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blogg vikunnar

Fatahönnuðurinn Karl Lagerfeld 
er löngu orðinn lifandi goðsögn 
innan tískuheimsins og hefur 
aldrei verið hræddur við að tjá 
skoðanir sínar. Þrátt fyrir að vera 
að nálgast áttrætt er hann enn 
starfandi yfirhönnuður tísku-
húsanna Chanel og Fendi ásamt 
því að hanna undir eigin nafni. 

Lagerfeld er svo önnum kafinn 
að hann hefur ekki tíma til að 
heimsækja tannlækni eða þvo á 
sér hárið. „Ég mundi aldrei klippa 
á mér hárið því þessi greiðsla er 
auðveld í umhirðu. Ég fæ einhvern 
til að koma heim, þvo á mér hárið 
og setja það í tagl, ég geri það ekki 
sjálfur því ég hef einfaldlega ekki 
tíma til þess. Ég hef þó ekkert á 
móti því að vera svona upptekinn, 
ég kaus það sjálfur.“

Hönnuðurinn var  nýverið 
spurður hvaða flík honum fyndist 
klæða konur illa og nefndi hann 

þar þvenginn fremstan í flokki: 
„Ég er ekki hrifinn af þvengnum.“ 
Þá vitum við það! - sm

Karl Lagerfeld er upptekinn maður:

Enginn tími til að 
sinna hárþvotti

Upptekinn maður Karl Lagerfeld er svo 
upptekinn að hann hefur ekki tíma til að 
þvo á sér hárið. NORDICPHOTOS/GETTY

Föstudagur rakst á Larissu Hadjio á tískuvikunni í Kaupmannahöfn 
í febrúar og kolféll fyrir stórskemmtilegum töskum sem hún hann-
ar. Töskurnar eru eftirmynd ýmissa sjávardýra og er þetta fyrsta línan 
sem Hadjio sendir frá sér.

Hadjio er fædd og uppalin í Þýskalandi en á ættir að rekja bæði 
til Tékklands og Aserbaídsjans. Hún stundaði myndlistarnám við 
Central St. Martins-skólann í London og hefur nú fest rætur í borg-
inni. Aðspurð segist hún hafa fært sig út í töskuhönnun vegna þess 
að henni hafi þótt skemmtilegra að skapa eitthvað sem hafi nota-
gildi. „Það að skapa myndlist er mjög ólíkt því að skapa eitthvað sem 
fólk mun nota. Það veitir mér meiri ánægju að skapa hlut sem öðlast 
sitt eigið líf,“ útskýrir hún.

Sjávarverutöskurnar eru hennar fyrsta töskulína og segist Hadjio 
stefna að því að senda frá sér nýja línu árlega héðan í frá. 
Ný lína er væntanleg í haust og segir Hadjio 
hana mjög ólíka þeirri fyrri. „Hún er einn-
ig gerð með þrívíddartækni en inni-
heldur engin dýr,“ segir hún og 
bætir við: „Í nýju línunni vinn 
ég aðeins með ólík form og 
þá helst hringlaga form. Ég 
er mjög spennt fyrir þeirri 
línu.“

Áhugasamir geta nálgast 
þessar skemmtilegu tösk-
ur í gegnum vefsíðu hönn-
uðarins www.larissahadjio.
com.  - sm 

Larissa Hadjio hannar skemmtilega öðruvísi töskur:

SJÁVARVERUR 
LOKS Í TÍSKU

Skemmtileg Larissa Hadjio hannar stórskemmtilegar tösk-
ur sem eru eftirmynd sjávarvera. Þessi rækjuhandtaska er úr 
hennar smiðju. MYND/HILDUR MARÍA VALGARÐSDÓTTIR

TÍSKUBARN Julia Restoin Roitfeld, 
fyrirsæta og dóttir Carine Roitfeld, 
mætti svartklædd í boð á vegum 
Chanel á Tribeca-kvikmyndahátíð-
inni.

Beint frá Afríku
Hafi fólk áhuga á innanhúshönnun 
og fallegum hlutum yfir höfuð þá er 
lífsstílsbloggið www.lanaloustyle.
blogspot.com skemmtileg lesn-
ing. Síðunni er haldið úti af suður-
afrískri stúlku sem er bæði mennt-
aður fata- og vöruhönnuður og 
hefur gaman af því að miðla áfram 
öllum þeim fallegu hlutum og flík-
um sem á vegi hennar verða. Það 
er skemmtilegt að renna í gegnum 

bloggsíðuna og skoða 
allar þær fallegu mynd-

ir sem þar má finna og 
fyllast í leiðinni inn-

blæstri.

Safaríkur ávöxtur
Kjólar, pils, fallegt skart og annað 
fínerí er á meðal þess sem má 
finna á bloggsíðunni www.
popcultureafternoon.
blogspot.com. Síðan er 
hugarfóstur Liz, sem 
búsett er í San Franc-
isco og virðist hafa 
sérstakt gaman af 
pastellitum, fal-
legu skarti og 
flaksandi síð-
pilsum. Það er 
ánægjulegt að skoða 
götutískuna frá borg-
um þar sem loftslagið 
er svolítið hlýrra en hér 
heima og láta sig í leið-
inni dreyma og hlýna 
um hjartarætur.

