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NOTAÐ & NÝTT
Áhugi á notuðum hús-
gögnum hefur aukist eftir 
hrun og nú er aftur rúm 
fyrir verslunarrekstur sem 
lagði upp laupana í góð-
ærinu.

HEIÐUR
Torgið við tónlistarhúsið Hörpu 
hlaut norræn arkitektaverðlaun í 
vikunni, en það þykir besta 
almenningsrýmið á Norður-
löndum. SÍÐA 4
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Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

Nýtt teppi á stigaganginn – 
nú er tækifærið !!!!

Eitt verð - niðurkomið kr. 6.390 m2

Verðdæmi:
70 fermetra stigahús með 8 íbúðum
 Heildarverð kr. 447.300
Endurgr. VSK og meðal skattaafsl (70.995)       

Raunverð kr. 376.305
pr. íbúð aðeins 47.038

Komum á staðinn með prufur og mælum,
 ykkur að kostnaðar lausu

● Forsíðumynd: Valgarð Gíslason Útgáfufélag: 365 
miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 5000 Rit-
stjóri: Vera Einarsdóttir vera@frettabladid.is Auglýs-
ingar: Ívar Örn Hansen s. 512 5429 Útlitshönnuður: 
Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is. 
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UNDIR SÓLINNI...

„Við höfum leitað fanga á heimilum 
fólks og víðar og sett saman á eitt 
langborð; gamalt í bland við nýtt, 
stál í bland við silfur, kristal í bland 
við gler og kunnuglega hluti í bland 
við framandi,“ segir hönnuðurinn 
og sýningarstjórinn Ólöf Jakobína 
Ernudóttir. 

„Þegar mér var falið þetta verk-
efni ákvað ég að einskorða mig 
við hvítan borðbúnað þótt sumt 
sé með bláu ívafi,“ segir Ólöf og 
nefnir postulínsstell með blárri 

skreytingu frá Royal Copen hagen 
sem hefur verið algengt jóla- og 
sparistell á norrænum  heimil-
um um langt skeið. Þá er að finna 
diska, glös, hnífapör og ílát á sýn-
ingunni sem hönnunarsagan hefur 
skilgreint sem framúrskarandi 
hönnun og er orðin þekkt víða um 
heim. Við borðið eru þrettán mis-
munandi stólar sem eiga það þó 
sameiginlegt að vera hvítir. „Við 
það ætti því að vera pláss fyrir 
alla íslensku jólasveinana þó að 

það hafi ekki endilega verið mark-
miðið,“ segir Ólöf. 

Hún segir ýmsa hluti á sýning-
unni ekki endilega eiga þann stað 
í hugum fólks að eiga heima á upp-
dekkuðu hátíðarborði þó aðrir eigi 
það svo sannarlega. „Sýningin er 
borð minninganna sem leiðir hug-
ann að endurmati og endurnýtingu 
sem á vel við á okkar tímum.“ 

Sýningin stendur til 15. janúar. 
Upplýsingar um opnunartíma er að 
finna á www.honnunarsafn.is. - ve

Borð minninganna
● Hvít jól er yfirskrift jólasýningar sem var opnuð í Hönnunarsafni Íslands í gær. Þar gefur 
að líta fjölbreyttan norrænan borðbúnað og stóla. Hvíti liturinn er allsráðandi með bláu ívafi.

Borðbúnaður er meðal annars frá Iittala 
og Royal Copenhagen.

Sýningin leiðir hugann að endurmati og endurnýtingu .
Hlutirnir eiga ekki endilega heima á 
hátíðarborði í hugum fólks.

● Á FERÐ OG FLUGI  Íslensk hönnun 
er á meðal nýrra haustvara bandaríska fram-
leiðslufyrirtækisins Fred and friends. Vörurn-
ar voru kynntar á Facebook-síðu fyrirtækisins 
í sumar og komu á markað nú í haust erlend-
is en von er á hurðarstopparanum í verslanir 
hér á landi fyrir jól.

Hurðastopparinn Last Stop er eftir grafíska 
hönnuðinn og vöruhönnuðinn Isak Winther 
og dregur form sitt af pappírsskutlu. Isak 
segir hugmyndina hafa sprottið út frá þeirri 
tilhneigingu pappírsskutlna að lenda undir 
hurð þegar þeim er kastað.  Nánar má forvitn-
ast um hönnun Isaks á www.magneat.com 
og www.behance.net/winther.

