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R
okkabillíaðdáendur ættu að hafa 
heyrt bassaleikarans Smutty Smiff 
getið. Hann hefur getið sér góðan 
orðstír á rokksenunni í London en 

hann spilaði meðal annars með hinum goð-
sagnakenndu hljómsveitum The Clash og The 
Stray Cats. Hann er í dag meðlimur hljóm-
sveitarinnar The Dark Angels sem nýtur mik-
illa vinsælda í Bretlandi og víðar. Smiff, sem 
heitir Stephen Smith í raun og veru, er þó 
fluttur búferlum til Íslands en hann kynntist 
núverandi eiginkonu sinni, Katrínu Rósu Stef-

ánsdóttur, í London og eiga þau lítinn son. 
„Það var annaðhvort að duga eða drepast. 
Ég hugsaði með mér að ég hefði aldrei 
áður komið til Íslands og því væri kjörið 

að gefa þessu séns og búa hér í nokkur ár,“ 
útskýrir Smiff. „Mér líkar stórvel á landinu 

og hef verið að spila með strákunum Krumma 
og Daníel Ágústi í Esju.“ En Smiff fannst al-
deilis kominn tími til að kynna rokkabillí-sen-
una almennilega fyrir Íslendingum. „Það er 
frábært úrval af tísku í Reykjavík en okkur 
fannst vöntun á sérverslunum og nýjum og 
skemmtilegum krókum og kimum. Ég hef 
verið partur af rokkabillí-senunni í London til 
fjölda ára og held að hún eigi vel heima hér í 
Reykjavík. Hér er heilmikið af skemmtilegum 
hlutum að gerast í tísku og tónlist.“ Úr þessu 

varð verslunin Wildcat sem verður opnuð í 
dag á Hverfisgötunni en þar hyggjast Smiff 
og Katrín Rós bjóða upp á úrval af „vintage“ 
rokkabillí-fötum, vínyl-plötum og geisladisk-
um, gömlum plakötum og alls kyns fleiri 
skemmtilegum hlutum sem tengjast fimmta 
og sjötta áratugnum. Þar að auki hyggjast 

þau bjóða upp á rokkabillí-klippingar og hár-
greiðslur á næstunni þar sem Smiff er mennt-
aður hárskeri. „Stelpur munu geta fengið hár-
greiðslur í anda Ditu Von Teese hjá okkur og 
fengið glamúrskot frá fimmta áratugnum.“  
 - amb

Wildcat er á Hverfisgötu 39, 101 Reykjavík. 

VERSLUNIN WILDCAT OPNUÐ Á HVERFISGÖTU

KEMUR MEÐ ROKKA-
BILLÍ TIL ÍSLANDS

Spilar með Krumma og Daníel Ágústi Smutty Smiff hefur spilað með hljómsveitunum Stray Cats og The Clash 
og er nú í bresku sveitinni The Dark Angels.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SKEMMTILEGT Nýjasta lína ítalska 
tískuhússins MiuMiu vakti verðskuld-
aða athygli á dögunum en þar gaf að 
líta perluskreytt siffon með kúreka-
áhrifum.

É
g held að það verði ótrúlega notaleg 
stemning. Tónleikarnir verða í bóka-
salnum í Þjóðmenningarhúsinu. Hann er 

svo ótrúlega fallegur, þar er gaman að setjast 
niður og láta sig dreyma,“ segir Kristín Bergs-
dóttir um útgáfutónleika sína á sunnudaginn 
kemur.

Með tónleikunum fagnar Kristín sinni fyrstu 
plötu, sem heitir Mubla. Aðdáendur orðaleikja 
sjá samstundis að það er Album stafað aftur 
á bak. Það er engin tilviljun, því Kristín dáir 
leiki að orðum. Henni þykir líka vænt um orð, 
segir hún, og því ekki að undra að hún semur 
ekki aðeins lögin á plötunni heldur textana 
líka. „Í þessari plötu sameinast allt sem ég 
hef verið að vinna í á árunum 2002 þangað til 
í dag,“ segir Kristín, sem var ekki nema átján 
ára þegar hún samdi sum lögin á plötunni. 
Flest lögin eru í rólegri kantinum en áhrifa 
gætir einnig úr hip hop og r&b.

Tónleikarnir hefjast á sunnudagskvöldið 
klukkan átta.  - hhs

Söngkonan Kristín Bergsdóttir fagnar sinni fyrstu plötu með útgáfutónleikum:

Lofar notalegri stemningu

Orðelskandi Kristín Bergsdóttir leggur mikið upp úr textagerð og semur 
sjálf alla textana á sinni fyrstu plötu, Mublu.  

LINDA LOESKOW HÖNNUÐUR  
„Á föstudaginn fer ég í bústað fyrir norðan með góðum vinum. Á 
laugardagskvöldið er Gus Gus svo að spila í Sjallanum og ég ætla 
að vera þar að selja ýmislegt sem ég hannaði fyrir hljómsveitina. Svo 
býst ég við að við verðum á heilsulindinni Abaco að tjilla á sunnudaginn.“ 

helgin
MÍN

Baby kemur aftur út
Nýbakaðar mæður landsins geta 
tekið gleði sína við að heyra að 

hin vinsæla plata 
Ragnhildar Gísla-
dóttur, Baby, 
kemur út á ný eftir 
nokkurra ára bið. 
Fyrir þá sem ekki 
þekkja til er Baby 
samin með ný-
fædd börn í huga 
og er sungin á 

óskiljanlegu en afar krúttlegu ung-
barnamáli sem minnir helst á jap-
önsku. Platan er mjög róandi fyrir 
litlu krílin og er einnig góð til að 
svæfa þreyttar mæður. 

Hugleikur fellur í kramið 
hjá Dönum
Konungur hæðninnar, Hugleikur 
Dagsson, fékk afbragðs góða 
dóma í dagblaðinu Politiken en bók 

hans „Skulle det 
være sjovt?“ 
kom út í 
Danmörku 
á dögun-
um. Gagnrýn-
andi lofar Hugleik 
í hástert og kallar 
hann eina skær-

ustu stjörnu Íslendinga um þess-
ar mundir. Bókina segir hann bráð-
fyndna og fulla af greindri samfé-
lagsádeilu auk þess sem danska 
þýðingin á að hafa heppnast einkar 
vel. 

Jólagjöfin í ár?
Hárgel og greið-
ur merktar Gus 
Gus eru meðal 
þeirra munaðar-
vara sem brjál-
aðir aðdáend-
ur partísveitar-
innar Gus Gus 
geta nú eignast. 
Hárvörurnar eru 

vísun í þá staðreynd að hljómsveit-
in hefur fengið „make-over“. Með-
limir hennar eru nú iðulega vatns-
greiddir og vel til fara og gefst nú 
áheyrendum kostur á að feta í fót-
spor þeirra í snyrtimennskunni. 
Innan skamms verður svo hægt að 
kaupa hárdótið og fleiri vörur, eins 
og á vefsíðunni www.gusgus.com.