    TVEGGJA TÍMA
HLÁTURSKAST... 
               MEÐ HLÉI

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

„Mjög vel heppnaður farsi, hraður
og ótrúlega fyndinn“ – IÞ, Mbl

sMiðasal

NÁTTÚRAN Í KRUKKU  Angelica-andlitslínan frá L‘Occitane inniheldur efni 
úr lífrænni hvönn. Vörurnar eru léttar og frískandi og gera húðina bæði mjúka og 
ferska. Auk þess finnst manni húðin endurnærð og fallegri fyrir vikið.
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Útskriftarsýning fatahönnunar-
deildar Listaháskóla Íslands var 
haldin í Hafnarhúsinu síðastlið-
inn fimmtudag. Alls sýndu níu 
nemendur útskriftarlínur sínar 
sem þeir hafa unnið ötullega að 
undanfarna mánuði. Kolbrún Inga 
Söring myndaði herlegheitin fyrir 
Föstudag og miðað við myndirnar 
eiga þessir ungu hönnuðir sann-
arlega framtíðina fyrir sér.  - sm

Útskriftarsýning fatahönnunardeildar Listaháskóla Íslands:

Fjölbreytileikinn í fyrirrúmi

Ánægðir nemendur Útskriftarnemendur þakka fyrir sig.  MYND/KOLBRÚN INGA SÖRING

Sigga Mæja Flott mokkakápa 
frá Siggu Mæju.

Gígja Ísis Fallegur síðkjóll frá Gígju Ísis.Elsa María Blöndal Skemmtilegar 
stuttbuxur og mittisjakki frá  Elsu Maríu.

Guðmundur Jörunds-
son Einstök herraföt frá 
Guðmundi. Hann not-
aði bambus í hönnun sína 
eins og sjá má.

Jenný Halla Lárusdótt-
ir Stórskemmtilegur kjóll og 
samfella frá Jenný Höllu.

Hjördís Gests-
dóttir Falleg-
ar síðbuxur og 
skyrta frá Hjör-
dísi.

Signý Þórhalls-
dóttir Falleg-
ur rauður kjóll og 
frumlegt kúlu-

vesti úr smiðju 
Signýjar.

Gyða Sig-
finnsdótt-
ir Þessar 
skemmti-
lega 
sniðnu 
flíkur eru 
frá Gyðu.

Halldóra Lísa 
Bjargardóttir 
Jakkinn frá Hall-
dóru er einstak-
lega fallegur og 
skrautlegur. 
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Sigurður Hrannar 
Hjaltason sló í gegn í 
hlutverki glæpamanns í 
gamanþáttunum Fanga-
vaktinni. Hann starfar nú 
sem flugumferðastjóri 
en sinnir leiklistinni í 
hjáverkum.

Viðtal:  Sara McMahon

Ljósmynd: Anton Brink 

A
ð sögn S igurðar 
smitaðist hann af 
leiklistarbakterí-
unni eftir að hafa 
tekið þátt í uppsetn-

ingu leikfélags Verslunarskólans 
á Thriller. Hann hafði þá sótt um 
hlutverk dansara en fyrir tilstilli 
leikstjórans, Gunnars Helgasonar, 
sótti hann leiklistarnámskeið og 
hreppti í staðinn sitt fyrsta leik-
hlutverk. „Ég sótti um í Versló því 
mig langaði að læra viðskipta-
fræði og verða viðskiptafræðing-
ur eins og mágur minn. Þegar ég 
byrjaði í skólanum ákvað ég að 
sækja um sem dansari í Thriller 
og Gunni leikstjóri spurði mig 
hvort ég gæti leikið eitthvað líka. 
Ég hafði ekki hugmynd um það en 
ákvað að skella mér á smá nám-
skeið og fékk mitt fyrsta hlut-
verk í kjölfarið. Það má segja að 
ég hafi smitast af leiklistarbakt-
eríunni eftir það,“ útskýrir Sigurð-
ur. Leiklistaráhuginn var svo mik-
ill að hann tók þátt í öllum upp-
setningum leikfélagsins á meðan 
á skólagöngunni stóð og á loka-
ári sínu var hann formaður í nem-
endamótsnefnd sem setti upp 
söngleikinn Slappaðu af sem skól-
inn sýndi í Borgarleikhúsinu.

Eftir stúdentspróf ákvað Sigurð-
ur að feta áfram leiklistarbrautina 
og stundaði leiklistarnám í Lond-
on, þaðan sem hann útskrifað-
ist árið 2006. Hann segir dvölina 
í London hafa verið góða og að 
það hafi reynst lítið mál að leika 
á enskri tungu. „Það var líklega 
erfiðast að venja sig af því að tala 
„ísl-ensku“ og ná breska hreimn-
um. Maður var svolítið að læra að 
tala allt upp á nýtt, það var líklega 
mesta áskorunin,“ segir hann.

