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Ný verslun á stórafmæli
Leonard-verslanirnar bjóða upp á úrval af innlendum og erlendum vörumerkjum. Andri Pétur Sævarsson er verslunarstjóri í 
Kringlunni.  MYND/VALLI             

Fjórða Leonard-verslunin opnar í Lækjargötu 2 í sumar. MYND/STEFÁN      

Leonard-verslanirnar 
fagna 20 ára afmæli á árinu 
og í sumar verður fjórða 
Leonard-verslunin opnuð í 
nýju húsnæði í Lækjargötu 2.

Fyrsta Leonard-verslunin var 
stofnuð 21. júlí 1991 og var í byrj-
un staðsett í Borgarkringlunni en 
fluttist í Kringluna nokkrum árum 
síðar. Leonard-verslanirnar eru nú 
þrjár talsins, í Kringlunni, Smára-
lind og í Flugstöð Leifs Eiríksson-
ar. Í sumar bætist fjórða verslunin 
við í Lækjargötu 2 en framkvæmd-
um við húsið lýkur á vormánuðum. 
Um sögufrægt hús er að ræða og 
mun útlit verslunarinnar taka mið 
af sögu þess. Stefnt er að því að 
opna verslunina í byrjun júní.

NÝJAR LÍNUR FRÁ SIF OG SIGN
Mikið verður lagt upp úr íslenskri 

hönnun í nýrri verslun Leonard í 
Lækjargötu og nýjar skartgripa-
línur frá íslenskum hönnuðum 
verða kynntar við opnun versl-
unarinnar. Línurnar eru hannað-
ar með tilvísun í íslenska náttúru, 
hver á sinn hátt. 

FLÓRA ÍSLANDS TIL STYRKTAR 
BÖRNUM
Síðastliðin þrjú ár hefur versl-
unin Leonard, í samstarfi við Sif 
Jakobs skartgripahönnuð og Egg-
ert Pétursson listmálara, hann-
að skartgripi byggða á Flóru Ís-
lands. Skartgripirnir eru seldir 
til styrktar hjartveikum, blind-
um og sykursjúkum börnum. 
Fyrsta árið var línan Hjartarfi 
kynnt til sögunnar, næst kom 
Blálilja og í fyrra var það Sól-
dögg. Í lok ársins verður kynnt-
ur nýr skartgripur í Flóru Ís-
lands línunni.

ÚRVAL VÖRUMERKJA
Frá opnun verslunarinnar fyrir 
20 árum hefur það verið metnað-
ur eiganda að bjóða upp á úrval 
af gæðavörumerkjum bæði inn-
lendum og erlendum. Af því sem 
er í boði í dag má nefna íslenskt 
skart frá Sif Jakobs, Sign, Aurum, 
Hendrikku Waage og Made by 3 
sem kom nýtt inn á síðasta ári. 
Frá upphafi hefur verslunin boðið 
vörur frá Tag Heuer, Breitling, 
Gucci, Bvlgari, Cartier, Omega 
og Guess. Síðastliðin ár hafa svo 
bæst við vörur frá framleiðendum 
á borð við DKNY, Nixon, IWC, Hu-
blot og Armani.

AFSLÁTTUR Á AFMÆLISÁRI
Í tilefni af 20 ára afmælinu verða 
afmælistilboð í gangi í verslunum 
Leonard á árinu. Tilboðin verða 
auglýst nánar á vefsíðu verslunar-
innar, leonard.is.

■ Konukvöld verður haldið í Smáralind á morgun, miðvikudag. Af því til-
efni býður Leonard upp á 20% afslátt af skarti frá Sif Jakobs það kvöld.

■ Nýjasta úramerki Leonard eru tískuúr frá Nixon sem notið hafa mikilla 
vinsælda erlendis. 

Sif Jakobsdóttir og Sævar Jónsson hjá skartgripaversluninni Leonard.
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Jens ehf. er rótgróið 
fjölskyldufyrirtæki sem 
starfað hefur í hálfa öld. Þriðja 
kynslóð fjölskyldunnar hefur 
breikkað og bætt við vörulínu 
Jens og stefnir meðal annars 
á erlendan markað með 
skartgripalínuna Uppsteyt.

