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SKÍNANDI STJARNA  Fyrirsætan 
og leikkonan Rosie Huntington-
Whiteley klæddist þessum silfraða 
kjól við frumsýningu kvikmyndarinnar 
Transformers í Berlín.  NORDICPHOTOS/AP

H
ið sígilda skómerki níunda 
áratugsins, Dr. Martens, hóf 
í vor að selja sína fyrstu fata- 

og fylgihlutalínu fyrir bæði kynin. 
Við hönnun línunnar var inn-

blástur fenginn frá nútíma tísku-
fyrirmyndum sem gjarnan klæð-
ast Dr. Martens skóm, allt frá 
fyrirsætunni Agyness Deyn til 
leikkonunnar Jessicu Alba. Á 
sama tíma var litið til þæginda og 
sniða breskra vinnufata en fata-
línan samanstendur af skyrtum, 
skyrtukjólum, stuttermabolum og 
peysum úr bómull. Litaval er mjög 
hefðbundið með bláum, gráum og 
rauðleitum tónum ásamt röndum 
og hinu sígilda köflótta vinnufata-
munstri.

Áhugasamir Íslendingar geta 
keypt vörurnar á vefsíðunni www.
drmartens.com eða í verslunum 
Dr. Martens í Englandi, Bandaríkj-
unum og Asíu.  - hþt

Fyrsta fatalína Dr. Martens:

Bresk vinnuföt í 
nýjum búningi

H
ljómsveitin Steed Lord 
leikstýrir og leikur í 
nýrri auglýsingu fyrir 
sænska tískumerkið 

WeSC. Auk þess heyrist lag sveit-
arinnar, Don‘t Hurt Love, í auglýs-
ingunni. 

Auglýsingin er fyrir sólgleraugu 
sem WeSC hannar í samstarfi við 
ítalska fyrirtækið Super. Svala 
Björgvinsdóttir, söngkona sveitar-
innar, segir tökurnar hafa gengið 
vel og að fyrirtækin tvö séu him-
inlifandi yfir afrakstrinum.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
Steed Lord situr fyrir í auglýsing-
um WeSC því hljómsveitin hefur 
unnið náið með fyrirtækinu 
undan farin ár. „Samstarf okkar 
hófst árið 2007 þegar við vorum 
beðin um að taka þátt í laga-
keppni á vegum WeSC, Vice Ma-
gazine og Universal Records. Við 
gerðum það og unnum og höfum 
setið fyrir í öllum auglýsingum og 
bæklingum þeirra síðan þá. Fyrir-
tækið notar aðeins venjulegt fólk, 
listamenn og snjó- og hjólabretta-
fólk í auglýsingar sínar af því að 
það hentar stefnu fyrirtækisins 
betur.“

Annars er það að frétta af sveit-
inni að hún lauk nýverið tökum 

á nýju tónlistarmyndbandi sem 
unnið var í samstarfi við dans-
höfundinn Sonyu, sem er þekkt 
úr sjónvarpsþáttunum So You 
Think You Can Dance. „Síðan 
erum við að fara í það stóra verk-

efni að semja og taka upp næstu 
plötu. Við höfum ekki gefið út 
plötu í fullri lengd síðan Truth 
Serum kom út árið 2008 og við 
hlökkum mikið til að takast á við 
það verkefni,“ segir Svala.   - sm

STEED LORD LEIKUR OG LEIKSTÝRIR AUGLÝSINGU:

LEIKSTÝRA
AUGLÝSINGU

Steed Lord Danssveitin Steed Lord er búsett í Los Angeles. Hljómsveitarmeðlimir léku 
og leikstýrðu nýrri auglýsingu fyrir tískumerkið WeSC.

Þessi köflótti skyrtukjóll úr smiðju Dr. Mar-
tens minnir óneitanlega á bresk vinnuföt.