DANSAÐI SIG INN Í 
LEIKLISTINA 
Sigurður æfði samkvæmisdans í 
mörg ár og segir það hafa verið 
góðan grunn fyrir leiklistarnám-
ið. „Mig minnir að það hafi verið 
amma sem fór með mig í fyrsta 
danstímann þegar ég var fjögurra 
ára gamall. Ég hélt svo áfram í 
dansinum alveg fram á unglings-
aldurinn og ég held að hann hafi 
hjálpað mér mjög mikið í leiklist-
inni. Fyrir utan það að ég hefði 
líklega aldrei byrjað í leiklist væri 
það ekki fyrir dansinn.“

Sigurður starfaði í þrjú ár við 
Þjóðleikhúsið og lék í fjölda verka. 
Fyrsta sýningin sem hann lék í á 
sviði Þjóðleikhússins hét Patrekur 

1,5 og lék hann þar á móti Jóhann-
esi Hauki Jóhannessyni og Rúnari 
Frey Gíslasyni. Verkið tekst á við 
ýmsa fordóma á frumlegan hátt 
og var því ákveðið að sýna það í 
menntaskólum um allt land. „Við 
sáum sjálfir um allt og mér er sér-
staklega minnisstætt þegar við 
Rúnar héngum fram af húsþaki á 
Egilsstöðum við að sverta glugga 
aðeins fjörutíu mínútum fyrir 
sýningu. Það var kannski ekki það 
skemmtilegasta en var samt sem 
áður mjög lærdómsríkt og mikið 
ævintýri,“ segir hann brosandi.

Það var þó leikur hans í sjón-
varpsþáttunum Fangavaktinni 
sem færði Sigurði landsfrægð, en 
hann þótti sýna frábæran leik í 
hlutverki glæpamannsins Ingva. 
„Það er hægt að leika í leikhúsi ár 
eftir ár en maður slær ekki í gegn 
fyrr en maður kemur fram í sjón-
varpi, þannig er það,“ segir Sig-
urður og viðurkennir að hann hafi 
fundið svolítið fyrir frægðinni eftir 
leik sinn í þáttunum; „Maður finn-
ur alveg fyrir því að fólk horfir á 
sjónvarp. Allt í einu var fólk farið 
að kannast við mann úti í bæ, en 
það var bara af hinu góða.“

STÝRIR FLUGVÉLUM
Sigurður varð pabbi í fyrsta sinn 
sumarið 2008 og eftir nokkra um-
hugsun ákvað hann að setja leik-
listina á hilluna og finna sér trygg-
ara starf. „Leiklistin er ekki sér-
lega öruggt starf; maður vinnur 
kannski mjög mikið í nokkra mán-
uði en svo ekkert í hálft ár. Þegar 

ég átti von á mínu fyrsta barni fór 
ég að hugsa hvort ég gæti ekki 
fundið mér stabílli vinnu,“ segir 
Sigurður. Hann kaus að læra flug-
umferðarstjórn og starfar við það 
í dag. Hann segir leiklistina orðna 
meira eins og áhugamál sem hann 
geti sinnt komi skemmtileg verk-
efni á borðið. En hvernig kom 
það til að hann fór út í flugum-
ferðarstjórn? „Ég var gríðarlega 
flughræddur sem barn og horfði 
á allar flugslysamyndir sem til 
voru; ég held það hafi einmitt 
verið amma sem kynnti mig líka 
fyrir þeim. Ég fór svo að kynna 
mér allt um flugvélar til að vinna 
bug á þessu og fljótlega rann flug-
hræðslan af mér og í staðinn fékk 
ég gríðarlegan áhuga á öllu tengdu 
flugi. Sumarið 2008 sá ég að verið 
var að auglýsa inntökupróf í flug-
umferðarstjórann og ég ákvað að 
skrá mig og sjá hvað gerðist,“ út-
skýrir Sigurður, sem fór í gegnum 
margar hindranir áður en hann 
loks útskrifaðist sem flugumferð-
arstjóri árið 2010. 

Nýverið veittu Alþjóðasamtök 

SINNIR LEIK
Í HJÁVERK

Þúsundþjalasmiður Sigurði Hrannari Hjaltasyni er margt til lista 
lagt. Hann starfar sem flugumferðarstjóri og sinnir leiklistinni í hjá-
verkum. Hann lék nýverið blaðamann í sjónvarpsþáttunum Pressu.