„Við höfum þróað okkar eigin stíl 
hjá Jens og erum þekktust fyrir 
hrjúfa áferð og íslenska steina í 
skartgripum,“ útskýrir Berglind 
Snorra, gullsmiður og vöruhönnuð-
ur hjá Jens. „Þetta kemur Íslend-
ingum ekkert á óvart en útlend-
ingunum finnst þetta merkilegt og 
spennandi og við höfum þróað sér-
staklega vörulínu fyrir erlendan 
markað sem heitir Uppsteyt.“

Skartgripalínan Uppsteyt er nú 
seld í London og Manchester og 
nýtur einnig mikilla vinsælda hér 
á landi. 

Skartgripir eru þó ekki það eina 
sem Jens gullsmiðir leggja fyrir sig 
en í nokkur ár hefur lína af gjafa-
vörum úr stáli og íslenskum stein-
um verið hönnuð og framleidd hjá 
Jens. „Þetta er orðin nokkuð breið 
lína gjafavara í dag, allt frá sultu-
skeiðum, tertuspöðum og ostahníf-
um upp í skálar, skóhorn og fleira,“ 
segir Berglind en von er á brúðar-
gjafalista með gjafavörunum frá 
Jens með vorinu.

„Fólk nýtir þessar vörur einn-

ig mikið í gjafir til vina erlendis 
vegna íslensku steinanna, en mun-
irnir eru framleiddir úr eðalstáli 
sem heldur sér alltaf skínandi fínt.“

Sjálf er Berglind þriðja kynslóð 
innan fjölskyldufyrirtækisins og 
byrjaði að vinna þar fimmtán ára. 
Hún er menntaður gullsmiður en 
útskrifaðist einnig úr húsgagna- 
og vöruhönnun frá Englandi árið 
2007. Þegar heim var komið bætti 
hún við vöruúrval Jens.

„Mér finnst mjög gaman að 
blanda saman skartgripahönnun 
og vöruhönnun. Við erum að hanna 
vörur eins og ljós, borð, kerta-
stjaka og plötustanda og einn-
ig milliveggi sem henta bæði 
fyrir heimili og fyrirtæki, 
svo Jens er orðið sannkallað 
hönnunarhús.“

Uppsteyt hjá Jens

Berglind Snorra, gullsmiður og vöruhönnuður, er þriðja kynslóð innan fjölskyldu-
fyrirtækisins Jens ehf. MYND/GVA

Hringur 
úr línunni 
uppsteyt

Hálsmen úr 
línunni Uppsteyt

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000  
Umsjónarmenn auglýsinga: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is s. 512 5462

og Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@365.is s. 512 5432.

Jennifer Lopez 
hefur haslað 
sér völl í heimi 
tískunnar með 
skartgripalínu, 
eyrnalokkum, 
armböndum 
og fleiru.

Leikkonan Kate Bosworth og stíl-
istinn Cher Coulter hafa verið vin-
konur um nokkurt skeið. Síðla árs 
2010 settu stöllurnar á markað 
nýja skartgripalínu, JewelMint, 
fyrir vor og sumar 2011, en hún 
samanstendur meðal annars af 
löngum eyrnalokkum, hálsfestum 
og stórum hringum.

Ofurfyrirsætan Kate Moss 
hefur hannað töluvert fyrir 
TopShop. Síðasta framlag 
hennar fyrir keðjuna var 
skart og fleiri fylgihlutir.

Stjörnu-
stáss

„Hún er fyrir stelpur á 
öllum aldri, frá þrett-
án ára og upp úr,“ lét 
Lily Allen hafa eftir 
sér þegar hún kynnti 
eigin skartgripalínu 
til sögunnar. Línan er 
lífleg og skemmtileg 
á að líta og því svo 
sannarlega í anda 
tónlistarkonunnar 
hæfileikaríku. 

Sífellt bætist í hóp Hollywood-stjarna 
sem reyna fyrir sér í tískuhönnun 
með misjafnri útkomu, enda nægir 
aðdáendum víst ekki lengur að 
bera þær augum á hvíta tjaldinu 
heldur vilja ganga lengra með því 
að líta út og jafnvel lykta eins og 
átrúnaðargoðin sín.