572 3400

Sumarsprengja

Firði, Hafnarfirði • Sími 572 3400

SOHO/MARKET 
Á FACEBOOK

Grensásvegur 16, sími 553 7300 
Opið mán–fös 12–18 og laugd 12–17

Þú færð bolina hjá okkur fyrir helgina
Afabolir

langerma
S-L

6 litir 
kr. 2.450

Pottlok kr. 1.950 5 litr
Sólgleraugu kr. 1.250

Kínaskór 10 litir
st.37 - 41 kr. 990

Afabolir
stutterma 

S - 3XL
8 litir 

kr. 2.250

Stutterma
bolir

 kr. 1690 
S - 3XL

Golfbolir 
S -L 8 litir  

kr. 2.250

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI FRÓÐLEIKUR
Meiri Vísir.

Á HVERS MANNS VÖRUM  Þetta varagloss frá 
L‘Occitane er úr nýrri línu fyrirtækisins. Með varagljáan-
um verða varirnar þaktar lituðum gljáa sem klístrast þó 
ekki. Varaglossið gefur svo vörum hverrar og einnar ein-
stakan lit sem ræðst af náttúrulegum lit varanna.
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Urður Hákonar-
dóttir, söngkona dans-
sveitarinnar GusGus, er 
vinsælasta söngkona 
landsins um þessar 
mundir. 

Viðtal: Sara McMahon

Ljósmyndir: Valgarður Gíslason

S
öngkonan Urður Há-
k o n a rd ó t t i r  s l e i t 
barnsskónum í Vestur-
bænum, ef frá er talin 
stutt dvöl á Ólafsvík 

og í Svíþjóð, og segist líta á sig 
sem Vesturbæing. Hún var að-
eins þriggja ára gömul þegar hún 
ákvað að verða söngkona er hún 
yrði stór og mörgum árum síðar 
gekk hún til liðs við danssveitina 
GusGus og sló í gegn með grípandi 
laglínum og sinni einstöku söng-
rödd. 

Urður gekk í raðir GusGus árið 
2000, þá tvítug að aldri. „Ég kann-
aðist aðeins við Stebba Steph og 
Magga Legó og vildi fá þá til að 
vinna tónlist með mér. Eitt leiddi 
af öðru og áður en ég vissi af var 
ég orðin meðlimur í sveitinni. Mér 
finnst ótrúlega gaman að vinna 
með þessum strákum, enda ákvað 
ég að byrja aftur eftir þriggja ára 
hlé. Við vinnum mjög vel saman 
og náum alltaf að komast að ein-
hverju samkomulagi þrátt fyrir 
ólíkar skoðanir.“

Vinsældir GusGus ná langt út 
fyrir landsteinana og hefur Urður 
ferðast víða um heim með sveit-
inni. Á lengri tónleikaferðum tók 
hún alltaf eina vinkonu sína með 
fyrir félagsskapinn því það tók 
stundum á taugarnar að vera eina 

stúlkan í hópi stráka. „Það gat 
verið erfitt að vera svona mikið 
saman í langan tíma og stundum 
gat verið erfitt að vera eina stelp-
an í hópnum. Ein besta vinkona 
mín byrjaði að koma með okkur 
á túrana og varð eiginlega ómiss-
andi hluti af GusGus-fjölskyld-
unni. Við erum svolítið eins og 
ein stór fjölskylda þegar við ferð-
umst saman.

Annars finnst mér mjög gaman 
að túra og það var eitt af því sem 
ég saknaði mest frá tímanum með 
GusGus. Við ferðuðumst mikið um 
Austur-Evrópu og það kom fyrir 
að við þurftum að múta fólki til 
að komast í gegnum landamær-
in með græjurnar okkar. Ég varð 

heilluð af austantjaldslöndunum; 
fólkið þar er yndislegt og sagan 
alveg mögnuð og ég mæli hiklaust 
með því að Íslendingar heimsæki 
þessi lönd. Einu sinni keyrðum 
við í gegnum Svartfjallaland og 
ég held það sé eitt fallegasta land 
sem ég hef heimsótt.”

