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Hreinn var ekki orðinn tvítugur þegar hann ákvað að læra vöruhönnun. MynD/anTOn brinK

Á réttri hillu
Hreinn bernharðsson vöruhönnuður 
hannaði og smíðaði hirslukerfi sem nú 
prýðir safnbúð Hönnunarsafns Íslands 
og hefur vakið töluverða athygli.

NÝ NÁMSKEIÐ
NÝ NÁMSKEIÐ HEFJAST Í FEBRÚAR
Skráðu þig núna. Engin binding.

Sjö stöðvar  ·  Þrjár sundlaugar  ·  reebokfitness.is 



Hreinn Bernharðsson var ekki 
orðinn tvítugur þegar hann 
ákvað að leggja vöruhönnun 

fyrir sig og gera að framtíðarstarfi. 
„Um tíma var ég að spá í að verða 
smiður en mér fannst skemmtilegra 
að búa til eitthvað sem ég hafði 
hannað sjálfur en að smíða eftir 
teikningum annarra. Ég fór í fornám 
og sótti svo um í Listaháskóla 
Íslands og lauk námi í vöruhönnun 
árið 2010.“

Hreinn hefur komið að mörgum 
verkefnum tengdum vöruhönnun 
og eitt þeirra má nú sjá í safnbúð 
Hönnunarsafns Íslands í Garða-
bæ sem verið er að breyta og bæta. 
Hann hannaði og smíðaði hirslu-
kerfi undir þær vörur sem þar eru til 
sölu. „Við Sigríður Sigurjónsdóttir 
safnstjóri höfðum rætt um breyt-
ingar á búðinni og þetta verkefni 
þróaðist út frá því. Hirslukerfið er 
þannig að allar einingar þess eru 
hengdar á lista sem er á veggnum. 
Þessi upphengi og læsingalausn 
kallast „french cleat“ og mætti í raun 
kalla nokkurs konar alþýðulausn. 
Hún er algeng á verkstæðum og 
í bílskúrum þar sem sett eru upp 
heimasmíðuð geymslukerfi. Eining-
arnar voru þróaðar út frá þörfum 
verslunarinnar og hvernig vörur eru 
þar til sölu,“ upplýsir Hreinn.

Óvænt útkoma spennandi
Þegar Hreinn er spurður hvaða 
verkefni séu í mestu uppáhaldi 
hjá honum segist hann alltaf 
vera spenntastur fyrir því sem 
er í gangi hverju sinni og ekkert 
eitt standi upp úr. „Ég er yfirleitt 
ánægðastur með það verkefni þar 
sem útkoman kemur á óvart. Í því 
vinnuferli sem hönnun er kemur 
oft út eitthvað alveg nýtt og ekki 
endilega það sem ég lagði upp 
með í byrjun. Ég reyni að vinna 
þannig að ég ver tíma í að hugsa 
og teikna en þegar ég er búinn að 
gera frumgerð og prófa hana þá fæ 
ég fyrst tilfinningu fyrir því sem 
ég er að gera. Mér finnst líka gott 
að sjá hlutinn í þrívídd og finnst 
best að búa hann til sjálfur. Fyrir 
mér er mikilvægast að vinna með 
höndunum og búa hlutinn sjálfur 
til frá grunni,“ segir Hreinn.

Hönnun í fangelsi
Í fyrrasumar tók hann þátt í verk-
efni á vegum Grallaragerðarinnar 
en markmiðið var að þróa vörur 
sem mögulega hægt væri að fram-
leiða í fangelsinu að Litla-Hrauni. 
„Ég var í samstarfi við Sóleyju 
Þráinsdóttur, sem útskrifaðist sem 
vöruhönnuður sl. vor, en við vorum 
partur af sex manna teymi undir 
stjórn Búa Bjarmars Aðalsteins-
sonar vöruhönnuðar og Rannís 
styrkti verkefnið að hluta til. Við 

Hirslukerfið í 
Hönnunarsafni 
Íslandi mætti 
kalla alþýðu-
hönnun, að 
sögn Hreins. 

Tíminn var þema í verkefni sem tengdist Litla-Hrauni. 

Hreinn hannaði 
taflið í sam-
starfi við Sóleyju 
Þráinsdóttur. 

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is 

Þetta brauð er mjög einfalt að 
útbúa en getur tekið tíma þar 
sem það þarf að hefast í tólf 

klukkustundir. Það er síðan bakað 
í þungum járnpotti.

600 g hveiti
300 g spelti
4 tsk. salt
1 tsk. þurrger
8 dl vatn
Smávegis rúgmjöl

Hrærið allt sem á að fara í brauðið. 
Deigið á að vera svolítið blautt. 
Setjið í skál og breiðið plastfilmu 
yfir. Látið standa í tólf tíma.