Sean „Puff Daddy“ Combes 
hefur sett á markað fatnað, 

skart, úr og fylgihluti 
undir merkjunum Bad Boy 

Sportswear, Sean John, 
Sean John Accessories og 

Sean John Tailored. 

Síðumúla 35

      www.jens.is

fur hringur með íslenskum stein
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Stofnandinn, Jón Sigurjónsson, hjá Jóni 
og Óskari, er enn að hanna skart-

gripi. Nú hannar hann og þróar í 
samstarfi við Pál Sveinsson gull-
smið guðdómlega línu fyrir konur.

Fátt er jafn eigulegt og falleg-
ur skartgripur. Fallegir skartgrip-
ir keyptir af sérstöku tilefni eða 
fengnir að gjöf hafa oft tilfinninga-
legt gildi. ICEcold-skartgripalín-
an er ný og spennandi skartgripa-

lína sem Jón og Páll hafa hannað og 
þróað undanfarinn áratug. Línan er til 

bæði í gulli og silfri en leiðarljósið í lín-
unni er ís og jöklar Íslands. Í Icecold-lín-

unni er hægt að fá hálsmen, eyrnalokka 
og hringa en bæði mynstrið, umgjörðin 
og áferðin eru sérstök en sígild. Hönnuð-
ir Icecold eru sífellt að koma fram með 
ný form, svo línan er mjög lifandi. 
Línan hentar jafnt yngri konum sem 
eldri þar sem hún er mjög fjölbreytt. 
„Merkið höfðar til breiðs hóps og það 
eru ekki síst erlendir ferðamenn sem 
hafa hrifist af ICEcold. Þeir hafa mik-
inn áhuga á Íslandi og langar að eiga 
fallegan grip sem hefur íslenska tilvís-
un og tengist Íslandi og náttúruöflunum. 
Þetta er vönduð hönnunarvara framleidd 
af gullsmíðameisturum,“ segir Hákon. 

ICEcold klæðir konur

Í ár hugsar fyrirtækið 
Jón&Óskar, sem er alhliða úra- 
og skartgripaverslun, stórt 
þar sem fyrirtækið á hvorki 
meira né minna en fjörutíu ára 
afmæli.

„Verslunin var stofnuð árið 1971 en 
eigendur og stofnendur fyrirtæk-
isins eru Jón Sigurjónsson gull-
smíðameistari og Óskar Óskars-
son úrsmíðameistari. Hún var fyrst 
til húsa að Laugavegi 70 í fimmtíu 
fermetra niðurgröfnu rými en þeir 
Jón og Óskar fluttu síðan versl-
unina til austurs í húsið við hliðina. 
Það var svo árið 1995 sem verslun-
in flutti í nýtt og glæsilegt húsnæði 
að Laugavegi 61 og varð þar með 
að einni stærstu úra- og skartgripa-
verslun landsins,“ segir Hákon Ís-
feld Jónsson framkvæmdastjóri, 
sem er einmitt sonur Jóns Sigur-
jónssonar. „Á síðustu þremur árum 
höfum við opnað tvær nýjar versl-
anir, aðra í Kringlunni og hina í 
Smáralind.“ Hákon segir að frum-
kvöðlarnir Jón og Óskar starfi enn 
við fyrirtækið og taki fullan þátt í 
þróun þess og rekstri. 

En hver skyldi lykillinn að vel-
gengni Jóns&Óskars vera? „Ég 
held að það sé gott vöruúrval, bæði 
í skartgripum og úrum, en auk 
þess framúrskarandi þjónusta. Við 
erum alltaf með puttann á púlsin-
um og fylgjumst vel með stefnum 
og straumum.“ Jón&Óskar starf-
rækja eitt stærsta gullsmíðaverk-

stæði á landinu. „Þar starfa fimm 
gullsmiðir að handverki og hönnun. 
Við sérsmíðum bæði trúlofunar- og 
giftingarhringi auk þess sem við 
vinnum mikið með demantsskart-
gripi. Það er oft vandasamt og þeir 
eru ekki margir á landinu sem hafa 
aflað sér þeirrar þekkingar sem við 
höfum á demöntum,“ segir Hákon. 