MINNA STRESS Á SVIÐINU
Urður hefur verið viðloðandi tón-
listarbransann í meira en ára-
tug og því mætti ætla að hún sé 
orðin laus við allan sviðsskrekk 
en raunin er önnur. „Ég er alltaf 
svolítið stressuð áður en ég fer á 
svið. Ég held samt að það sé ágætt 
því þá leggur maður aðeins meira 
í sönginn. Ég varð alltaf rosalega 

stressuð fyrstu árin með GusGus 
en stressið hefur sem betur fer að-
eins minnkað með árunum.“ 

Hljómsveitin gaf út sína átt-
undu breiðskífu, Arabian Horse, í 
maí og hefur hún hlotið einróma 
lof gagnrýnenda og aðdáenda. 
Sveitin hélt tvenna útgáfutónleika 
á skemmtistaðnum NASA hinn 18. 
júní og var uppselt á báða tón-
leikana. Óhætt er því að fullyrða 
að hljómsveitin sé ein sú vinsæl-
asta á landinu um þessar mund-
ir. Aðspurð segist Urður þó verða 
lítið vör við vinsældir sveitarinn-
ar í sínu daglega lífi. „Ég finn ekk-
ert fyrir því að fólk veiti mér ein-
hverja sérstaka athygli, það var þá 
helst eftir tónleikana á NASA að 

fólk hrósaði manni fyrir frammi-
stöðuna. Annars held ég ekki að 
fólk þekki mig úti á götu, í þau fáu 
skipti sem það gerist verð ég allt-
af jafn hissa,“ segir hún og hlær.

SEMUR LAGATEXTA 
Á ENSKU
Eftir sjö ár með GusGus ákvað 
Urður árið 2007 að segja skilið við 
sveitina og einbeita sér að eigin 
tónlist. Undanfarið hefur hún 
unnið að efni fyrir sína fyrstu 
sólóplötu og gerir ráð fyrir að 
ljúka þeirri vinnu í lok sumars. 
Tónlistarmennirnir Biggi Veira 
og Friðfinnur Oculus hafa verið 
henni innan handar við gerð 
plötunnar. „Tónlistina sem ég 
er að gera mætti kannski flokka 
sem dansvæna popptónlist,“ út-
skýrir hún. „Danstónlist er ein 
af uppáhaldstónlistarstefnum 
mínum en ég hlusta ekki bara á 
teknó heima hjá mér. Mig lang-
aði bara að prófa að semja eigin 
tónlist og ekki þurfa að gera nein-
ar málamiðlanir. Öll vinna hefur 
gengið mjög vel og platan er nán-
ast tilbúin. Ég er komin með út-
gefanda í Bretlandi og ég á að 
skila plötunni af mér til hans í 
haust. Hann tekur síðan ákvörð-
un um framhaldið,“ segir Urður 
og á þar við útgáfudag plötunn-
ar og tónleikaferðalög sem gætu 
fylgt í kjölfarið.

Urður semur alla textana sjálf 
og segir það stundum geta verið 
erfitt. Hún viðurkennir að sér þyki 
auðveldara að semja lagatexta á 
ensku og að hún eigi það til að of-
ríma. „Ég reyni svolítið mikið að 
ríma,“ segir hún og skellir upp úr. 
„Mér finnst samt bæði auðveld-
ara að semja texta á ensku og að 
syngja á ensku. Mér finnst mjög 
erfitt að syngja á íslensku.“

DÓTTIRIN KOM MEÐ 
NAFNIÐ MEÐ SÉR
Urður á dótturina Kríu og fyllir sú 
stutta fimm ár í næstu viku. Urður 
segist kunna vel við móðurhlut-
verkið og finnst það verða auð-
veldara með hverju árinu. „Kría 
verður skemmtilegri og skemmti-
legri með hverjum degi sem líður. 
Þetta verður líka mun auðveldara 

þegar börnin stækka og eru ekki 
lengur jafn háð manni og þau voru 
sem ungbörn. Þegar þau stækka er 
líka eins og maður fái sjálfstæði 
sitt aftur því maður er ekki alltaf 
með þennan litla afleggjara á sér. 
En þetta er allt mjög skemmtileg 
og við tvær erum voðalega góðar 
vinkonur. Bestu vinkonur,“ segir 
hún brosandi.