Hitið ofninn á 250°C. Setjið 
pottinn í ofninn og hitið hann 
upp í sama hita. Á meðan er 
deigið tekið úr skálinni og hnoðað 
smástund á hveitistráðu borði. 
Takið pottinn út en gætið að því 
að hann er mjög heitur. Setjið 
rúgmjöl í botninn og síðan deigið. 
Lok er haft á pottinum þegar 

hann fer aftur inn í ofninn. Bakið 
í 30 mínútur en takið þá lokið af 
pottinum. Bakið áfram í 15-20 

mínútur. 
Brauðið á að taka á sig fallegan 

lit og vera með skorpu.

Kanntu brauð að baka?

Ekkert er betra en nýbakað brauð. 

Sóley hönnuðum taflsett og klukku 
og bjuggum til nákvæmar tækni-
teikningar og hvernig á að búa til 
þessa hluti. Þeir eru ekki komnir 
í framleiðslu en hver veit hvað 
verður síðar. Þemað var tíminn, 
hvenær tíminn líður hægt og 
hvenær hratt, og afþreying. Taflið á 
sér langa sögu og snýst um baráttu, 
klókindi og það þarf að fara eftir 
ákveðnum reglum. Mér fannst 
áhugavert að framleiða tíma inni 
á Litla-Hrauni,“ segir Hreinn og 
bætir við að einfaldleiki heilli hann 
þegar kemur að hönnun. „Þannig 
er kannski tíðarandinn í dag og það 
hefur áhrif á mann,“ segir hann.

Fag í þróun
Að mati Hreins er vöruhönnun 
spennandi fag í stöðugri þróun 

og hann fylgist vel með nýjum 
straumum og stefnum innan 
þess. Hann er nú í hlutastarfi 
sem umsjónarmaður verkstæða 
hönnunar- og arkitektadeildar 
Listaháskólans þar sem nemendur 
geta prófað sig áfram með ýmiss 
konar efni og framleiðsluaðferðir. 
„Þetta er í raun tilraunaverkstæði 
sem er búið einföldum vélum fyrir 
smíðavinnu úr ýmsum efnum, 
leiserskera og þrívíddarprentara. 
Ég er líka að kenna við deildina. Í 
dag snýst vöruhönnun ekki bara 
um vöruna sjálfa heldur ferla, upp-
lifun, aðstæður, efni og fleira. Mér 
finnst þetta áhugavert og fjölbreytt 
fag sem gefur mikla möguleika 
og kennir manni að takast á við 
ótrúlegustu hluti, “ segir Hreinn að 
lokum.
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Mannverk lauk nú í sumar framkvæmdum seinni 
áfanga Hótel Miðgarðs við Laugaveg 120. Hótel 
Miðgarður er hluti af CenterHotels keðjunni 
sem rekur í dag sex hótel í miðborg Reykjavíkur.
 
Viðbyggingin er viðbót við hálfrar aldar gamalt 
hús Gunnars Hanssonar sem upprunalega hýsti 
Búnaðarbankann. Sá hluti var endurinnréttaður 
og tekinn í notkun árið 2015 með 43 hótelher-
bergjum og veitingastað. CenterHotel Miðgarður 
er nú í heild fullbúið 170 herbergja hótel með 
veitingastað, opinni móttöku, bar, fundarsölum 
og glæsilegri heilsulind.

HÓTEL MIÐGARÐUR —————
TIL HAMINGJU MEÐ OPNUNINA!

Laugavegur 120

Við óskum Centerhotels til hamingju með 
nýja hótelið og þökkum um leið öllum þeim 
aðilum sem komu að þessu verkefni fyrir 
ánægjulegt og gott samstarf.
 
Mannverk sá um þróun, hönnunarstjórn 
og framkvæmdir á húsnæðinu eftir hönnun 
Glámu-Kím arkitekta og í samstarfi við 
eftirtalda aðila:

MANNVERK.IS



Kjarna - Þverholti 2 • 270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • fax: 586 8081 
www.fastMos.is

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Laufengi 58 - 112 Rvk. 

 
falleg 107,1 m2, 4ra herberja endaíbúð með 
sérinngangi af opnum svalagangi á efstu 
hæð. stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla. 
V. 39,9 m.

Þórðarsveigur 11 - 113 Rvk. 

 
flott og mikið endurnýjuð 91,8 m2, 3ja 
herbergja íbúð á 2. hæð, ásamt bílastæði 
í lokaðri bílageymslu í lyftuhúsi. svalir í 
suðvestur. stutt í skóla, leikskóla og vers-
lanir. leiktæki á sameiginlegri lóð. íbúðin er 
nýmáluð að innan. V. 39,9 m.

Ásvegur 15 - 104 Rvk 

 
falleg 99,0 m2 efri sérhæð með sérinngangi 
í tvíbýlishúsi. eignin skiptist í tvö svefnher-
bergi, tvær stofur(auðvelt að gera herbergi), 
hol, forstofu, eldhús og baðherbergi. stórt 
geymsluloft er yfir eigninni.  eignin er 
nýmáluð að innan. V. 47,5 m.