Það skal því engan undra að 
fólk komi aftur og aftur í verslan-
ir Jóns&Óskars. „Styrkleiki fyrir-
tækisins liggur ekki síst í gerð trú-
lofunar- og giftingarhringja. Við 
erum með geysilega mikið úrval 
og vörur sem falla vel að smekk 
fólks. Við höfum einnig verið dug-
legir að koma með nýjungar, bæði 
innlendar eins og ICEcold-línuna 
í skartgripunum, og erlendar eins 
og dönsku Skagen-úrin sem hafa 
verið að slá í gegn erlendis. Við telj-

um okkur vera vel samkeppnishæfa 
varðandi verð og gæði. Við smíðum 
eftir pöntunum og getum jafnvel af-
greitt þær samdægurs. Við höfum 
einnig í versluninni á Laugavegi 
sérstakt herbergi þar sem boðið er 
upp á notalega og góða aðstöðu til 
þess að skoða trúlofunar- og gift-
ingarhringa í ró og næði.“ 

Hákon segir enga eina línu vera 
í tísku í trúlofunar- og giftingar-
hringjum. „Það er eiginlega allt í 
tísku. Fólk getur því óhrætt valið 
það sem því finnst fallegt. Það er 
þó að færast í aukana að fólk kaupi 
fyrst demantshring sem trúlofun-
arhring og setji upp og kaupi síðan 
einbauga þegar kemur að brúð-
kaupinu.“ 

Hægt er að skoða vörulínur fyr-
irtækisins á www.jonogoskar.is og 
á facebook undir Jón og Óskar.

Jón&Óskar fagna
40 ára afmælinu

„Við erum alltaf með puttann á púlsinum og fylgjumst vel með stefnum og straumum,” segir Hákon. MYND/VALLI

Gullsmiðirnir Jóhannes Ottósson og Páll Sveinsson sáttir að störfum á verkstæðinu.
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● SÍGILD GJÖF  Armbandsúrið stendur alltaf fyrir sínu 
sem falleg tækifærisgjöf og áratugum saman var hefð fyrir 
því að foreldrar gæfu börnum sínum úr í fermingargjöf. 

Það var haft í veglegri kantinum og keypt með það í 
huga að gjöfin entist, jafnvel fram á fullorðinsár.  

Enn eru armbandsúr, vasaúr og aðrar klukkur vel við 
hæfi þegar vanda á valið.

Tískulína Marc Jacobs fyrir Louis Vuitton 
tók mið af níunda áratugnum og þar mátti 
sjá þessi skemmtilegu eðalsteinaskreyttu 
armbönd.

Hálsólin setur punktinn yfir i-ið í þessari 
múnderingu frá Giles Deacon, listrænum 
stjórnanda Emanuel Ungaro. 

Þessi fyrirsæta 
minnti helst á 
ísprinsessu þar 
sem hún birtist 
í loðyfirhöfn og 
með hálsfesti 
um hálsinn, 
allt saman 
úr smiðju 

Giambattista Valli.

Feðgarnir Ólafur og Kristinn Þór gullsmiðir í GÞ skartgripir og úr í Bankastræti 12.
 MYND/VALLI

„Fólk sem búið er að fara í marg-
ar búðir finnur ávallt hér það sem 
það leitar að,“ segir Ólafur G. Jós-
efsson, gullsmiður í GÞ skartgrip-
ir og úr í Bankastræti 12. Sú versl-
un er ein sú rótgrónasta í bænum, 
búin að vera á sama stað síðan árið 
1925, en hét í upphafi Guðmund-
ur Þorsteinsson eftir gullsmiðnum 
sem stofnaði hana. 