Spurð út í Kríunafnið segir 
Urður að dóttirin hafi í raun valið 
það sjálf við fæðingu. „Mig minn-

ir að nafnið hafi nú verið á nafna-
listanum mínum en á meðgöng-
unni blossaði upp í mér einhver 
brjálaður þjóðernisrembingur og 
mig langaði að skíra barnið Ís-
land. En þar sem nafnið fékkst 
ekki samþykkt var ég ákveðin að 
skíra barnið Ísafold Eyja ef það 
yrði stelpa því það nafn kæm-
ist næst Íslandsnafninu. Þegar 
hún svo fæddist hugsaði ég allt í 
einu með mér að þarna væri Kría 
komin, þannig að hún kom eigin-

Mér finnst ótrúlega gaman að vinna með 
þessum strákum, enda ákvað ég að byrja 

aftur eftir þriggja ára hlé. 

SYNGUR HELST Á EN

Fær söngkona Urður Hákonardóttir er ein vinsælasta söngkona landsins um þessar m
GusGus í nær áratug.

Mér finnst samt bæði auðveldara að 
semja texta á ensku og að syngja á 

ensku. Mér finnst mjög erfitt að syngja á 
íslensku.”

FALSE LASH 
EFFECT

   FUSION
& HÁMARKS LENGINGU

SNILLDAR MASKARI SEM 
VEITIR HÁMARKS  ÞYKKINGU 

- 100% DJÖRF AUGNHÁR!

Útsölustaðir: HAGKAUP - Holtagörðum, Kringlunni, Skeifunni, Smáralind. Lyf og heilsa: Austurveri, Eiðistorgi, 
Kringlunni. Apótek Hafnarfjarðar, Árbæjar Apótek, Garðs Apótek, Lyfjaval Bílaapótek, Lyfjaver Suðurlandsbraut, 

Nana Hólagarði, Rima Apótek, Urðar Apótek. Landið: Lyf og Heilsa: Glerártorgi, Hrísalundi, Hveragerði og 
Vestmannaeyjum. KS Sauðarkróki.

ÝRN
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mundir. Hún hefur sungið með danssveitinni 

lega með nafnið með sér og stend-
ur fyllilega undir því.“

Urður segir Kríu ljúfa og með-
færilega og hefur sú litla meira að 
segja fylgt móður sinni á tónleika-
ferðalög erlendis. „Kría er yndisleg 
og það hefur aldrei verið vanda-
mál að samræma móðurhlut-
verkið og tónlistina. Þegar ég fer 
í styttri tónleikaferðir hefur hún 
verið hjá pabba sínum eða ömmu 
og afa. Þegar við fórum í langa 
túra tók ég hana með mér og það 
gekk vonum framar. Ég var með 
barnapíu með mér til að aðstoða 
mig með hana og mér fannst mjög 
notalegt að geta haft Kríu með 
mér í þennan tíma í stað þess að 
þurfa að skilja við hana svona 
lengi,“ segir Urður að lokum.
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Ég og Hrafnhildur 
vinkona mín sem túr-
aði alltaf með mér. 

Ég og Kría, dóttir mín. 
Þarna er ég lítil.

Ég, Maggi Legó og 

Stebbi Steph um það 

leyti sem ég byrjaði að 

syngja með þeim.
Ég ásamt Svein-björgu og Ástu, bak-raddasöngkonum, á Forever-tímabilinu.

Nýtt: Sumtouous Extreme
Lash Multiplying Volume Mascara.



Ber að neðan

M ér barst fyrirspurn um umfjöllun um líkamshárvöxt karla og 
kvenna. Í dag virðist hárleysi hins vegar vera hinn nýi staðall. 