þetta
HELST



www.ellingsen.is

DEVOLD
HELDUR Á ÞÉR HITA

DEVOLD ACTIVE
dömu og herra
XS–XXL

Hrindir frá sér raka og heldur líkamanum 
þurrum og heitum jafnvel þótt flíkin sé
blaut af svita eða snjó og frostið fari
niður í -20°C. 

DEVOLD EXPEDITION
dömu og herra
XS–XXL

Tveggja laga fatnaður, bæði lögin úr 
merínó–ull. Heldur líkamanum heitum 
og þurrum þótt frostið fari niður í -50°C .

DEVOLD MULTI SPORT
dömu og herra
XS–XXL

Einfaldur og léttur ullarfatnaður úr 
hreinni ull sem lagar sig fullkomlega 
að líkamanum. Miðast við -10°C. 

DEVOLD ACTIVE BABY
fáanlegt í bleiku og bláu
Stærð 56–98 

Einfaldur ullarfatnaður úr léttri
merínó–ull sem einangrar gegn
kulda og eyðir raka.

REYKJAVÍK 
Fiskislóð 1    Sími 580 8500
Opið mánud.–föstud. 10–18, laugard. 10–16  

AKUREYRI
Tryggvabraut 1–3    Sími 460 3630 
Opið mánud.–föstud. 8–18, laugard. 10–16
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The Radiant Facial-maskinn sem gefinn var út með nýja farðan-
um frá La Mer gerir húðina bjartari, ferskari og áferðarfallegri 

á átta mínútum. Húðin er næm fyrir umhverfisáhrifum sem geta 
haft í för með sér litabreyting-
ar, ójöfnur og lífleysi. Maskinn 
dregur úr þessum einkenn-
um, en með honum minnka 
öldrunarblettir, freknur og 
litamisfellur snarlega. Þess 
má geta að kynning verð-
ur á La Mer-snyrtivörum 
í Lyfjum og heilsu alla 
helgina. 

Bjartari og ferskari húð

Ásgeir Hjartarson og Bergþóra Þórsdóttir:

FRUMSÝNA NÝJA 
DARK-FATALÍNU

Dark Ásgeir Hjartarson og Bergþóra Þórsdóttir, eigendur Dark Supernova, hafa verið að vinna í nýrri fatalínu undanfarin tvö ár.

BLÓMAANGAN  Nýi ilmurinn frá Dolce & 
Gabbana heitir Rose the One og skartar hinni kyn-
þokkafullu Scarlett Johansson í auglýsingaherferð-
inni. Ilmurinn er frískleg blanda af blómum með 
áherslu á rósir eins og nafnið gefur til kynna.  

V ið ætlum að missa okkur í hári 
og förðun,“ segir Ásgeir Hjart-

arson á hárgreiðslustofunni og 
fataversluninni Dark-Supernova 
um tískusýningu sem fer fram 
á b5 á morg-
un. Á sýning-
unni verður 
frumsýnd 
ný  fa ta l ína 
s e m  Á s g e i r 
hannaði ásamt 
meðeiganda 
sínum, 
Berg-
þóru 

Þórs-
dóttur. 

„Þetta 
byrjaði allt 
á  þv í  a ð 
Begga „air-
brushaði“ 
aftan á leð-
urjakka sem 
ég átti. Útfrá 
því fórum við 
að prófa okkur 
áfram og gerð-
um stutterma-
bol i  sem við 
breyttum. Þeir 
ruku út svo við 
tókum af skarið 
og helltum okkur 
út í þetta,“ útskýr-
ir Ásgeir. „Þetta er 
búið að taka um 
tvö ár í vinnslu, 
svo þetta er ekki 
eitthvað sem við 
byrjuðum á út af 

kreppunni til að ná í aukapening,“ 
segir hann. „Fötin á Supernova-
Dark skiptast í tvær línur, ann-
ars vegar Dark sem er aðallínan 
og er meðal annars með topp-
um, kjólum og leggings og svo 
Rock‘n‘Roll joggings, sem eru 
joggingbuxur og hettupeysur í 
stíl. Þetta eru bæði þægileg og 
„cool“ joggingföt, en hægt er að 
taka hettuna af og skipta henni 
út fyrir pönkaralegri hettu, 
skreytt steinum,“ útskýrir 

Ásgeir. 
„Við ætlum að 

halda tískusýninguna og partí í 
samstarfi við b5. Vinur minn Sig-
fús Jónsson kokkur er að taka við 

eldhúsinu þar sem við ætlum 
að gera okkur glaðan dag 
og fagna. Við ákváðum að 
gera svolítið grín að þessu 

ástandi sem Ís-
lendingar 

eru í og 
kalla 

þetta 
„hryðjuverka-

partí“ í tilefni af 
því að það er eitt ár 

síðan Bretar kölluðu 
yfir okkur hryðju-

verkalög,“ segir Ásgeir. 
„Matseðillinn á b5 verð-

ur í hryðjuverkaþema, 
svo sem Anthrax-steik 
með Bin Laden-frönskum 
og frönsk byltingarsúkk-
ulaðikaka með vanillu-
ís. Eldhúsið verður opnað 
klukkan 12 í staðinn fyrir 
17 og það fylgir eitt létt-
vínsglas með hverjum að-
alrétti,“ bætir hann við. 

Um kvöldið mun Ásgeir 
spila undir nafninu Fas-
hion Terrorist, en hann er 
einnig að gefa út mix-disk 
á morgun sem ber heitið 
Molotov Coctail. „Heppn-
ir gestir fá eintak af diskn-
um og vínglaðning á barn-

um. Haffi Haff ætlar líka að 
mæta á svæðið í öllu sínu 
veldi og taka lagið Jealousy 
og Bin Laden,“ segir Ás-

geir og vonast til að sjá 
sem flesta á b5 á morg-

un, en tískusýningin hefst 
um miðnætti. 

Töff Hönnun Berg-
þóru og Ásgeirs 

verður frumsýnd á 
tískusýningu á b5 

annað kvöld. 

Flott Dark-
fatalínan sam-
anstendur meðal 
annars af topp-
um, kjólum og 
leggingsbuxum.

TIL
BO
Ð!