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00 
Mjög björt og falleg 77,8 m2, 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í lyftuhúsi. Gott skipulag. fallegar 
innréttingar. Gólfefni eru fallegt harðparket og flísar. í íbúðinni eru breiðari hurðagöt og er því 
hjólastólaaðgengi í íbúðinni. húsið stendur efst og innst í hverfinu og er í jaðri hverfisins. stutt 
í gönguleiðir og náttúruna.  V. 36,9 m.

Opið hús þriðjudaginn 20. febrúar frá kl. 17:30 til 18:00  
falleg 99,0 m2, 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli. Þetta er björt og falleg 
íbúð á góðum stað. stutt í skóla, leikskóla, sund og líkamsræktarstöð. fallegar innréttingar frá 
brúnás. V. 44,9 m.

273,7 m2 einbýlishús á tveimur hæðum með 
góðum bílskúr og aukaíbúðarrými undir 
bílskúr á fallegri útsýnislóð við Ásland 14 í 
Mosfellsbæ. V. 87,9 m.

Skyggnisbraut 30 - 113 Reykjavík 

Klapparhlíð 32 - 270 Mosfellsbær 

Ásland 14 - 270 Mosfellsbær 

efri sérhæð, ásamt bílskúr og óinnréttuðu rými í kjallara (óskráðir ca 46 m2) í tvíbýlishúsi. 
eignin er skráð 238,8 m2, þar af íbúð 187,4 m2, bílskúr 27,4 m2, stigi 2 m2 og geymsla í kjallara 
22 m2 inn af geymslu er rými sem er ca 40m2 (óskráðir), einnig er búið að gera herbergi í risi 
sem er ca 15m2 (óskráðir).  eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, baðherbergi, gestasnyrtingu, 
forstofu, geymslu, þvottahús, samliggjandi stofur, millipall, eldhús, bílskúr og óinnréttað rými í 
kjallara. V. 79,9 m.

Jöklafold 14 - 112 Reykjavík 

nýtt og glæsilegt 160 m2 fullbúið endaraðhús við laxatungu 82 í Mosfellsbæ. íbúðin skiptist 
í forstofu, stofu, eldhús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi m/baðkari og sturtu, þvottahús og 
stóran bílskúr með geymslulofti.  vandaðar innréttingar. falleg gólfefni, ítalskar flísar og 
olíuborið Kährs parket.  V. 74,9 m.

Laxatunga 82 - 270 Mosfellsbær 

Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:15 til 17:45

vel skipulögð og björt 73,6 m2. 3ja herbergja 
endaíbúð með frábæru útsýni á 5. hæð í lyftu-
húsi á mjög góðum stað í Kópavogi. eignin skiptist í tvö svefherbergi, forstofuhol, baðherbergi, 
eldhús, stofu og borðstofu. íbúðinni fylgir sérgeymsla í sameign. sameiginlegt þvottahús er í 
húsinu. V. 38,5 m. 

Furugrund 70 - 200 Kópavogur 

5 herbergja íbúð á 1.hæð. íbúðin skiptist í 
fjögur svefnherbergi, forstofu, baðherbergi, 
þvottahús, geymslu, eldhús, sjónvarpshol, 
stofu og borðstofu. sérgeymsla í kjallara.  
V. 49,9 m.

Hjallabraut 1 - 220 Hafnarfjörður 

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Laus strax

Laus strax

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax

OPIÐ HÚS

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Fyrir fólk á 
fasteignamarkaði

Rauðalækur 67,  3ja herb.

Opið hús í dag kl. 17 -17:30.   
Glæsileg þriggja herbergja 73 fm.  íbúð á jarðhæð/
kjallara með sér inngangi á þessum eftirsótta stað. 

Eignin er mikið endurnýjuð. 
Laus strax. 
Verð kr. 38,9 millj.  

Kórasalir 5 – „Penthouse“

Stórglæsileg 264,1 fm.  útsýnisíbúð á efstu hæð. 
Íbúðin er sérlega vel skipulögð, arinn, fernar svalir þar af einar stórar yfirbyggðar vestur svalir, sér stæði 
í bílageymslu og tvær sér geymslur, ásamt sameiginlegri dekkja- og hjólageymslu auk hefðbundinnar 
sameignar. Íbúðin er með útsýni til suðurs, vesturs og norðurs. Allar innréttingar eru frá Axis.  
ATH. mögulegt að fjölga svefnherbergjum.   
Verð: 99,8 millj.  

Uppl. veitir Runólfur lögg.fast á Höfða s. 892 7798 

 Reykjahlið 10 Rvk. 

Falleg og björt 3ja herb. 79,1 fm. íbúð þessum 
vinsæla stað  í hlíðunum í Reykjavík. 
Laus strax. 
Verð kr.  42,5 millj.

Uppl. veitir: Jóhann Friðgeir GSM: 896-3038  
e-mail: johann@hofdi.is 

OPIÐ HÚS

Ef þú ert með rétta  
starfið — erum við með  
réttu manneskjuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.