Taminn hárvöxtur er tískubóla sem hefur líklega ekki farið framhjá 
neinum, sérstaklega ekki sundlaugargestum sem súpa hveljur yfir hár-
leysi annarra baðgesta. Ég fæ reglulega fyrirspurnir um hárvöxt og oftar 
en ekki vill sá sem spyr að ég fordæmi háreyðingu. Háreyðing er ekki 
nýtt fyrirbæri en vitað er að Egyptar til forna stunduðu hana og fjar-
lægðu þá öll hár á líkamanum, sem var gert í tengslum við aukið hrein-
læti og ákveðnar trúarathafnir. Það var svo í byrjun tuttugustu aldar 
sem snyrtivörufyrirtæki fóru að auglýsa rakvélar fyrir konur og hvöttu 
þær til að fjarlægja hár á fótleggjum og í handarkrika. Þá varð til teng-
ingin milli háreyðingar og hreinlætis og í kjölfarið þóttu líkamshár óað-
laðandi og engin dama vildi láta nappa sig með loðna leggi. Loðin kona 
var því talin sóðaleg og óaðlaðandi en sú hárlausa þótti hrein og fín. 

Iðkendur sumra trúarbragða fjarlægja einnig hár í tengslum við viss-
ar trúarathafnir. Háreyðing á sér því langa og flókna sögu og er gjarnan 
tengd við hreinlæti þó í seinni tíð virðist hún tengdari útliti. Í dag virð-

ist takmarkaður hárvöxtur algengari en náttúrulegt útlit. Þá 
virðist háreyðing ekki vera kynbundin því nýlegar rann-

sóknir benda til þess að bæði kynin stundi reglulega 
háreyðingu víða á líkamanum. Karlar sem stunda hár-
eyðingu við kynfæri finnst það gera kynfæri sín meira 
aðlaðandi. Konur gera það hins vegar frekar vegna 

hreinlætis. Útbreiðsla kláms hefur eflaust aukið á 
vinsældir háreyðingar við kynfæri, snyrtistofum til 
mikillar ánægju. Háreyðing á kynfærum getur þó 
haft vandkvæði í för með sér vegna sýkingarhættu 
og óþæginda vegna inngróinna hára. 

Þeir hárlausu hafa greint frá því að þeim finnist 
kynlífið betra svona hárlaus. Það má rekja til þátta 

eins og líkamsímyndar, en sá sem er ánægður með 
líkama sinn er oft öruggari í kynlífi. Þá má einnig 
skoða háreyðinguna út frá þægindum; snyrt kyn-
færi geta til dæmis auðveldað munnmök. Sitt sýn-
ist hverjum í þessum málum en mér finnst þreyt-
andi að draga fólk í dilka vegna hárvaxtar. Hvatinn 
getur verið einstaklingsbundinn og því þarf hárvöxt-
ur ekki að segja neitt um þinn innri mann. Sumir 
fylgja hjörðinni, sama hvort það tengist háreyðingu 
eða öðru. Aðrir gera það sem þeim sýnist og þegar 
þeim sýnist og eru loðnir suma daga en hárlausir 
aðra. Af hverju þetta skiptir fólki í tvær fylkingar 
skil ég ekki. Hverjum er ekki sama hvernig næsti 
maður háttar sínum hárvexti? Þetta eru jú bara hár 
og það hvort kynfærið sé nauðasköllótt, skreytt 
með þrumumynstri eða með náttúrulegar krull-
ur segir ekkert um viðkomandi, hvorki félagslega 
né kynferðislega.

Sendu Siggu Dögg póst með spurningum eða óskum um 
umfjöllunarefni. 
Netfangið er kynlif@frettabladid.is

Á  RÚMSTOKKNUM
Sigga Dögg kynfræðingur

H
unter-fyrirtækið hefur framleitt stígvél allt 
frá árinu 1856 og er enn einn vinsælasti 
stígvélaframleiðandinn í Bretlandseyj-

um. Stígvélin frá Hunter voru algeng sjón á 
fótum gesta Glastonbury-tónlistarhátíðarinn-
ar í ár eins og fyrri ár.