VETRARDEKK

ÓD
ÝR
T

5.490,- jepplingur kr 6.490,-

Tilboð á umfelgun

Verðtilboð fyrir eldri borgara

Fólksbíll kr 4.990,-

Jepplingur kr 5.990,-

Gerið verðsamanburð
Sama verð fyrir ál- og stálfelgur

Borgartúni 36, (bakvið Cabin hótel) • Sími 588 9747 • www.vdo.is

Opið mán.–fös. 8–18. Lau. 10–14.
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útlit

Á
stæðan fyrir að ég dreif í þessu 
var að það leitaði til mín dansk-
ur dreifingaraðili sem var búinn 
að vera að nota vörurnar mínar. 

Hún spurði hvort ég gæti ekki gert lífræna 
snyrtivörulínu og sagðist vilja selja hana 
fyrir mig,“ segir Sóley Elíasdóttir leikkona. 
Fyrir tveimur árum hóf hún framleiðslu á 
græðissmyrslunum Græðir og Kisstu mig 
sem hafa notið mikilla vinsælda og nú 
hefur hún sett á markað íslenska húð-
snyrtivörulínu sem er bæði umhverfis-
væn og án allra aukaefna. Nýja línan heitir 
Sóley og samanstendur af eyGLÓ, andlits-
kremi, Fersk, andlitsfroðu, Nærð, hreinsi-
vatni, Hrein, andlitsmjólk, Mjúk, líkams-
skrúbbi og GRÆÐIR, fjölskyldusjampói, 
ásamt birkiR, sérstakri herrasápu fyrir 
húð og hár. 

„Ég er að nota svipað jurtainnihald og 
í græðismyrslin svo vörurnar eru græð-
andi og góðar fyrir húðina. Virku efnin í 
þessu eru jurtirnar, svo sem birki sem er 
mjög þekkt virkt efni og ég nota mikið,“ 
útskýrir Sóley sem hóf að þróa línuna fyrir 
um einu og hálfu ári síðan. „Ég var lengi 
búin að vera með hugmynd í kollinum um 
að gera lífrænar snyrtivörur, en ég ætlaði 
samt fyrst að gera barnavörulínu. Þessi 
upphringing frá Danmörku varð eiginlega 
til þess að ég gerði þessa línu fyrst,“ segir 
Sóley sem vinnur nú að barnavörulínu sem 
er væntanleg í mars.

Sóley húðsnyrtivörurnar eru framleiddar 

hjá Fagvörum ehf., matvælaframleiðslu-
fyrirtæki í Hafnarfirði, en Heilsa ehf. sér um 
dreifingu. Sóley vinnur einnig með alþjóð-
legri markaðsstofu í London sem hyggst 

koma vörum hennar á framfæri erlendis, 
en mikill áhugi er á hreinum húðsnyrtivör-
um með íslenskum lækningajurtum víða.

„Það er að koma inn fjárfestir frá London 

inn í fyrirtækið mitt sem heitir Dominn-
ique Caretsos. Hún var að vinna sem 
markaðsstjóri hjá stærsta snyrtivörufyr-
irtæki í heimi, en ég komst í samband við 
hana eftir að ég fór á námskeiðið Konur í 
útrás. Hana langaði til að vinna með ís-
lenskar snyrtivörur og svo er þetta búið 
að þróast þannig að hún er að fjárfesta 
og kaupa sig inn í fyrirtækið. Dominnique 
ætlar að vinna við þetta í fullu starfi og 
það má segja að maður hafi farið upp á 
nýjan „level“ við að fá hana inn í þetta,“ 
útskýrir Sóley.  

Aðspurð segir hún þær ekki stefna á að 
markaðssetja vörurnar í Bretlandi strax. 
„Bretlandsmarkaður er mjög erfiður svo 
við ætlum ekki að byrja þar. Stefnan er 
tekin á Skandinavíu í gegnum danska 
dreifingaraðilann og svo er það Suður-
Afríka, en þar er Dominnique alin upp,“ 
segir hún.

Spurð hvort slæmt efnahagsástand hafi 
áhrif á framleiðsluna segir Sóley svo ekki 
vera. „Af því að krónan er svo veik eru út-
lendu fjárfestarnir spenntari fyrir Íslandi. 
Það er náttúrlega dýrt að kaupa aðföng frá 
útlöndum, en ég nota allt sem er framleitt 
íslenskt í vörurnar mínar. Það er nóg af 
möguleikum, maður verður bara að hugsa 
út fyrir rammann og út fyrir þessa eyju. Ég 
tel að möguleikarnir felist ekki í þessum 
massaiðnaði, eins og álinu, heldur fyrst og 
fremst í græna iðnaðinum,“ segir Sóley.  

 - ag

SÓLEY ELÍASDÓTTIR LEIKKONA:

FRAMLEIÐIR ÍSLENSKA 
HÚÐSNYRTIVÖRULÍNU

Í útrás Sóley hefur fengið fjárfesti inn í fyrirtæki sitt og stefnir á að markaðssetja snyrtivörulínu sína í Skand-
inavíu og Suður-Ameríku. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

DAGATALSBÓKIN KONUR EIGA ORÐIÐ ALLAN ÁRSINS HRING  er 
nú komin út fyrir árið 2010, þriðja árið í röð. Um 80 konur eiga heiðurinn að þessari bók 
með hugrenningum og ljósmyndum, en Myrra Leifsdóttir myndskreytir með teikningum. 
Bókin er kjörin í jólapakkann, en hluti af ágóða sölunnar rennur til Mæðrastyrksnefndar.

V
erslunin er orðin eins árs og okkur langaði að 
halda upp á það og frumsýna nýja fatalínu um 
leið. Þetta er önnur fatalínan sem við send-

um frá okkur undir nafninu KALDA, en við sýnd-
um fyrstu fatalínuna okkar á tískuviðburði sem 
haldinn var stuttu eftir hrunið í fyrra,“ segir Katrín 
Alda Rafnsdóttir, sem rekur verslunina Einveru 

ásamt systur sinni Rebekku Rafns-
dóttur. Verslunin fagnar ársafmæli á 

laugardaginn og í tilefni þess munu 
systurnar blása til veislu.

„Nýja línan inniheld-
ur meðal annars pils, 
kjóla og boli. Fötin eru 
innblásin af tíunda ára-
tugnum og við erum 
með svolítið asnalegar 
síddir, mikið af neta-
efni og stutta boli,“ út-
skýrir Katrín Alda. Að-
spurð segir hún þær 
systur ekki vera hönn-
unarmenntaðar held-
ur komi þær óskum 
sínum á framfæri við 
saumakonu sem gerir 
hugmyndir systranna 
að raunveruleika. 