„Já, ég tek í 
vörina og er 

gallharður United-
maður. Þó ekki jafn 
leiðinlegur og Ingvi.“

www.ring.is  /  m
.ring.is

ferðalög

ggi fjölskyldunnar, velgengni og vernd 

eldum. Ólýsanlega fagurt er á kvöld

amakura þegar kertaljós lý

in, en hvarvetna ræð

snjóhúsaslóðum
að gefa
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INÚÍTALÍF

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 
arbúðir anda-ðasta tlar SÍÐA 6

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

ferðalög
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nánándándnd vid við náttúruna. Vinsæl-

ggðgðir ðir eir erueru í Lapplandi, Sviss, 

anan,n, þaþarþar sem hin ægifagra 

erer hhalhaldildin í febrúar ár hvert 

héréraðaðiaði í í norðaustur Japan. 

r í Yí YoYokYokotekote og ekki óalgengt 

entntntimimimetmetra snjór yfir nótt. 

llallastast t kkaamakura og inni í

tiltil til titilbelbeiðslu vatnsguðs

ðurur fyfyrfyrir rir góðri upps

örygggegn elin á Kamsnjóhúsinríkjum á sn
elskenda að

lilluðumum

JANÚAR 2011
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nslJónasdótvið sumarbbarna í Ban
ríkjunum síða

sumar og ætla
aftur í vor.SÍÐA 6
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Helicopter vekur athygli 
Á rúmstokknumTískan á pöllunumÁrshátíðarförðunin

Fríða María Harðardóttirer sannur eyjarskeggi
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Skandínavís

 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.

Sýningarsvæð

en einnig er

borgina. Í ár

oft áður end

framleiðsl

umhverfis

sín í bland

EVERYTHING MATTERS.

heimili&
hönnun

febrúar 2011
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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
SÍÐA 2

völd-
s lýsa upp 

ræður rómantík 

lóðum og vinsælt meðal 

gefast hvort öðru undir bleik-

örnuhimni og glitrandi frostrós-
-þlg
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guðs-
i uppskeru, 

um stjör
um.  

ygli um
num
unin

BOÐBOÐ

95950000000

Mikill græjukarl
on útvarparp

menning[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MENNINGU OG LISTIR ]
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DRÖGUM VARLA FLEIRI 

DÆMI

Á djúpum miðum

SÍÐA 2

Útsprungnar rósir 

SÍÐA 2 g

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

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
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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
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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 
ar um hvar auglýsingin þín nær best okka

til markhópsins.

AUGLÝSINGAR 
Í SÉRBLÖÐUM
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félagasamtaka flugumferðarstjóra 
flugumferðarstjórum á Íslandi 
æðstu viðurkenningu fyrir framúr-
skarandi fagmennsku á meðan á 
gosinu í Eyjafjallajökli stóð í fyrra. 
Á meðan á þessu stóð voru allir 
flugumferðarstjórar á vakt og var 
Sigurður auðvitað þar á meðal. „Ég 
fór til Parísar með kærustu minni 
akkúrat á þessum tíma og heyrði 
af því að það væri allt vitlaust í 
vinnunni heima. Maður stalst til að 
hringja heim og fylgjast með gangi 
mála þrátt fyrir að hafa verið í fríi 
og eiga ekki að hugsa um vinn-
una. Ég náði samt að vera með síð-
ustu þrjá dagana og það var rosa-
lega gaman að upplifa þessa miklu 
umferð sem fór í gegnum íslenska 
flugstjórnarsvæðið.“

FÖÐURHLUTVERKIÐ 
LÆRDÓMSRÍKT
Sigurður á þriggja ára gamla dótt-
ur með sambýliskonu sinni, Her-
dísi Önnu Ingimarsdóttur. Hann 
segir föðurhlutverkið stórkostlegt 
enda sé dóttirin algjör demantur. 
„Það að vera pabbi er náttúrulega 
alveg ný upplifun og maður er 
alltaf að læra og upplifa eitthvað 
nýtt. En þetta er stórskemmtilegt 
og gefur lífinu aukið gildi,“ segir 
hann stoltur. Inntur eftir því hvort 
dóttirin sé mikil pabbastelpa 
segir hann dagamun þar á. „Hún 
er pabba stelpa þegar það hent-
ar henni, hún lætur okkur alveg 
vita af því hvort maður er í upp-
áhaldi þann daginn,“ segir hann 
og brosir.

HARÐUR UNITED-MAÐUR
Sigurður fór með hlutverk blaða-
manns í sjónvarpsþáttunum 
Pressu sem luku nýverið göngu 
sinni á Stöð 2. Persónan var sú al-
varlegasta sem hann hefur leikið 
hingað til og þótti honum gaman 
að takast á við verkefnið. Að-
spurður kveðst hann lítið hafa 
undirbúið sig fyrir hlutverkið og 
segir persónurnar yfirleitt þró-
ast smátt og smátt á meðan á 
æfingum standi. „Yfirleitt les ég 
handritið í gegn og þá fær maður 
strax nokkuð skýra mynd af pers-
ónunni. Ég var svo heppinn að 
bæði við gerð Fangavaktarinnar 
og Pressu fékk maður leyfi til að 
vera með í að skapa persónuna. 
Eins og með Ingva í Fangavaktinni 
þá gerði ég hann að eitilhörðum 
Manchester United aðdáanda sem 
tekur í vörina.“ Blaðamaður spyr 
Sigurð hvort hann eigi það sam-
eiginlegt með Ingva? „Já, ég tek í 
vörina og er gallharður United-
maður. Þó ekki jafn leiðinlegur og 
Ingvi,“ segir hann og hlær. 

