eða kynning-ar. Hann segir félagsskapinn ekki síður mikilvægan.

„Það er gott að hafa stuðning af fleiri ungum foreldrum en það eru ekki marg-ir vinir mínir komnir með börn. Hópur-inn sem hittist er á aldrinum 18 til 25 ára. Við erum öll með okkar fyrsta barn og að ganga í gegnum svipaða hluti. Það er alltaf 

febrúar 2011

Í hundunum 
Theodóra Róbertsdóttir sýnir á stærstu hundasýningu heims í næsta mánuði. 

SÍÐA 2

FRAMHALD Á SÍÐU 4

Ungir kenna fullorðnum
Nemendur úr sjöunda bekk Grandaskóla kenna fullorðnum á tölvur.  

SÍÐA 6

Alla miðvikudaga milli klukkan 14 og 16 geta ungir foreldrar mætt með börnin sín í Hitt húsið, rætt málin og fengið faglega ráðgjöf varðandi umönnun ungbarna. Starfið ber yfirskriftina Ungt fólk með ungana sína. 

Gott að hitta aðra unga foreldra
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

okkar.is

ze
br

a

Sérblöð Fréttablaðsins eru fjölbreytt og höfða til fólks á öllum aldri. Fjöldi 
mismunandi sérblaða kemur út í hverjum mánuði. Leitaðu ráða hjá ráðgjöfum 
okkar um hvar auglýsingin þín nær best til markhópsins.

AUGLÝSINGAR Í SÉRBLÖÐUM

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar – mars 2011
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HEIMA VIÐ

heimili& 
hönnun

UNNUR JÖKULSDÓTTIR 
RITHÖFUNDUR

Síðasti hlutur sem ég keypti mér 
var Ziegler-teppi frá Afganistan úr 
kameldýraull á gólfið í innri for-
stofunni. 

Eftirlætishúsgagnið mitt er stór 
og mjúkur hornsófi með ótrúlegu 
efni sem sést ekki á þó að smá-
börn, hundar og kettir hafi hreiðr-
að þar um sig, oft öll í einu. 

Í gær var ég að hugsa um að ég 
ætti kannski að 
fara að fá mér 
borð búnað. 
Hér er allt 
ósamstætt, 
sem hefur 
vissulega 
ákveðinn sjarma. 

Stofan og eldhúsið eru í 
sama rými, stúkuð af með 

kamínu og hvít-
kölkuðum reyk-
háfi. Þetta rými 

er hjarta heimilis-
ins. Kveikt er í 

kamín unni allan 
veturinn og 
þarna rúm-
ast ótrúlega 
margt fólk í 

litlu plássi.

Næsta framkvæmd er að mála 
tröppurnar sem liggja niður í 
kjallarann. Og svo eru það þessir 
þakgluggar …

Uppi á vegg hangir málverk eftir 
Arngunni Ýri í dularfullum litum. 
Ég hef notið þess árum saman að 
hafa það fyrir augunum.
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ENSKI BOLTINN
STÆRRI EN ALLT

ER TITILLINN KOMINN Í ÁSKRIFT Á OLD TRAFFORD?