Veislan hefst klukk-
an 16.00 á laugardag 

og verða veitingar og tónlist í 
boði auk þess sem gestir fá að 
líta nýja fatalínu KALDA í fyrsta 

sinn.  - sm

Einvera heldur upp á afmæli

Hæfileikaríkar systur Katrín Alda og Rebekka Rafnsdætur reka 
saman verslunina Einveru sem verður ársgömul á laugardag.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

20%
afsláttur á meðan birgðir endast!

Metasys er áhrifaríkt fæðubótaefni sem hefur hjálpað 
þúsundum Íslendinga við að létta sig. Að auki er Metasys 
mjög heilnæmt og þykir auka orku og úthald. Þeir sem 
hafa náð bestum árangri á Metasys hafa bætt inn hæfi-
legri hreyfingu og viðhaft skynsamlegt mataræði

Kíktu inn á www.metasys.is
Þú færð Metasys í heilsu- og 
lyfjaverslunum og heilsuhillum 
stórmarkaðanna.

Metasys er áhrifaríkt fæðubótáta hsy ifas rí ðub

100%
náttúrulegt
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Fatahönnuðurinn og 
borgarlistamaðurinn 
Steinunn Sigurðar 
opnar sína fyrstu einka-
sýningu á Kjarvalsstöð-
um á morgun. Steinunn 
sækir innblástur sinn í 
náttúru og handverks-
hefðir Íslands og segir 
verulega sprengingu 
hafa orðið í fatahönnun 
hérlendis. 

Viðtal: Anna Margrét Björnsson 

Ljósmyndir: Stefán Karlsson og 

Mary Ellen Mark

S
teinunni Sigurðardóttur 
fatahönnuð þarf vart að 
kynna. Hróður henn-
ar nær langt út fyrir 

landste inana  með hönnun 
sinni fyrir heimsþekkta hönn-
uði eins og Gucci og Calvin 
Klein og meðal viðurkenninga 
sem henni hafa hlotnast eru 
hin virtu Söderbergsverðlaun 
sem hún hlaut fyrst allra fata-
hönnuða í fyrra. Hún er einnig 
fyrsti fatahönnuðurinn sem hlýt-
ur nafnbótina borgarlistamaður 
Reykjavíkur. 

„Íslendingar hafa hingað til ekki 
farið með fatahönnun jafnlangt og 
aðrar þjóðir,“ útskýrir Steinunn 
þar sem hún spígsporar um mosa-
þúfur í vestursal Kjarvalsstaða. 
Íslenskur jarðvegur þekur miðju 
salarins þar sem glæsilegum og 
ögn þóttalegum gínum hefur verið 
komið fyrir, að sjálfsögðu í hinni 
einkennandi hönnun Steinunnar. 
Kvenleg form, dökkir litir og tign-
arlegir hattar með óvenjumiklum 
áherslum á frágang og smáatriði: 
smágerðar blúndur, fínlegt prjón, 
listilegar fellingar. „Erlendis hafa 
hönnuðir eins og Rei Kawakubo 
hjá Comme des Garcons, Issey 
Miyiake og Armani haldið stórar 
sýningar á hönnun sinni í helstu 
listasöfnum heims. Þar gefst slík-
um hönnuðum færi á að sýna flík-
ur sínar í nýju ljósi og tengja þær 
meira við listina og hönnunarsögu 
lands síns. Til dæmis tengir Kawa-
kubo sterkt við hinn hefðbundna 
búning japönsku geisjunnar. Í 
hinum erlenda heimi tískunnar 
er einstaklega mikil virðing borin 
fyrir handverkinu og fyrir fagur-

fræðinni þar á bak við. Þegar ég 
vann fyrir hönnunarstúdíóin úti 
þá var það fagurfræðin sem réði 
öllu.“ 

EFNI VERÐA AÐ HAFA LÍF
„Ég sæki mikinn innblástur í ís-
lenska handverkið,“ segir Stein-
unn. „Ég er til dæmis mjög gott 
dæmi um íslenskt handverk, ég 
kem úr prjónamennskunni, það er 
minn bakgrunnur.“ Hún bendir á 
fínlegan svartan kjól á hnarreistri 
gínu. „Ég veit ekki hvort fólk gerir 
sér grein fyrir að þetta er prjón-
að. Ég vil meina að prjónið sem 
slíkt sé ákveðin tegund af hand-
verki sem þú svo leiðir inn í þinn 
fagurfræðilega heim. Þegar maður 
vinnur í hátískunni þá býr maður 
til sinn eigin, innri fagurfræðilega 
heim sem í raun breytist ekkert í 
gegnum árin. Ég sæki alltaf í sama 
brunn.“ Hún bendir á grjót, greinar 
og mosa við fætur sér.

 „Minn brunnur er einmitt þetta. 
Íslenska náttúran. Og íslenska 
hefðin. Ég tek ýmislegt beint upp 
úr skautbúningnum eða peysuföt-
unum. Sjáðu hæðina á höttunum, 
hárskrautið, slifsin. Mér finnst 
til dæmis að þessar stóru slauf-
ur og slifsi í hálsinn séu eitthvað 
sem á að fylgja okkur Íslending-
um, þetta er svo einstakt og fal-
legt og séríslenskt. Úr náttúrunni 
tek ég svo litina, mynstrin, áferð-
ina. Ég er sífellt að taka myndir 
úti á víðavangi, af skýjafari, sólar-
gangi, landslagi. Ég hef til dæmis 
tekið mynstur úr fjöðrum og úr 
steinum og notað á efni.“ Hún 
hlær og lætur stóran siffontref-
il svífa í stórum boga með hand-
leggnum. „Við Finnbogi [Pétursson 
myndlistarmaður] erum alltaf að 
leika okkur með siffon og hversu 
sérstakt það er, hvernig það fellur 
og svífur í loftinu.“ Hún bætir því 
við að efnin í flíkunum séu nær 
einungis lífræn. „Eina manngerða 
efnið sem ég nota er reion. Annars 
nota ég einungis lífræn, náttúru-
leg efni; ull, bómull, silki, skinn. 
Efni verða að hafa líf, svona nátt-
úruleg efni hafa sína eiginleika og 
geta aðlagast líkama fólks.“

SPRENGING Í ÍSLENSKRI 
FATAHÖNNUN
„Með tilkomu Listaháskólans og 
fatahönnunardeildarinnar innan 
hans varð algjör sprenging í fata-
hönnun á Íslandi. Það má að 
gamni geta þess að það eru ekki 

færri en þrjátíu og fjórar verslanir 
með íslenskri hönnun miðsvæðis 
í borginni. Þetta finnst mér hreint 
út sagt frábært.“ En af hverju eru 
þessar búðir allar á Íslandi? Hvers 
vegna hafa ekki fleiri ungir hönn-
uðir sótt á vit ævintýranna og 
reynt fyrir sér á erlendri grund, 
líkt og hún gerði sjálf? 