Þegar Sigurður er að lokum 
spurður hvort fleiri hlutverk séu á 
döfinni svarar hann því neitandi. 
„Nei, það er ekkert planað í það 
minnsta. Enda verður nóg að gera 
í sumar þar sem búist er við mikl-
um ferðamannastraumi til lands-
ins, það er alltaf meiri flugumferð 
á sumrin. Ég á því eftir að standa 
vaktina þar í allt sumar.“ 

Veiðin er í miklu upp-áhaldi hjá mér.

Þarna er ég ásamt Rúnari 
Frey í Patreki 1,5.

Þarna erum við ásamt 
mömmu- og pabbastelpunni.

Ingvi úr Fangavaktinni 
alltaf jafn hress.



H önnun danska tískumerkis-
ins Moon Spoon Saloon þykir 

ólík annarri skandinavískri hönn-
un. Flíkurnar eru ýktar, litríkar og 
framandi. 

Sara Sachs er aðalhönnuður 
fatamerkisins en listamaðurinn 
Tal R sér um að glæða flíkurnar 
lífi með lit. Aðrir meðlimir Moon 
Spoon Saloon gengisins eru ljós-
myndarinn Noam Giegst og stílist-
inn Melanie Buchhave. Hópurinn 
er óhræddur við að fara eigin leið-
ir í hönnun sinni og þykir mörg-
um aðdáunarvert hvað þau láta 
sig það litlu varða hvort flíkurn-
ar eru söluvænar eða ekki. Hönn-
un Moon Spoon Saloon er fyrst 
og fremst listræn, ýkt og glaðleg 

en fáir hönnuðir leyfa sér slíkt í 
dag. Ný lína merkisins var sýnd 
á tískuvikunni í Kaupmanna-
höfn í febrúar og þar klæddust 
fyrirsæturnar gömlum Buff-
alo-skóm sem liðsmenn 
Moon Spoon Saloon höfðu 
skreytt og málað í ýmsum 
skemmtilegum litum. 

Þó að hönnun hópsins sé ef 
til vill of ærslafull fyrir 
suma er gaman að 
fylgjast með hönn-
un hans sem er 
ólík öllu öðru.  - sm

Litaglöð og ærslafull hönnun Moon Spoon Saloon:

Myndskreyttir 
Buffalo-skór

Sundurskorið Svartur kjóll með skemmtilegum smáatriðum frá 
Moon Spoon Saloon. MYND/COPENHAGENFASHIONWEEK

Litagleði Svartar leggings og litríkur mittisjakki við. Skórnir voru 
skreyttir af liðsmönnum Moon Spoon Saloon fyrir sýninguna.

Framúr-
stefna Hönn-
un Moon Spoon 
Sal oon þykir 
stundum ljósár-
um á undan öðrum 
enda eru flíkurn-
ar nokkuð framúr-
stefnulegar.

Skemmtilegt 
mynstur Listamað-
urinn Tal R sér um 
að glæða flíkurnar 
lífi og lit.

Einstakt Ein-
stakur kjóll 
sem mun 
vekja athygli 
hvar sem er.



Nú er ára líkamans okkar vísindi

NÝTT
TEINT MIRACLE
NÁTTÚRULEGUR LJÓMI - FULLKOMNUN LÍKT OG ÁN FARÐA

við hlustum!

LANCÔME KYNNING
Í LYFJUM & HEILSU KRINGLUNNI
29. APRÍL – 4. MAÍ

20% afsláttur af öllum Lancôme vörum.
Vertu velkomin og fáðu ráðgjöf og leiðbeiningar.
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Hreinasta vatnið, skítugustu kynfærin

U ndirrituð er nú í smokkaherferð sem herjar á landann. Herferð-
in er endurvakning á sambærilegri herferð sem fór af stað fyrir 

25 árum og náði ágætis árangri samkvæmt Landlækni. Hér erum við 
öllum þessum árum seinna og þurfum enn sérstaka herferð fyrir 
smokkanotkun. Staðreyndin er sú að í samanburði við nágrannaþjóðir 
trónum við á toppnum hvað varðar ótímabærar þunganir, fjölda ból-
félaga og grasserandi kynsjúkdóma. Sama hvað líður og bíður virð-
ist hugsunarhátturinn „ég sef ekki hjá sóðum“ lifa góðu lífi. Við spör-
um smokkanotkun fyrir „útlendinga“ ef við þá leggjumst svo lágt. Ég 
skrifaði pistil fyrir fimm árum um smokkanotkun mína þar sem ég 
var staðin að því í góðra vinkvenna hópi 
að ganga með smokka í veskinu. Ég var 
litin rannsakandi hornauga og spurð hver 
útlendingurinn væri því auð vitað væri ég 
á pillunni og hefði tæpast þörf fyrir slíkt 
gúmmí. 