Meðal aðdáenda stígvélanna má nefna ofur-
fyrirsæturnar Kate Moss og Lily Donaldson, leik-
konuna Emmu Watson, plötusnúðinn Alexu Chung, 
gleðipinnann Pixie Geldof og fótboltahjónin Co-
leen og Wayne Rooney. Í ár var vinsælt að klæðast 
Hunter-stígvélunum við stuttbuxur af ýmsu tagi og 
skyrtur eða slitna stuttermaboli. - sm

Aðdáandi Kate Moss er mikill aðdáandi 
Hunter-stígvélanna og hefur klæðst þeim á 

Glastonbury ár eftir ár.
 NORDICPHOTOS/GETTY

Hunter-stígvélin slá enn og aftur í gegn:

Stígvélaæði á 
Glastonbury

Fallegar leðurtöskur 
frá Rakel Hafberg
Rauðar, svartar, 
hvítar, gráar og 
dökkbláar. Verð 
29.900 kr.

VOGAR
vesti úr alpaca og ull. 
Stærði S-L. 
Verð kr. 24.300

SKARÐSHLÍÐ
peysa úr mjúkri 
merino ull. 
Stærðir S-L. 
Verð kr. 23.500

BARÐASTAÐIR 
er glæný peysukápa úr 
íslenskri ull.
Stærðir S-L. 
Verð kr.36.500

Flott hönnun

Farmers Market
Eyjarslóð 9

www.farmersmarket.is

GuSt
Bankastræti 11
101 Reykjavík
S: 5517151

www.gust.is

Irregular Choice – Tutti 
Frutty
Litríkir og skemmtilegir skór. 
Margar týpur og litir, verð 
frá 22.900 til 28.400 kr.

BORG
er nýr prjónajakki 
úr 100% merino ull 
Stærðir S-L. 
Verð kr.36.800. 
Fæst einnig í brúnu.

Kjóll úr hreinu silki sem 
fæst í silfurgráu og 
svörtu, aðeins nokkur 
eintök gerð í hvorum lit. 
Verð 39.800 kr
www.gust@gust.is

Kynning

Rakel Hafberg Collection,
 Laugavegi 37

www.facebook.com/
rakelhafbergcollection



 

OPNUM DYRNAR KL. 12:00 Í DAG - ALLT AÐ 80% AFSLÁTTUR - 
SÝNISHORN OG ELDRI LAGERAR - FELLSMÚLI 28 - VIÐ HLIÐINA Á GÓÐA HIRÐINUM

LAGERSALA ÍSLENSKRA FATAHÖNNUÐA

fös  12-20 , lau 10-18,  sun 13-17 +
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YFIRHEYRSLAN
Rannveig Krist-
jánsdóttir, sölu-
stjóri Kron by 
KRONKRON

Háir hælar eða flat-
botna skór: Háir Kron 
by KRONKRON hælar.

Ómissandi í snyrti-
budduna: Maskari og 
augnblýantur.

Uppáhaldsliturinn: 
Dökkblár og gylltur, 
helst saman.

Hver eru nýjustu 
kaupin? Yndisleg 
Marc by Marc Ja-
cobs-taska. 

Hvað 
dreym-
ir þig um 
að eignast? 
Mig dreymir 
um að eignast 
hund, helst lít-
inn krumpaðan 
Shar-Pei hvolp.

Hvaða lag kemur 
þér í gott skap? Sunny með Boney 
M hefur verið uppáhaldslagið mitt 

síðan ég var pínulítil 
og það hefur ekkert 

breyst.

Uppá-
halds-
hönnuð-
urinn: 
Sonia 
Rykiel, 

Riccardo 
Tisci, Al-
exander 
McQueen, 

Hugrún og 
Magni, bara til 

að nefna nokkra. 

Uppáhalds-
drykkurinn: 
Kaffi latte og 
kók.

www.r iz zoexpress . is