„Ég veit það ekki beint, en ég 
mæli sjálf með því að allir tísku-
hönnuðir eyði tíma erlendis og 
kynnist þeirri miklu fagmennsku 
sem þar ríkir. Þar er aðeins verið 
að vinna með toppfólki. Bestu 
ljósmyndurunum, bestu stílistun-
um og bestu förðunarmeisturum 
heims. Það er líka mjög gott fyrir 
ungt fólk að skoða aðra og öðru-
vísi fagurfræði en hér ríkir.“ Stein-
unn segir að það sem sé þó ein-
stakt og skemmtilegt við íslenska 
hönnun sé að hún hafi ekki verið 
fjöldaframleidd. „Hér heima er 
þetta allt svo hrátt. Svo tilrauna-
kennt. Þessi tilraunaheimur er 
einmitt okkar sérkenni.“ Ögunin á 
bak við hönnun Steinunnar er, að 
mati Soffíu Karlsdóttur, sýning-
arstjóra og kynningarstjóra Lista-
safns Reykjavíkur, það sem gerir 
verk hennar svo einstök. Stein-
unn hlær. „Já það má segja að ég 
hafi gert öll mín mistök á fyrstu 
tíu árum ferils míns. Ég kláraði 
allan vandræðaganginn þá. En 
það sem mér finnst svo oft vanta 
hérna heima er það sem ég kalla 
„the hidden sensuality“ eða hinn 
duldí þokki. Hér heldur fólk að 
kynþokki felist í því að vera áber-
andi. Sýna mikið hold. Ég er svo 
innilega ósammála því. Kynþokki 
á að snúast um fágun. Munúð-
in liggur í mýktinni og efnunum. 
Kynþokkinn er í því sem sést ekki, 
því sem ímyndunaraflinu er látið 
eftir. Auðvitað eru til stórkostlega 
fágaðar og „elegant“ konur hér á 
Íslandi, en þessa fágun er ekki að 
finna þegar litið er á breiddina.“

VINNUR AÐ ÍSLENSKA 
SKÁLANUM Í SJANGHAÍ
„Vikurnar eru alltaf of stuttar hjá 
mér, það er alltaf of mikið að gera,“ 
útskýrir Steinunn sem gegndi for-
mennsku fatahönnunarfélagsins 
í mörg ár. „Nú hef ég látið þetta 
í hendurnar á Gunnari Hilmars-
syni. Hann er ungur og drífandi 

og það er gott. Nú vil ég frekar líta 
á sjálfa mig sem eins konar full-
trúa íslenskrar fatahönnunar á er-
lendri grund.“

Steinunn er einmitt á kafi í öðru 
stóru verkefni um þessar mund-
ir: uppsetningu á íslenska skálan-
um á heimssýningunni í Sjanghaí 
á næsta ári. Hún vinnur þar með 
grafíska hönnuðinum Ámunda 
Ámundasyni og myndlistarmann-
inum Finnboga Péturssyni undir 
leiðsögn Páls Hjaltasonar arki-
tekts, sem einnig er eiginmaður 
hennar. „Á kínversku heitir Ísland 
Bin Dao, íseyjan. Við notuðum það 
sem útgangspunkt við gerð skál-
ans. Skálinn er mjög lítill en mun 
vonandi hafa mikil áhrif á þá sem 

sjá hann. Við fengum ljósmynd-
arann Rax til að taka ljósmynd af 
Jökulsárlóni, af vatninu í gegnum 
ísinn og því sérstaka mynstri sem 
þá myndaðist. Þetta lifandi mynst-
ur notuðum við utan á skálann. En 
fólk getur líka bara flett þessu upp 
á Netinu, þetta er allt á Facebook!“ 
segir hún og hlær.

Undirbúningur sýningarinnar 
á Kjarvalsstöðum hefur staðið í 
þó nokkurn tíma að sögn Soffíu 
Karlsdóttur. „Það var alltaf mjög 
mikill áhugi hjá okkur á safninu 
að sýna verk Steinunnar og það 
kom til löngu áður en hún var 
kjörin borgarlistamaður. Svo þegar 
Steinunn gat notað sambönd 
sín í New York til að liðka fyrir 

HINN DULDI ÞOKKI

 Íslenskur mosi – frá sýningu Steinunnar á Kjarvalsstöðum sem verður opnuð á morgun. 

Innblásin af náttúrunni. Steinunn ásamt hönnun sinni á Kjarvalsstöðum.

Elegant og töff 
dagatalsbók með 
myndskreyttum 
hugleiðingum.

Góð fyrir skapið 
og skipulagið!

Við styrkjum

Frá konu til konu
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hlutunum þá fór þetta alltsaman 
fyrst að rúlla.“ Gínurnar sem bera 
fötin á sýningunni eru frá fræg-
asta gínufyrirtæki heims, Root-
stein. „Það byggir gínur sínar á 
þekktum fyrirsætum og þetta eru 
ekki venjulegar gínur heldur hafa 
þær öðruvísi yfirbragð og fágun en 
venjulegar gínur. Við fengum þær 
lánaðar til landsins því það er ekki 
alveg sama hvernig föt eru kynnt 
á svona sýningu. Þær hafa ólíka 
andlitsdrætti og eru í mismunandi 
stellingum og eru í raun grunnur-
inn að sýningunni.

SAMVINNAN VIÐ MARY 
ELLEN MARK
 Það sem einnig er útgangspunkt-
ur sýningarinnar eru einstakar og 
fágætar ljósmyndir bandaríska 
ljósmyndarans Mary Ellen Mark. 
Steinunn kynntist henni fyrst árið 
2005 þegar sú fyrrnefnda var að 
mynda andlega og líkamlega fötl-
uð börn í Öskjuhlíðarskóla. Sonur 
Steinunnar, Alexander, sem nú er 
orðinn fjórtán ára, er fjölfatlaður 
og tókst mikil vinátta milli hans 
og Mary-Ellen. 

„Ljósmyndirnar eru teknar á 
fyrstu Polaroid-vélina sem var 
framleidd. Hún er mjög stór og 
það þarf þrjá til að halda á henni. 
Myndirnar koma svona beint úr 
vélinni. Allar myndirnar hér á 
veggjunum eru frumrit á polaroid-
pappír og það er ekki unnt að 
eftirvinna þær á neinn hátt.  Vinna 
Mary Ellen Mark er eins fagmann-
leg og maður getur hugsað sér og 
það er hreint ótrúlegt hversu full-
komnar myndirnar eru. Hún hefur 
einstakan skilning á viðfangsefni 
sínu og þar sem hún er ekki tísku-
ljósmyndari fá þær annan blæ en 
maður venjulega sér.“ Mary Ellen 
Mark hefur myndað fatalínur 
Steinunnar allt frá árinu 2006 og 
fanga þær allar ákveðinn gamal-
dags anda sem einnig hvílir yfir 
fötum Steinunnar á vissan hátt. 
„Þessar ljósmyndir eru mikil og 
alveg einstök listaverk. Það hefur 
verið mikil gæfa að kynnast Mary 
Ellen.“ Steinunn þagnar og brosir.