Þessi hugsunarháttur er einmitt vanda-
málið. Hindrun á getnaði varð æðsta mark-
mið hverrar konu eftir stríðsárin því eng-
inn vildi verða einstæð móðir með hálf-er-
lendan bastarð. Það er þetta gervitraust sem 
við sýnum kynlífsfélaganum okkar, rétt eins 
og við það að fara í sleik höfum við fram-
kvæmt heilsufarsskoðun og getum fullviss-
að okkur um að viðkomandi, og við sjálf, 
séum sjúkdómafrí. Við skýlum okkur á bak 
við pilluna sem hina æðstu vörn því fæstir karlmenn gera kröfu um 
að fá að sjá hálftómt pilluspjaldið. Getnaðarvarnir eru þar með gerð-
ar að ábyrgð kvenna en aðeins að því leyti að hindra getnað, því það 
er það eina sem pillan gerir. 

Staðreyndin er sú að við erum kærulaus og neitum að axla ábyrgð 
á eigin kynfærum og kynlífshegðun. Við rekumst utan í hvort annað 
sauðdrukkin á skemmtistað, tökum leigubíl heim til þess sem er ódýr-
ast, þreifum fyrir okkur í myrkrinu og stundum svo óvarið kynlíf 
ofan á hálfétnum Hlöllabát. Daginn eftir er Hlöllabáturinn sveittur og 
ógeðslegur og kynfæri þín í ævintýralandi sæðis og sýkla. 

Þrátt fyrir hugsjónir um að sigra heiminn í svokallaðri útrás erum 
við enn litla eyjan sem glímir við smáborgaraháttinn að telja sig 
þekkja alla þá einstaklinga sem við stundum kynlíf með það vel að 
við getum sleppt verjum. Það má vel vera að við séum fallegustu vík-
ingarnir sem drekka hreinasta vatnið en við erum með skítugustu 
kynfærin. Hættu þessu væli, skelltu á þig smokknum og farðu og full-
nægðu þér og öðrum!

Staðreyndin er 
sú að í saman-

burði við nágranna-
þjóðirnar þá trónum 
við á toppnum hvað 
varðar ótímabærar 
þunganir, fjölda 
bólfélaga og grasser-
andi kynsjúkdóma. 
Sama hvað líður og 
bíður þá virðist  
hugsunarhátturinn 
„ég sef ekki hjá 
sóðum“ lifa góðu lífi.

Á  RÚMSTOKKNUM
Sigga Dögg kynfræðingur

Skandinavískar fyrirsætur hafa 
verið að gera það gott innan 
tískuheimsins undanfarin ár 
og var hin danska Freja Beha 
meðal annars ein vinsælasta 
fyrirsæta síðasta árs.

Frida Gustavsson Hóf 
feril sinn í Svíþjóð árið 
2008. Hún sló í gegn á al-
þjóða vísu árið 2009 og 
hefur síðan þá sýnt fyrir 
tískurisa á borð við Louis 
Vuitton, Chanel, Lanvin, 
Christian Dior, Alexander 
McQueen, Marc Jacobs, 
Oscar de la Renta og 
Yves Saint Laurent. Hún 
var fjórða eftirsóttasta fyr-
irsæta heims árið 2010.

Siri Tollerød Siri, sem 
stendur hér fyrir miðju, er 
fædd árið 1988 í Kristi-
ansand í Noregi. Hún 
hefur verið eitt af andlit-
um tískuhússins Miu Miu. 
Auk þess hefur hún sýnt 
hjá Badgley Mischka, Ni-
cole Miller, Emporio Arm-
ani, Christian Dior, Chanel 
og Valentino.

Freja Beha Erich-
sen Er dönsk fyrirsæta 
sem hóf feril sinn árið 
2005. Hún hefur slegið í 
gegn og er meðal ann-
ars eftirlæti hönnuðarins 
Karls Lagerfeld um þess-
ar mundir. Freja skart-
ar sextán húðflúrum víðs 
vegar um líkamann en 
segir það ekki hafa haft 
áhrif á starf hennar.

Dorothea Barth Jörgensen Dorot-
hea er sænsk að uppruna og hefur 
tekið þátt í sýningum tískuhúsa á borð 
við Calvin Klein, Marc Jacobs, Proenza 
og Jonathan Saunders. Hún þótti einn 
efnilegasti nýliðinn í fyrra. NORDICPHOTOS/

GETTY

Skandinavískar fyrirsætur vinsælar innan tískuheimsins:

SKANDINAVAR 
SLÁ Í GEGN

Þú færð Fréttablaðið 
á kostnaðarverði á 120 stöðum 
um land allt. 
Nánari upplýsingar á 
visir.is/dreifing

*Samkvæmt Prentmiðlakönnun
Capacent Gallup, jan.-mars 2011

SÖGULEG SÝNING
Í KRINGLUNNI
Rifjaðu upp stórviðburði síðustu 10 ára eins og þeir birtust 
í Fréttablaðinu á afmælissýningunni sem sett hefur verið 
upp í Kringlunni. Komdu og upplifðu söguna aftur með 
mögnuðum myndum og eftirminnilegum forsíðum úr 
10 ára sögu Fréttablaðsins.