● ENDURSPEGLA SÖGU 
POSTULÍNSGERÐAR 
 Hönnuðurinn Hrafnkell Birgis-
son hefur undirskálina til vegs 
og virðingar í línunni Hoch die 
Teller. Þar endurheimtir Hrafn-
kell undirskálar úr postulíni frá 
evrópskum flóamörkuðum og 
blandar saman við gler svo úr 
verða skemmtilegir vasar með 
sögu. Sjá birkiland.is.

● ÖÐRUVÍSI VASI  Nótt eina í desember 
árið 1945 henti Frank Hayostek flöskuskeyti í 
sjóinn. Það rak á fjörur írskrar mjaltakonu að 
nafni Bredu O’Sullivan sem svaraði Hayostek 
um hæl. Þetta varð upphaf sjö ára bréfaskrifta 
milli þeirra Hayostek og O’Sullivan áður en þau 
hittust loks í eigin persónu heilum sjö árum 
síðar. Þar með er ekki öll sagan sögð því hún 
varð síðan kveikjan að nýjasta útspili Bility, 
blómavasanum Flöskuskeyti. Vasinn er saman-
settur úr flötum pakkningum sem raðað er 
saman utan um tóma glerflösku. Hönnuður er 
Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir. Oddi framleiðir 
alla vöruna, vasa og pakkningar. Fæst í Epal, 
Minju, Mýrinni, Kraumi og víðar.

Útgangpunktur Ólafar Jakobínu Ernudóttur var norrænn borðbúnaður og valdi hún að takmarka sig við hvítan lit  með bláu ívafi. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Énaxin Total orkugefandi 
fjölvítamíntöflur eru snilldar 
lausn við orkuleysi og sleni. 
1 tafla á dag inniheldur dag-
skammt af vítamínum og 
steinefnum auk orkugefandi 
jurta.

Einfalt og áhrifaríkt fyrir 
alla, konur og kalla!

Fæst í apótekum, 
heilsubúðum og heilsu-
hillum stórmarkaðanna. ORKA & KRAFTUR ÚR NÁTTÚRUNNI

Ertu þreytt(ur) á því 
að vera þreytt(ur)?

Innflutningsaðili: Gengur vel ehfInnflutningsaðili: Gengur vel ehf

PREN
TU

N
.IS

jafnvægi fyrir líkama og sál  •  heilsugjafavörur  •  gjafabréf

S k e i f u n n i  3 j  ·  S í m i  5 5 3  8 2 8 2  ·  w w w . h e i l s u d r e k i n n . i s

„Þetta er mikill heiður, sérstak-
lega að vera í hópi þeirra sem einn-
ig voru tilnefndir, en það eru allt 
aðilar sem við berum mikla virð-
ingu fyrir,“ segir Þráinn Hauksson, 
landslagsarkitekt hjá Landslagi og 
hönnunarstjóri torgsins við Hörpu, 
en torgið hlaut norræn arkitekta-
verðlaun síðastliðinn mánudag.

Landslag hannaði torgið í sam-
vinnu við Batteríið arkitekta, 
Henning Larsen Architects og Ólaf 
Elíasson. Þráinn segir verðlaunin 
hafa mikla þýðingu.

„Þau hafa heilmikla þýðingu 
fyrir okkur við að fá verkefni er-
lendis,“ útskýrir Þráinn, en Lands-
lag vann einnig til alþjóðlegra 
verðlauna fyrir hönnun snjóflóða-
varnargarða á Siglufirði árið 2003. 
„Þetta hjálpar okkur mikið að fá 
athygli.“

Við hönnun torgsins við Hörpu 
segir Þráinn að tillit hafi verið 
tekið til svæðisins eins og það var, 
en Harpa stendur á landfyllingu. 
Sjórinn náði áður þangað sem 
Seðlabankinn stendur nú.