„Sonur minn hefur gert meira 
fallegt fyrir mig í lífinu heldur 
en nokkur getur gert sér grein 
fyrir. Ég á honum svo margt að 
þakka.“ 

Sýningin opnar á Kjarvalsstöð-
um á morgun, laugardag og stend-
ur yfir til 31 janúar. 

 

Mary Ellen Mark fæddist i Fíladelfíu árið 1940 og byrjaði 
að mynda þegar hún var aðeins níu ára gömul. Hún út-
skrifaðist með BA-gráðu í listfræði og myndlist árið 1962 
og síðar með mastersgráðu í ljósmyndun. Á sjöunda 
áratugnum flutti hún til New York-borgar þar sem hún 
hófst handa við að mynda allt frá mótmælum gegn Víet-
nam-stríðinu og jafnréttisbaráttu kvenna til minnihluta-
hópa eins og klæðskiptinga og hjólhýsafólks. Hún hefur 
gefið út margar merkar ljósmyndabækur eins og Expos-
ure, American Odyssey og Twins og hefur einnig mynd-
að fyrir tímarit eins og Vanity Fair og Rolling Stone. Mary 
Ellen Mark myndaði börn í Öskjuhlíðarskóla árið 2006 
og þær myndir birtust í bók og samnefndri sýningu sem 
nefnist Extraordinary Child. 

Einn merkasti ljós-
myndari samtímans

Prjónað - í dagsins önn

Prjónað á börn

Skráðu þig í Hugmyndabanka heimilanna og fáðu
þessar frábæru bækur saman á aðeins 2.880 krónur.

Skráðu þig núna á www.edda.is

Fullt verð 3.990 kr.

Fullt verð 3.990 kr.
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✽  skemmtilegar jólagjafir
tíska

Oft vantar eitthvað örlítið upp 
á til að fullkomna bókapakk-

ann um jólin. Teiknarinn Signý 
Kolbeinsdóttir 
h e f u r  f u n d i ð 
lausn á því. „Ég 
fékk þessa hug-
mynd að hanna 
fallegar umbúð-
ir utan um gott 
súkkulaði og selja 
það til  styrkt-
ar UNICEF fyrir 
jólin. Mér fannst 
þetta svo frábær 
h u g my n d  h j á 
mér að ég varð 
að framkvæma 
hana og hafði 
samband við Nóa 
Siríus. Þetta er ís-
lensk hönnun, ís-
lensk framleiðsla 
og fólk styrkir 

fátæk börn fyrir jólin. Það gerist 
náttúrulega ekki betra en það.“ 

Um er að ræða hundrað 
g ra m m a  a p p e l s -
ínusúkkulaðiplötu 
vafða inn í umbúð-
ir Signýjar. Á pakkn-
ingunni eru svo „til 
og frá reitir“ sem 
gera súkkulaðið að 
hinum fullkomna 
merk imiða  fy r i r 
jólin. 

Súkkulaðistykkin 
eru til sölu í verslun-
um víða um Reykja-
vík, meðal annars í 
Máli og menningu 
á Laugavegi, Kron 
kron, Iðu, Aftur og 
barnafataverslun-
inni Rumputusku og 
kosta 650 krónur. 
 - hhs

Teiknarinn Signý Kolbeinsdóttir leysir vandann:

Súkkulaðimerkimiði

Í
slenska þjóðsagan Þóruhólmi varð 
Laufeyju Jónsdóttur fatahönnuði inn-
blástur fyrir prjónalínuna Blik, sem 
frumsýnd var fyrr í þessum mánuði. 

Laufey, sem útskrifaðist úr Listaháskól-
anum árið 2007, tók þátt í hönnunarsam-
keppni Hönnunarmiðstöðvar og Útflutn-
ingsráðs í desember árið 2008 þar sem 
leidd voru saman fyrirtæki og hönnuðir 
til að vinna að hönnun til útflutnings. „Ég 
sendi inn tillögur fyrir vörumerkið Varma 
Design, sem er undir Glófa ehf. og mín 
tillaga varð fyrir valinu. Við höfum síðan 
verið að vinna að þessu. Ég er hönnuð-
ur línunnar og hef umsjón með henni og 
vinn náið með prjónameistara og öðrum 
starfsmönnum fyrirtækisins.“ 

Blik hefur margvíslegar vísanir í þjóð-
söguna um Jón bónda sem fer út að veiða 
og krækir öngli sínum í sækonuna Þóru. 
„Öll munstrin sem ég nota hafa mjög 
sterkar vísanir í söguna. Þessi veiðiástar-

saga kemur inn á svo mörg íslensk mál-
efni, eins og fiskveiðar og leyndardóma 
íslenskrar náttúru,“ segir Laufey. Blik er 
hennar fyrsta sölulína, en áður hafði hún 
hannað línu sem hún sýndi bæði í Dan-
mörku og Þýskalandi. Fljótlega heimsæk-
ir hún sömu lönd, og líklega fleiri, til að 
kynna nýju línuna. „Við erum á leiðinni 
á sölusýningar í febrúar. Við förum að 
minnsta kosti til Danmerkur og Þýska-
lands en erum í viðræðum vegna fleiri 
sýninga.“ 

Laufey segir viðtökurnar við Bliki fram-
ar vonum. „Þær hafa verið rosalega góðar 
og við erum mjög hamingjusöm með það. 
Við erum búin að vinna í þessu í svo lang-
an tíma. Það er rosalega skemmtilegt að 
sjá loksins hvað fólki finnst.“ - hhs

Hönnuðurinn Laufey Jónsdóttir stefnir á útflutning á sinni vöru

INNBLÁSIN AF 
ÁSTARSÖGU

Signý Kolbeinsdóttir Selur súkkulaði í eigin umbúðum til styrktar UNICEF.

SKVÍSUBÓK  Ný bók er komin út sem heitir Kaupalkinn í New York og er 
sjálfstætt framhald af Kaupalkanum síkáta. Bókin er fyrir alla sem elska New 
York-borg, búðir og Sex and the City-stemninguna. 