Núverandi eigendur GÞ skart-
gripa og úra eru tengdir frum-
kvöðlinum. Þeir eru auk Ólafs eig-
inkona hans, Anna María Mark-
úsdóttir, og börn þeirra hjóna, 
Svandís Björk og Kristinn Þór, 
sem bæði eru gullsmiðir eins og 
faðirinn. „Við smíðum úr gulli, 
silfri, skreyttum eðalsteinum og 
íslensku hrauni og seljum líka 
vörur eftir aðra hönnuði, bæði inn-
lenda og erlenda. Einnig tökum við 
að okkur viðgerðir og hreinsun, 
meðal annars á þjóðbúningasilfri,“ 

segir Ólafur. Hann telur líka upp 
þekkt úramerki eins og Raymond 
Weil, Tissot, Certina og Casio og 
nefnir vasaúr sem tilvalda ferm-
ingargjöf. En er fólk ekkert hætt 
að kaupa úr eftir að klukkur komu 
í alla síma og tölvur?  „Nei, nei,“ 
svarar hann hress og tekur fram 
að Casio, fyrstu tölvuúrin sem 
sáust um 1980, séu komin aftur í 
sama formi og þyki flott.

Ólafur lærði gullsmíðakúnstina 
hjá Árna Höskuldssyni gullsmiði 
og byrjaði verslunarreksturinn 
árið 1973. Hann segir silfur vin-
sælt núna en gullverslun hafa að-
eins dregist saman út af háu verði 
og minni fjárráðum hjá fólki. 
„Við erum með úrval af skírnar-
gjöfum, fermingargjöfum og út-
skriftargjöfum, bæði fyrir herra 
og dömur,“ segir Ólafur og bend-
ir á heimasíðuna: www.skartgrip-
irogur.is

Það sem fólk leitar að

Eðalsteinar og 
annað skart
Óhætt er að segja að öllu hafi verið tjaldað til í París þegar tískuhönnuðir 
sýndu þar línur sínar fyrir næsta haust og vetur. Ólíkum stefnum og 
stílbrigðum ægði saman, bæði klassískum og framúrstefnulegum fatnaði, 
skóm og skarti, svo úr varð skemmtilegur kokkteill. Hér eru nokkur sýnishorn.

Lína franska 
tískuhönnuðarins 
Christophe Lemaire 
fyrir Hermes einkennd-
ist af skemmtilegri 
litanotkun, eins og 
sjá má á þessari mynd 
þar sem fyrirsætan 
skartar að auki fallegu 
opnu hálsmeni og 
eyrnalokkum í stíl.
 NORDICPHOTOS/AFP

Hönnun Söruh Burton 
fyrir Alexander 
McQueen mætti lýsa sem 
framúrstefnulegri og 
klassískri í senn. 

●HÚSRÁÐ TIL AÐ HREINSA GULL OG SILFUR  Til að fá gull- 
og silfurskartgripi skínandi hreina eru ýmis húsráð til. Eftirfarandi ráð er 
að finna á vef Leiðbeiningastöðvar heimilanna, leidbeiningastod.is 

Þegar hreinsa á skart úr gulli er einni matskeið af uppþvottalegi 
blandað saman við tvo desilítra af soðnu köldu vatni í glerskál. Skartgrip-
irnir eru settir út í og látnir liggja í hálfa til eina klukkustund. Óhreinindin 
leysast þá upp út í vatnið en einnig er gott að bursta þá 
með mjúkum bursta. Skartið er því næst skolað með 
köldu vatni og fægt með mjúkum klút. 

Þegar hreinsa á skart úr silfri eru tveir og 
hálfur desilítri af köldu vatni hitaðir í potti. 
Þá er teskeið af lyftidufti og teskeið af 
matarsóda hrært út í þar til blandan 
fer að rjúka en þá eru gripirnir settir 
út í og látnir liggja um stund. Því 
næst eru þeir fægðir með mjúkum 
klút.

● NÁKOMINN NÆRRI 
HJARTASTAÐ  Mynda-
nisti dúkka reglulega upp og 
síðustu misseri hafa þau átt 
talsverðum vinsældum að 
fagna og þá sérstaklega þau 
sem eru í síðari kantinum. 
Flest eru þannig að hægt er 
að opna þau og loka og setja 
eina til tvær myndir að eigin 
vali inn í. Margir velja mynd 
af sínum nánustu; maka, 
börnum, foreldrum eða látn-
um forfeðrum. Það veitir góða tilfinningu og vernd að hafa einhvern ná-
kominn svo nærri hjartastað.



www.jswatch.com / www.gilbert.is 

JS úrin eru íslensk framleiðsla, hönnuð og sett saman á úrsmíðaverkstæði Gilberts

Nákvæmt auga og 
áratuga reynsla
Gilberts Guðjónssonar
úrsmíðameistara tryggir 
gæði íslensku úranna 

JS úrin eru íslensk f
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Trúlofunarhringir stjarnanna eru 
oftar en ekki af veglegri gerðinni, 
enda ekki síður ætlað að vekja athygli 
umheimsins en þeirra sem beðið er. 