„Við vildum halda í hafnar- og 
strandyfirbragðið. Því unnum við 
með vatn sem minnir á höfnina og 
eins á lækinn sem rann úr tjörn-
inni um Lækjargötuna. Þarna voru 
einnig bryggjur í byrjun síðustu 
aldar og við vildum skírskota til 
þeirra. Við leyfðum okkur einfald-
leika og hráleika svo fólk fengi til-
finningu fyrir því að Harpan væri 
hluti af hafnarsvæðinu. Það fólst 
einnig í verkefninu að skapa bygg-
ingunni það andrými sem hún þarf 

og leysa aðkomuleiðir að bygging-
unni fyrir akandi, hjólandi og gang-
andi vegfarendur,“ segir Þráinn. 
„Þá vildum við tryggja góðar 
gönguleiðir yfir Kalkofnsveginn 
og tengja torgið alveg að Seðla-
bankanum.“

Arkitekturmässan í Gautaborg 
var haldin í fyrsta skipti á dögunum 
en  áformað er að festa hana í sessi 
sem stærsta norræna viðburðinn 
meðal arkitekta, landslags arkitekta 
og skipulagsfræðinga, sem haldinn 
verði annað hvert ár. - rat

Verðlaunin mikill heiður
● Torgið við Hörpu er besta almenningsrýmið á Norðurlöndunum að mati alþjóðlegrar 
dómnefndar Arkitekturmässan í Gautaborg. Arkitektastofan Landslag hannaði torgið.

Bryggja var á sama svæði og torgið er nú og skírskotar hönnun torgsins til bæði bryggjunnar og sjávarins. Myndin er tekin í 
kringum árið 1940. MYND/ MAGNÚS ÓLAFSSON/ LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Þráinn Hauksson, landslagsarkitekt og hönnunarstjóri verkefnisins, segir verðlaunin 
skapa atvinnutækifæri erlendis. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Haldið var í iðnaðar- og hafnaryfirbragð svæðisins með steypu, timbri og ryðguðu 
járni. MYND/BINNI 

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist 
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

Þú gætir 
unnið m.a. 
gjafabréf í 

Smáralindina 
o.m.fl.

RITZ-SKRIFTIR
Uppskriftasamkeppni Gestgjafans og Ritz

Við leitum að bestu „Ritz-skriftinni“ en með 
„Ritz-skrift“ er átt við mataruppskrift sem 
annaðhvort inniheldur Ritz eða borin fram 
með Ritz kexi. Nánar á www.ritz.is

Í samvinnu við



Bjóðum það besta í evrópskri húsgagnahönnun 
og glæsilegt úrval gjafavöru.

Bjóðum það besta í evrópskri húsgagnahönnun
og glæsilegt úrval gjafavöru.
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Glæsilegir gólfvasar
á sprengiverði

 

Fjölbreytt úrval
Margar stærðir

Skeifunni 3j · Sími 553 8282 · www.heilsudrekinn.is

30-50% 
afsláttur

Dæmin um verslanir sem voru 
opnaðar í góðærinu í kringum 
árið 2007 en urðu síðan að leggja 
upp laupana þegar efnahags hrunið 
varð eru nokkur. Arnar Laufdal 
Aðalsteinsson mátti hins vegar 
reyna þveröfuga hluti; hann varð 
að hætta verslunarrekstri árið 
2007, þegar enginn leit við varn-
ingi hans, en opnaði nú fyrir stuttu 
aftur vegna aukinnar eftirspurnar.
„Þetta er allt af íslenskum heimil-
um sem ég er að selja. Ég flyt sem 
sagt ekkert inn heldur er að taka í 
umboðssölu húsgögn og aðra muni 
fyrir fólk og það er mun meira upp 
úr þessu fyrir fólk að hafa en var 
þegar ég lok-
aði verslun 
af sama toga 
árið 2007. Þá 
hafði ég rekið 
svona búð í 15 
ár og undir það 
síðasta var ekkert 
að gera – í miðju 
bullinu öllu. Þá 
v i ld i  engi nn 
notað,“ segir 
Arnar Laufdal 
Aðalsteins son. 
Verslunin kall-
ast Notað og nýtt og 

gætir ýmissa grasa í vöruúrvali. 
Bækur, vídeóspólur, málverk, ljós, 
rafmagnstæki, sófasett, eldhús-
borð, fullt af smáhlutum, styttum 
og antik. „Það er stemning núna 
fyrir því að fara vel með hlutina, 
nota þá áfram, og fólk er hætt að 
henda. Það sem áður var gefið er 
fólk að reyna að koma í verð í dag, 
og á það við bæði ódýra hluti og 
dýrari. Ég er til dæmis með sófa-
sett á 20.000 og annað á 300.000,“ 
segir Arnar og bætir við að hann 
hafi ekki séð það í anda að á svo 
stuttum tíma myndi dæmið snú-
ast við og þörfin fyrir verslanir af 
þessu tagi yrði aftur fyrir hendi. 