Sími: 512 5000MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

MÓTMÆLI Þúsundir komu saman 
við Alþingishúsið þegar þing var 
sett í gær. Fólkið krafðist kosn-
inga og þess að ríkisstjórnin færi 
frá. Fólk barði potta og pönnur og 
hrópaði að þingheimi. „Við, borg-
arar þessa lands, erum að sýna 
tilfinningar okkar gagnvart yfir-
völdum sem láta eins og við séum 
ekki til,“ sagði Hörður Torfason, 
sem er forsvarsmaður Radda 
fólksins, um miðjan dag í gær.

Lögregla úðaði piparúða yfir 
hóp mótmælenda í garði þing-
hússins. Mótmælendur hafa sakað 
lögreglu um að beita óþarfa harð-
ræði. Nokkrir voru handteknir en 
var, að sögn lögreglu, sleppt í gær-
kvöld. 

„Lögreglan beitir alltaf þeim 
úrræðum sem nauðsynleg eru, en 
grípur ekki til íþyngjandi aðgerða 
nema það sé algjörlega bráðnauð-
synlegt og önnur úrræði duga 
ekki. Það er sú grundvallarregla 
sem við förum eftir,“ segir Stef-
án Eiríksson, lögreglustjóri höf-
uðborgarsvæðisins. Stefán segir 
mótmælendur hafa kastað stein-

um og ýmsu að þinghúsinu. Því 
hafi þurft að verja húsið.

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður Vinstri grænna, segir kröf-
ur mótmælenda vera einfaldar og 
sanngjarnar. Ríkisstjórnin verði 

að gera það upp við sig hvort hún 
verði við þeim. „Hafa menn ein-
hverja betri leið til að koma til 
móts við þjóðina en að boða til 
kosninga?“

Þorgerður Katrín Gunnarsdótt-
ir, menntamálaráðherra, segir 
mótmælin hafa verið á ystu mörk-
um. „Við höfum séð ákveðin mót-
mæli með skýr skilaboð undan-
farna laugardaga og maður skilur 
þau mótmæli. En þegar menn eru 
farnir að brjóta rúður og kasta 
steinum í þinghúsið, hvaða til-
gangi þjónar það?“

Stjórnarandstaðan jós ríkis-
stjórnina skömmum á þingi, en 
Sturla Böðvarsson þingforseti 
varð ekki við kröfum Vinstri 
grænna um að slíta fundi vegna 
mótmælanna. Sturla sagðist ekki 
stöðva starf þingsins „vegna þess 
að uppivöðsluseggir láta öllum 
illum látum“.

Eftir því sem leið á kvöldið 
efldust mótmælin að nýju og fólk 
streymdi að þinghúsinu. Bál var 
kveikt og fólk bar bretti og skrif-
borðsstóla á eldinn. Mótmælin 
stóðu enn þegar Fréttablaðið fór 
í prentun og höfðu þá staðið í tíu 
klukkutíma. 

Nokkrir leituðu á slysadeild; 
bæði vegna piparúða sem hafði 
farið í augu og áverka vegna högga 
og pústra. 

„Fólk hljóp heim til að fá sér að 
borða og kom svo aftur. Þetta held-
ur áfram,“ sagði Hörður Torfason 
á ellefta tímanum í gærkvöldi. 
„Mér sýnist fólk jafnvel ætla að 
hafa vaktaskipti til að halda eld-
inum gangandi í nótt.“

  - kóp / sjá síður 2 og 4

MIÐVIKUDAGUR
21. janúar 2009 — 19. tölublað — 9. árgangur

Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

Áhugi á skylmingum hefur auk-ist meðal Hafnfirðinga á síð-ustu árum. Nú stunda þær um 50 manns á aldrinum sex til 53 ára. Einn þeirra er Ingþór Ingason, ellefu ára, sem hefur æft skylm-ingar með höggsverði í þrjú ár á vegum FH. Heiti íþróttagreinar-innar hljómar vissulega eins ogum stórhættulega h

hvað kom til að hann valdi upphaf-lega að æfa skylmingar?„Mig langaði það og ákvað bara að prófa. Ég og vinur minn byrjuð-um saman en nú er hann hættur. En byrjendum hefur fjölgað mikið í FH.“
Ingþór útskýrir leikskyl i

er í miðflokknum. Æfingar fara fram í íþróttahúsi Víðistaðaskóla og þar mætir Ingþór tvisvar í viku. Þar sem hann býr í Setbergs-hverfinu er hann oftast keyrður á staðinn. Hann hefur líka keppt áskylminga ó

Alltaf gengið vel og lent einu sæti ofar en síðast
Ingþór Ingason er einn þeirra Hafnfirðinga sem heillast hefur af skylmingum. Hann er ellefu ára og varð 

Íslandsmeistari í sínum flokki nú í árslok 2008.

Ingþór telur ekki mikla hættu á ferðum þótt sverðin sem notuð eru við skylmingarnar séu vígaleg. „Við erum í svo þykkum búning-

um,“ segir hann. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BUSLI  félag ungbarnasundkennara býður upp á ung-
barnasundnámskeið víða um land. Á heimasíðu félags-
ins, ungbarnasund.is, má finna allar upplýsingar um sundlaugar, tíma og kennara.