● Elizabeth Taylor er drottning trúlofunar-
hringa enda hefur hún alls staðið átta sinn-
um við altarið. Þriðji eiginmaður hennar, 
kvikmyndaframleiðandinn Michael Todd, 
er þó jafnan talinn vera sá sem Elizabeth 
jafnaði sig aldrei á en hann lést í flugslysi 

aðeins ári eftir að þau giftu sig. Frá honum 
fékk Taylor 30 karata smaragðsslípaðan 
demantshring.

● Sjálf lafði Camilla Bowles, eiginkona 
Karls Bretaprins, ber einnig slíka gerð 
demants, smaragðsslípaðan, á fingri, en 

þessi tegund þykir undirstrika dýpt dem-
antsins og hreinleika hans. Á því sama 

ári og Camilla setti upp hringinn 
trúlofaðist svo Paris Hilton 

gríska milljarðamæringn-
um Paris Latsis og setti þá 
einnig upp hring af þeirri 
sömu tegund. Reyndar 
innsigluðu þau trúlofun 
sína með því að Hilton 
setti upp tvö stykki trú-
lofunarhringa. Parið sleit 
hins vegar trúlofun sinni 
aðeins fjórum mánuðum 
síðar.

● Leikaraparið Catherine Zeta-Jones og 
Michael Douglas innsiglaði trúlofun sína 
með antíkdemantshring en hringurinn er 
með svokölluðum markgreifaslípuðum dem-
anti. Hvernig sú slípun varð til er rakið til 
Sólkonungsins, Loðvíks XIV, sem er sagður 
hafa fyrirskipað upphaflega hvernig steinn-
inn skyldi slípaður. 

● Fleiri stjörnur hafa þegið trúlofunar-
hringa með antíksteinum í. Þannig fékk 
Joan Collins hjartalaga demantshring frá 
19. öld þegar hún trúlofaðist eiginmanni 

sínum, leikhúsmanninum Percy Gibson, en 
þau giftu sig árið 2002. Gibson er 32 árum 
yngri en leikkonan og fimmti eiginmaður 
hennar. Þau endurnýjuðu heitin árið 2009.

● Þriggja steina trúlofunarhringar njóta 
ætíð vinsælda meðal stjarnanna. Steinarn-
ir eiga þá að tákna fortíð, nútíð og framtíð 
parsins. Poppstjarnan Madonna setti upp 
slíkan hring þegar hún trúlofaðist fyrrver-
andi eiginmanni sínum, leikstjóranum Guy 
Ritchie, en þau skildu árið 2008 eftir átta 
ára hjónaband.

Heitbundist 
með hring

Leikkonan Joan Collins trúlofaðist 32 árum yngri manni um síðustu aldamót. Þau eru gift enn þann dag í 
dag.

●PERLUR HALDA JAFNAN VINSÆLDUM SÍNUM  Perl-
ur myndast þegar skeldýr húða sandkorn eða annan aðskotahlut sem 
festist innan í þeim. Þetta má lesa á vísindavef Háskóla Íslands. Í raun er 
þetta  því varnarviðbragð skeldýrsins en efnið sem það húðar sandkorn-
ið með samanstendur af aragoníti og albuminoid sem finnst í ysta lagi 
skeljarinnar. Mörg ár tekur að mynda perluna og náttúrulegar perlur eru 
margbreytilegar að lögun og lit, allt frá skjannahvítum yfir í kolsvartar.

Perlur hafa verið nýttar í skargripi um aldir og hafa jafnan haldið 
vinsældum sínum þrátt fyrir tískusveiflur.