Hann segist líka 
hafa saman-
burðinn því 
verslunin 
sem hann rak 
áður til ársins 

2007 var einnig á 
Smiðjuvegi.

„Þetta hefur að 
minnsta kosti farið 
mjög vel af stað og 
það er mikil um-
ferð af fólki sem 
kemur, dvelur 
lengi og grúskar.“

  - jma

Lokaði í góðærinu 
og opnar í kreppu

„Því sem áður var gefið er fólk að reyna að koma í verð í dag, bæði ódýrum hlutum 
og dýrari,” segir Arnar Laufdal Aðalsteinsson, sem rekur Notað og nýtt.

Málverk og annað stofustáss er áberandi í versluninni og þá er  að sögn Arnars þó nokkuð um að fólk vilji selja antík húsgögn sem 
það á í fórum sínum. 

Danskt tekk-
náttborð frá 
7. áratugnum.

Ruggustóll og bangsar, en auk stærri 
hluta eru smáhlutir teknir í umboðssölu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í sraelski hönnuðurinn Nir 
Meiri hefur sett á markað 

nýjan lampa í ýmsum útgáfum 
undir nafninu Eyðimerkur-
stormur. Lampinn dregur nafn 
sitt af því að skermurinn er 
gerður úr sandi og formið er 
sótt til harðgerðra jurta sem 
vaxa í sandinum. 

Lampinn getur verið hvort 
sem er úti eða inni og er fáan-
legur sem standlampi með einu 
til þremur ljósum og borðlampi 
með einu ljósi.

Eyðimerkurstormur 
og danskur Jóker

L oftljósið Jókerinn var hannað af danska arkitektinum Christian Ræder 
árið 1970 og hlaut fyrstu verðlaun á Skandinavísku ljósasýningunni 

árið eftir. Hönnunin sækir innblástur í Batman-myndir, eins og nafnið 
bendir til, og naut töluverðra vinsælda á sínum tíma.

Nú hefur danska ljósahönnunarfyrirtækið Le Klint sett Jókerinn aftur 
á markað í öllum hugsanlegum litum og hann virkar enn nýstárlegur og 
öðruvísi. 



SKEMMTILEGRI Á STÖÐ 2
NÓVEMBER ER
Stöð 2 færir þér hina fullkomnu blöndu af spennu, gríni og drama í nóvember. 
Misstu ekki af mörgum af heitustu sjónvarpsþáttum í heimi, framúrskarandi 
innlendri dagskrárgerð og frábærum kvikmyndum. Tryggðu þér áskrift strax!

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

fyrir peningana með áskrift að 

Stöð 2 því Stöð 2 Extra, Stöð 2 Bíó og

plúsrásirnar fylgja frítt með fyrir aðeins

Þú færð meira

237 kr. á dag
Glæný þáttaröð frá þeim sömu 
og færðu okkur Næturvaktina, 
Dagvaktina og Fangavaktina.

HEIMSENDIR

Gl þá ð f þ

SUNNUDAGA KL. 20:35

Þeir eru mættir aftur. Endurnærðir 
og beittari en nokkru sinni áður! 

SPAUGSTOFAN

f d

LAUGARDAGA KL. 19:35

MÁNUDAGA

Einn ferskasti og umtalaðasti 
þátturinn í heiminum í dag. 

GLEE

ÞRIÐJUDAGA

Vinsælasti nýi gamanþáttur-
inn í Bandaríkjunum.

MIKE AND MOLLY

ÞRIÐJUDAGA

Spennandi ævintýraþáttaröð 
úr smiðju Steven Spielberg.  