Mér sýnist fólk jafnvel 
ætla að hafa vaktaskipti 

til að halda eldinum gangandi.

HÖRÐUR TORFASON 
MÓTMÆLANDI

VEÐRIÐ Í DAG

INGÞÓR INGASON

Búningarnir þykkir og 
alltaf notuð höfuðhlíf
• heilsa • heimili • nám

           Í MIÐJU BLAÐSINS

Gríðarleg hvatning
Kristín Ragna Gunn-
arsdóttir teiknari 
verðlaunuð fyrir 
myndskreytingu 
bókarinnar Örlög 
guðanna.

TÍMAMÓT 12

Af fingrum fram á 
svið
Jón Ólafsson setur 
upp sjónvarpsþátt-
inn sinn í Salnum í 
Kópavogi.

FÓLK 22

Fá tánudd í Þórsmörk
Siggi stormur og Jeppaklúbburinn 
NFS leggja upp í þorrablótsferð.

FÓLK 22

STJÁNI STUÐ

Býður til
afmælisveislu
Fremstu popparar heiðra útvarpsmanninn

FÓLK 22 FRÁBÆR TILBOÐ!FRÁBÆR TILBOÐ!

SÉRBLAÐ FYLGIR

Starfsfólk Glitnis svarar
fyrirspurnum í dag
milli kl. 17 og 21
í síma 440 4000

1
3

2

11

RIGNING EÐA SLYDDA   Í dag 
verða austlægar áttir, 5-13 m/s, 
hvassast vestast á Vestfjörðum. 
Rigning eða slydda með köflum 
sunnan til og vestan annars stöku 
él. Frostlaust með ströndum. 

VEÐUR 4

Stjarnan í 
undanúrslit

Alina Petrache 
var óstöðvandi 
í sigri Stjörn-
unnar á Val í 
gærkvöld.

ÍÞRÓTTIR 18

ELDUR VIÐ ALÞINGI Þúsundir mótmæltu við Alþingishúsið í gær og kröfðust þess að ríkisstjórnin færi frá og að boðað yrði til 
kosninga. Þegar líða tók á kvöldið kveiktu mótmælendur eld og brutu rúður í þinghúsinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

BANDARÍKIN, AP Barack Obama 
sór í gær embættiseið sem 
44. forseti Bandaríkjanna. Í 
innsetningarræðu sinni sagði 
hann meðal annars að nú þyrfti 
að snúa aftur til gamalla gilda 
og gamalla sanninda, sem hafa 
gert það að verkum „að sonur 
manns, sem fyrir minna en 
sextíu árum hefði varla fengið 
afgreiðslu á veitingahúsi, skuli 
nú geta staðið frammi fyrir 
ykkur að sverja dýran eið“.

Meira en milljón manns 
fylgdist með í Washington 
þegar Barack Obama tók við 
embætti. - gb / sjá síðu 6

Obama orðinn forseti:

Snúið aftur til 
gamalla gilda Umsátur um Alþingi

Þúsundir mótmæltu við þinghúsið í gær þegar þing kom saman á ný. Lögreglan 
beitti piparúða og sakaði mómælendur um að kasta steinum. Á móti var lög-
regla sökuð um harðræði. Mótmælin hófust á hádegi og áttu að standa í nótt.

Sími: 512 5000

OÐ!OÐ!OÐ!

FYLGIR

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU FLEIRI PARTÝ OG MEIRA FJÖR Á VÍSI
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.
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YFIRHEYRSLAN
Arna Sigrún Haraldsdóttir 
fatahönnuður.

Háir hælar eða flatbotna skór: 
Bara bæði betra. Mér finnst gott að 
hafa litla ball-
erínuskó í tösk-
unni ef ég er á 
hælum.

Ómissandi í 
snyrtibudduna: 
Vaselín.

Hver eru nýjustu 
kaupin? Handprentaður silkikjóll frá 

sjálfri mér úr KIOSK.

Uppáhaldshönn-
uðurinn: Mér finnst 
Sarah Burton, sem 
tók við Alexander 
McQueen-húsinu 

þegar hann dó, 
mjög spenn-
andi.

Hvaða lag kemur þér í gott skap? 
Starfish and Coffee með Prince.

Hvað dreymir þig um að eignast? 
Í rigningu og roki dreymir mig um að 
eiga bíl, en aðra daga púðluhunds-
veski frá Hildi Yeoman.

Uppá-
halds-
drykkurinn: 
Kaffi sem 
Eygló 
lagar.

Allar LEVI’S gallabuxur fyrir dömur, kr. 7.995

Allar LEVI’S gallabuxur fyrir herra, kr. 9.995

KORPUOUTLET, KORPUTORGI • Opið mánudag til laugardags frá 11 til 18 • Sunnudaga frá 12 til 18 • S. 578 9400

Girnilegasti lagermarkaður landsins!
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