Perlur hafa verið nýttar í skartgripi um aldir.

Catherine Zeta-Jones og 
Michael Douglas hafa verið 
gift í að verða ellefu ár. 
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Erum með opna vinnustofu og gallerí að Fornubúðum 
12 við höfnina í Hafnarfirði. Við tökum vel á móti þér.

Líttu við! 

sign skartgripahönnun, gullsmíði, sérsmíði og viðgerðir 
 fornubúðir 12 | sími - 555-0800 | www.sign.is

Þar sem hraunið 
mætir hafinu í 
Hafnarfirðinum 
valdi Ingi sér stað 
fyrir vinnustofu sína. 
Við höfnina hannar hann 
skartgripi undur merkinu 
Sign og er innblásturinn 
fenginn úr hinum ýmsu 
táknum og náttúrunni í 
kring. Sérstök upplifun 
er fyrir fólk að kíkja inn 
og allir eru velkomnir.

NÁTTÚRAN ALLT UM KRING
„Maður kemst ekki hjá því að 
verða fyrir áhrifum þegar maður 
er umkringdur íslenskri náttúru,“ 
segir Ingi, hönnuður Sign skart-
gripanna.

Silfurskart með fagurskreytt-
um litríkum sirkóníumsteinum er 
mest áberandi hjá Sign en einn-
ig er hraun notað mikið. „Ég hef 

lagt upp með að 
hanna nokkrar 
skartgripalínur 
sem tengjast 

en eru þó ólíkar. 
Signs by Sign línan 

inni heldur mikið af tákn-
um bæði trúarlegum og 
persónulegum, meðan 
línan Eldur og ís sækir 
sín form beint til eldvirkni 

og jökla landsins,“ segir 
Ingi. „Mystic-línan stend-
ur svo fyrir það mjúka og 
hlýja í náttúru Íslands, á 

meðan Rock línan sækir sitt 
í það harða og kalda. Ég hef einn-
ig alltaf verið heillaður af glam-
úr fyrri tíma og þeirri stemningu 
sem honum fylgdi, og hef haft það 
í huga í smíðunum.“

SÉRSMÍÐAÐIR GRIPIR
Algengt er að Ingi sé beðinn um 
að sérsmíða og hanna skartgripi, 
bæði úr gulli og slifri.

„Fyrir mér er sérsmíði eitt-
hvað sérstakt og persónulegt fyrir 
hvern og einn. Mér finnst gaman 
þegar fólk leitar til mín til að að 
hanna og smíða eitthvað sérstakt. 
Oft hefur fólk eitthvað ákveðið í 
huga, en svo eru aðrir með mjög 
óljósar hugmyndir. Þá er 
teiknimappan mín er aldrei 
langt undan,“ segir Ingi 
sem hefur teiknað mikið 
frá blautu barnsbeini. 
„Hugmyndirnar eru svo 
gripnar yfir skemmti-
legu spjalli. Þetta er upp-
lifun fyrir viðskiptavininn 
að sjá þróunina frá teikn-
ingu yfir í grip.“

Ingi hefur löngum farið sínar 
eigin leiðir og hefur haft gaman 
af að taka að sér hin ýmsu verk-
efni. „Til dæmis var ég beðinn 
um að hanna og smíða verðlauna-
grip fyrir íþróttamann ársins 
undanfarin ár og er mjög þakk-

látur fyrir það, og einnig er 
það mikill heiður fyrir 
mig.“

GULL EÐA SILFUR
„Mér finnst flott að 
blanda saman gulli og 
silfri og ekkert er að 

því að bera bæði silfur- 
og gullskart á sama tíma. 

En svo getur verið töff 

að gylla aðeins silfurskartgripi. 
Með því kemur ákveðinn hlýleiki 
í hlutina og annað yfirborð,“ segir 
Ingi. 