Fatalínan Blik Hönnun Laufeyjar Jónsdóttur 
hefur margvíslegar vísanir í veiðiástarsöguna um 

sækonuna Þóru og Jón bónda.
  MYNDIR/ODDVAR ÖRN HJARTARSON

www.signaturesofnature.is

Líf okkar er stundum fl ókið og álagið 
getur verið mikið. Við viljum öll, konur 
og karlar, standa okkur í leik og starfi  
og til þess að það megi verða þurfum 
við að hlúa vel að okkur sjálfum. 
Vörurnar frá Signatures of Nature 
koma eins á himnasending nú þegar 
kreppir að og buddan er léttari en oft. 
Hér er á ferð frábær vara á frábæru 
verði. Ég hef mælt með Signatures 
of Nature við vinkonur mínar 
og mömmu mína. Ég mæli með 
Signatures of Nature fyrir þig … 
og alla þá sem þér þykir vænt um.

María Heba Þorkelsdóttir 
leikkona

Nature Scent líkamslínan er 
himnasending fyrir þurra húð, 
hvort sem um er að ræða 
sturtuscrub, olíuna eða body-
butter. 

Ég fann strax mikinn mun á 
andlitinu eftir að ég byrjaði 
að nota dagkremið frá Nature 
Scent. Stór kostur fi nnst mér 
að það er án allra rotvarnarefna 
og inniheldur Barbadensis, 
eina bestu ættkvísl Aloe vera 
plöntunnar. 

Kolbrún Björnsdóttir
fjölmiðlakona

– lífrænar og náttúrlegar snyrtivörur

Komin í jólaskap 
Erum með gjöfi na fyrir þig og þína

Setjum í gjafakassa

Frábær tilboð á Yes to Carrot, Yes to Cucumbers, 
Yes to Tomatoes – 20% afsláttur 

Tilboðin gilda frá föstudegi til mánudags

Smáralind
Efri hæð vinstra megin 
við Debenhams

Andorra
Strandgata 32

 Hafnarfi rði
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tíðin
✽  vortískan 2010

Teikn eru á lofti um að 
kúrekatískan snúi aftur 
á næstunni. Hún hefur 
átt vinsældum að fagna 
á hinum og þessum 
tímabilum, meðal ann-
ars á sjöunda áratugn-
um þegar Faye Duna-
way lék í Bonnie and 
Clyde og Brigitte Bar-
dot skein skært í vestr-
anum Shalako. Franska 
tískuhúsið Paul & Joe 
endurvakti kúrekatísk-
una á sýningu sinni 
fyrir vor og sumar 
2010 en þar mátti sjá 
kúrekahatta, kúreka-
stígvél, rómantískar 
skyrtur, hálsbindi og síð 
pils. Stórskemmtilegt 
og svalt lúkk til að leika 
sér með.  - amb

Mexíkósk mynstur, kúrekahattar og töffaraheit

VILLTA 
VESTRIÐ

Korselett 
Æðislegt svart 
korselett og 
buxur með 
blúnduskyrtu 
innan undir.

Sætt Bleikur 
og stelpuleg-
ur sumarkjóll 
við kúreka-
stígvél.

Mynstrað 
Víð skyrta í 
mexíkósk-

um stíl.

Sexí Stutt-
ar buxur við 
skyrtu og vesti.

Sítt Flott 
sítt pils og 

skyrta í stíl.

Indjánalegt 
Flott rúskinns-
taska með 
kögri.

BABYDOLL-VARIR  Snyrtivörumerkið Make-up Store var 
að kynna nýju línu til sögunnar sem nefnist Babydoll. Hún er 

einstaklega flott blanda af rósrauðum vörum og dökkum augum. 
Varagloss í litnum Best býr til sérlega kyssilegar varir.



„Ég get alveg sagt að platan 
Parklife með Blur hafi breytt 
lífi mínu. Systir mín fékk hana 
þegar pabbi kom heim frá 
Bretlandi, árið 1995, og ég 
stalst til að hlusta á hana 
nokkuð oft. Þá var ég ellefu ára 
og var alveg geðsjúk-
ur Blur-aðdáandi. Ég 
gekk með Blur-húfu 
og allan pakkann,“ 
útskýrir Snorri.

„Blur var fyrsta 
uppáhaldshljóm-
sveitin mín og er 

það í rauninni enn þá í dag. 
Það hefur tvímælalaust haft 
áhrif á mína tónlist og ég 

hlusta enn þá mikið á þá. 
Versta birtingarmyndin af 
þessari kreppu fyrir mig var 

að ég komst ekki til Bretlands 
í sumar til að sjá Blur spila í 

Hyde Park, en það voru 
fyrstu tónleikar þeirra síðan 
2001. Maður veit ekki 
hvort þeir ætla að gera 
eitthvað meira, en ef þeir 
gera eitthvað verð ég að 
sjá það,“ segir Snorri.

BLUR
Snorri Helgason tónlistarmaður

ÁHRIFA-
valdurinn

B
andaríska snyrtivörufyrir-
tækið Estée Lauder hefur 
sent frá sér fallega haust-
línu sem kallast „Sensous 

Gold“. Þar er á ferðinni kvenleg og 
skínandi litalína í brúnum og rós-
rauðum tónum sem með gylltu 
yfirbragði. Púðrið veitir húðinni 

sérstakan gylltan ljóma og gerir 
hana frísklega með dúnmjúkri 
áferð. Augu eru förðuð með brún-
um, ferskjulituðum og koparlit-
um tónum og varir eru kopar- og 
plómulitaðar. Heildarútkoman er 
einstaklega kvenleg og falleg.  
 - amb

Gyllt lína frá
Estée Lauder

P arið Mia Lisa Spoon og Rui 
Andersen Rodrigues Diogo 

hafa unnið saman undanfarin fjög-
ur ár og settu á fót merkið Spon 
Diogo árið 2008. Mia hefur unnið 
sem klæðskeri í mörg ár en Rui rak 
gallerí í Reykjavík á sínum tíma 
með Önnu Maríu Helgadóttur sem 
nefndist Gallerí 101. „Ég ber enn 
sterkar tilfinningar til Íslands og á 
góða vini þar,“ segir Rui. „Við Mia 
unnum saman fyrir nokkur fyrir-
tæki í Kaupmannahöfn og gerðum 
meðal annars skartgripi og töskur. 
Okkur langaði að skapa merki fyrir 

konur með áherslu á einfaldleika 
og skarpa hönnun og munaðarfull 
efni. Spoon Diogo-konan á að vera 
sjálfsörugg borgardama.“ Fyrsta lína 
Spoon Diogo leit dagsins ljós síðast-
liðið haust og var seld í versluninni 
ParisTexas í Kaupmannahöfn. Vetr-
ar- og haustlínan fyrir 2009 inni-
heldur 36 „capsule“-stykki og kall-
ast Facets. „Við höldum okkar fyrstu 
tískusýningu á tískuvikunni í Kaup-
mannahöfn hinn 5. ágúst og í kjöl-
farið förum við á tískuvikuna í París 
og við erum ofsalega spennt fyrir 
því.“ www.spondiogo.com -amb

Nýtt danskt hönnunarteymi: 

SPOON DIOGO  
Búa saman og vinna saman Mia Spoon og Rui Diogo hanna fyrir sjálfstæðar konur. 