TERRA NOVA

Simon Cowell fer á kostum í 
sjónvarpsviðburði vetrarins.

ll f
THE X-FACTOR

FÖSTUDAGA

Björn og Þórunn  í ferskasta 
skemmtiþættinum í dag.

f k
TÝNDA KYNSLÓÐIN

FÖSTUDAGA

Logi Bergmann í skemmti-
legum spurningaþætti.

k
SPURNINGABOMBAN

FÖSTUDAGA HEFST 7. NÓVEMBER

Donald Trump leiðir stjörnurnar 
saman í hörkuspennandi keppni.

ld l ð
CELEBRITY APPRENTICE

Hann er kominn aftur. Marg-
verðlaunaður og aldrei betri.

MAD MEN

SUNNUDAGA

Sígild og stórkostleg fjölskyldu-
mynd með Johnny Depp.

ALICE IN WONDERLAND

12. NÓVEMBER

Sjónvarpsþáttur ársins á Eddu-
verðlaununum fjögur ár í röð.

SJÁLFSTÆTT FÓLK

SUNNUDAGA 19. NÓVEMBER

Óborganleg grínmynd með 
Steve Carrell og Tinu Fey.
Ó
DATE NIGHT

MIÐVIKUDAGA

Snjall gamanþáttur um hið 
sanna líf millistéttafólksins. 

THE MIDDLE
Einn vinsælasti þáttur 
Stöðvar 2 frá upphafi.

GREY’S ANATOMY

MIÐVIKUDAGA

HEFST 10. NÓVEMBER

Hreinræktaður spennuþáttur 
í anda Bond og Bourne.

k ð
HUMAN TARGET

Talsett barnaefni allar helgar.
ALGJÖR SVEPPI

ALLAR HELGAR
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Veldu réttu 
innréttinguna

fyrir heimilið þitt.
 HTH er hágæða

dönsk framleiðsla og 
þú hefur tvo

valkosti!

5 ÁRA
ÁBYRGÐ
Á VÖRU
OG VIRKN

12
MÁNAÐA

VAXTALAUS
TAÐGREIÐSLULÁNSTATAÐGREIÐSLULÁ

LÁGMÚLA 8 · 2. HÆÐ · REYKJAVÍK · SÍMAR 530 2819 / 530 2821 · www.hth.dk

Opið virka daga frá kl. 10-18
og laugardaga frá kl.  11-15

Láttu Draumaeldhúsið þitt
verða að veruleika  með HTH

Persónuleg og góð þjónusta

1)    SÉRPANTAÐ OG SAMSETT

2)   LAGERVARA OG ÓSAMSETT

Viltu að við
hönnum sérstaklega

fyrir þig nýju eldhús- eða bað- 
innréttinguna – án greiðslu?

Viltu fá faglegar ráðleggingar
við endurnýjun innréttinga og 

svo pottþétt verðtil

Endil

T E P P A G A L L E R Í
Bæjarlind 16

Sími 568 6999
Opið virka daga kl. 10-18

laugardaga kl. 11-16
www.persia.is
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SNORRI WIUM SÖNGVARI 

Er í hlutverki Mónóstatosar í upp-
færslu Íslensku óperunnar á Töfra-
flautunni sem nú er á dagskrá í 
Hörpu.

Síðasti hlutur sem ég keypti 
mér: Granít á eldhúsið. Það tók 
mörg ár að safna fyrir því en það 
var þess virði.

Eftirlætishúsgagnið mitt: Hús-
bóndastóllinn sem hundurinn 
hefur yfirtekið og ég hef því flutt 
mig um set í stólinn hjá arninum.

Ómissandi í stofuna: Arinninn, 
hann skapar ótrúlega mikla 
stemningu.

Næsta framkvæmd á heimilinu: 
Handrið upp stigann, núverandi 
handrið var smíðað til bráða-
birgða fyrir 10 árum! Erum enn 
að safna.

Uppi á vegg hangir: Mynd af 
tengdapabba, Þórarni Péturssyni, 
og Kristjáni Eldjárn tekin á götu 
í Kaupmannahöfn 1947. Myndin 
var pínulítil en við létum stækka 

hana fyrir 
nokkrum 
árum og 
mér finnst 
hún koma 
vel út.
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