Skartgripi frá Sign er ekki ein-
ungis hægt að fá á vinnustofunni 
í Hafnarfirðinum, heldur á fjöl-
mörgum stöðum út um allt land. 
„Ég er mjög stoltur af því að geta 
boðið upp á skartgripi mína ekki 
bara hér í firðinum, heldur líka 
í Reykjavík, á Akranesi, Höfn í 
Hornafirði, Grindavík, Akureyri 
og á fleiri stöðum,“ segir Ingi og 
bendir á að allar upplýsingar um 
sölustaði, skartgripalínurnar og 
skartgripina sjálfa sé hægt að 
nálgast á www.sign.is.

Innblásið af 
eldi & ís

Ingi hannar undir merkinu Sign og sækir innblástur meðal annars í náttúruna.

● SKART FYRIR KARLMENN  Íslenskur karlpeningur hefur tekið 
vel í skartgripi Sign. „Gripirnir eru úr slifri, eru grófgerðir og nota ég oft 
leður með. Þetta eru bæði hringar, hálsmenn og armbönd. Til dæmis hef 
ég gert nokkuð af breiðum silfurarmböndum sem lokað er með leðri. 
Einnig hafa silfurplötunarnar með hinum ýmsu táknum verið vinsælar,“ 
segir Ingi en táknin eru einmitt uppspretta nafnsins Sign.
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Á þriðjudag og miðviku
dag 

15. OG 16. MARS höldum v
ið 

upp á 2 ÁRA afmæli okkar.
 

Með þakklæti í hjörtum
 bjóðum 

við upp á eftirfarandi
 tilboð 

í Glæsibæ og á Dalvegi
: 

 í eftirrétt í boði 

og ilmandi kaffi.

FRÍTT GOS með öllu
m naanwich 

réttum og bökum

● ÁSTARORÐ GRAFIN Í 
GULL  Margir hafa það fyrir sið 
að láta grafa inn í giftingar- og 
trúlofunarhringa. Oft er um að 
ræða giftingardagsetninguna 
eða nafn makans. Eins er hægt 
að láta skrifa orð eða setning-
ar sem eru parinu kærar. Jafnvel 
eru dæmi um að setning úr ást-
arljóði rati í hringinn eða  brot 
úr fallegri orðsendingu sem 
hefur farið parinu á milli. Það 
má í raun skrifa hvað sem er og 
enginn þarf að vita, því auðvitað 
má aldrei taka hringinn af.

● VERND GEGN ILLUM 
ÖNDUM  Smaragðar hafa verið 
notaðir til skrauts öldum saman, að 
minnsta kosti allt frá því um 2000 
fyrir Krist þegar þeir voru unnir úr 
námum í Egyptalandi. Ýmis þjóðtrú 
hefur verið tengd þessum verð-
mætu skrautsteinum. Þannig hefur 
því meðal annars verið haldið fram 
að þeir geti verndað gegn flogaveiki 
og blóðkreppusótt, hjálpað konum 
í barnsnauð og haldið illum öndum 
í skefjum.

● GAMLAR GERSEM
AR  Ein elsta gerð íslenskr-
ar skartgripasmíði er víravirki 
sem hefur verið notuð frá mið-
öldum. Í fyrstu var víravirkis-
aðferðin mest notuð til skreyt-
inga á húsgögnum og kirkju-
munum en síðar varð hún stór 
liður í skreytingum á íslenska 
kvenbúningnum. 

Sumir eru svo heppnir að 
eiga gamlar gersemar eins og 
þessa ermahnappa. 

●EKKI ER ALLT GULL 
SEM GLÓIR  Fáir málmar 
eru jafn eftirsóttir í heiminum 
og gull og þykjast menn jafn-
an hafa dottið í lukkupottinn ef 
þeir rekast á glóandi gullmola 
í jörðu. Ekki er þó allt gull sem 
glóir og hefur stundum reynst 
um glópagull að ræða. En hvað 
er glópagull? 

Á vísindavef Háskóla Íslands 
segir að orðið glópagull sé 
notað um steindina járnkís, 
FeS2, vegna þess að það „glóir 
eins og gull.“ Á íslensku er nafn 
steindarinnar brennisteinskís. 
Glópagullið finnst einkum með 
kvarsi í æðum, einnig í setbergi, 
steinkolum og myndbreyttu 
bergi en það fellur úr brenni-
steinsríkum vökvum í jarðhita-
kerfum og kringum kólnandi 
innskot. 