POPP er nýtt fylgirit Fréttablaðsins 

og kemur út mánaðarlega. 

Við viljum að þið sendið okkur 

klikkuðustu símamyndirnar ykkar. 

Bestu myndirnar birtast í næsta tölublaði og 

höfundur bestu myndarinnar fær tvo kassa 
af Doritos í verðlaun.

Sendið myndirnar í síma: 

696 POPP (696 7677) eða á 

popp@frettabladid.is

Við viljum tvífara fræga fólksins!
Er kærastan þín eins og Angelina Jolie eða er 

vinur þinn eins og Jack Black? Sendu okkur mynd 

til sönnunar og hún gæti birst í næsta tölublaði.
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JOCASTA, 
SVARTUR 

SATÍNKJÓLL 
Verð 29.900 kr

MISSY, RAUÐUR SATÍNKJÓLL
Verð 29.900 krVALDA, GULLKJÓLL 

Verð 32.900 kr

LELEE, BLÚNDUKJÓLL  
Verð 39.900 kr.

Vörurnar fást í Coast, 
Smáralind.
S:5445111

Jól og áramót kalla á fallegan kjól sem gengur í öll samkvæmi. Föstudagur kynnti sér hvaða fallegu flíkur eru í boði þetta árið.

EKKI FARA Í JÓLAKÖTTINN!
HLÝR OG FALLEGUR PRJÓNA-
KJÓLL FRÁ SPORTMAX 
Verð 41.900 kr. Einnig er hægt að nota 

hann án kraga.

SANNKALLAÐ-
UR KOKTEIL 

KJÓLL VIÐ ÖLL 
TÆKIFÆRI FRÁ 

FILIPPA K.
Verð 31.900 kr.

Vörurnar fást  í 
Gk Reykjavík, 
Laugavegi 66
www.gk.is

SILKIKJÓLL FRÁ RÜTZ-
OU MEÐ FALLEGU 
MUNSTRI. 
Verð 39.900 kr. 



20. nóvember  föstudagur 15

Vörurnar fást í 
Boss og Sand, 
Kringlunni. 

SAND KJÓLL
Tveir litir, blágrænn 
og svartur. Stærð-
ir 36-42. Verð 
69.990 kr.

BOSS SILKIKJÓLL
Einn litur – svartur
Stærð. 36-40
Verð 89.900kr

TAFFETA-KJÓLL Einstaklega fallegur 
samkvæmiskjóll úr þægilegu eplagrænu 

tafti frá Japan, sem lætur þér líða 
kvenlega og tælandi. Fæst í mörgum 

stærðum. 

HVÍT SILKISKYRTA OG SVARTUR 
JAKKI Gullfalleg silkiskyrta með róm-
antískum blæ. Skyrtan er falleg með 
svörtum jakka úr microfiber-efni. Fæst í 
mörgum stærðum. 

Vörurnar fást í Elm, 
Laugavegi 
www.elm.is

HEIÐI ER EINSTAKLEGA 
LÉTTUR OG ÞÆGILEGUR 
SILKIKJÓLL
Hlýrarnir eru stillanlegir þannig 
að ein stærð hentar mörgum. 
Fæst einnig svartur, græn-
blár eða kampavínslitur.Verð 
26.500 kr.

Farmers Market, Eyjarslóð 9
www.farmersmarket.is

BOSS SILKIKJÓLL
Hálsmál upp í háls. 

Einn litur, svartur. 
Stærðir 36-40. Verð 

74.990 kr.

E-LABEL, Laugavegi 33.
www.e-label.is

DYNASTY DRESS, 
PALLÍETTUKJÓLL

Stærðir: S/M og M/L. Verð 
26.500 kr.
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FRÁBÆR 
FÖSTUDAGUR
Inga R. Bachmann 
skartgripahönnuður
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Byrja daginn á 
göngutúr á fjall-
inu, borða blá-
ber og kræki-
ber, og það er 
brakandi sól 
og sumar.

 Fer í fjöruferð á Ströndum, og 
næ að sanka að mér alls konar 
dóti úr fjörunni.

Afslappelsi í körunum á 
Drangsnesi með góðum vinum 

og með kampavín í hendi.

Svo er búið 
að elda humar og 
krækling fyrir alla.

Slá svo upp 
partíi og 
dansa 
fram á 
nótt.

SPENNA  OG  STÍLSNILLD

SKRUDDA
Eyjarslóð 9 - 101 Reykjavík

s. 552 8866 - skrudda@skrudda.is
www.skrudda.is

Sagan er umfram allt bráðskemmtileg og
afbragðsgóð heimild um horfinn tíma ... 
saga með spriklandi lífi ...

– Ágúst Borgþór Sverrisson, Pressan.is

Ólafur er leiftrandi höfundur þegar hann 
er bestur. ... Það er heiður himinn yfir 
frásögninni allri, væntumþykja og ekkert
væl.
     – Páll B. Baldvinsson, Fréttabl. 6. nóv.

Afbragðsbók, dásamleg lesning.
– Sigurður G. Tómasson, Útvarp Saga

★★★★

kkrar umsagnir um Flugu á vegg:

sár ... hrífandi ... dramatísk og einlæg ...
– Einar Falur Ingólfsson, Lesb. Mbl.

ðslegt að lesa þetta ... virkilega góð bók.
– Kolbrún Bergþórsdóttir, Kiljan

k

fs

að

ÆSISPENNANDI SAGA
ýskir nasistar trúðu því að hinir norrænuý

ásar, Óðinn og Þór, hefðu haft yfir að 
áða mögnuðum vopnum og töldu að í rá
stum týndra borga Gota í Evrópu mætti ús
finna lykil að þessu forna leyndarmáli.fi

– Hvers vegna klæðist níræður 
slendingur einkennisbúningi hinnaÍs
illræmdu SS-sveita Þriðja ríkisins áður 

en hann fremur sjálfsmorð?
 Hvers vegna grípa dularfullir menn til –

örþrifaráða til að afla upplýsinga
um rannsóknir þýskra nasista á 

launhelgum Óðins og Þórs?
Af hverju gera þeir Ísland að vettvangi – 

skuggalegrar starfsemi sinnar?
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– Mest lesið


