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Skartgripir
með sögu
F Ö S T U DAG U R

13. SEPTEMBER 2019

Þau Helga Gvuðrún
Friðriksdóttir og Orri
Finnbogason reka
verslunina Orrifinn
Skartgripi. Þau hanna
og smíða skartgripina á
staðnum og eru ánægð
með staðsetninguna á
einni fjölförnustu götu
miðbæjar Reykjavíkur.

Lífsstíll

Helga Gvuðrún Friðriksdóttir og Orri Finnbogason hafa að leiðarljósi að bjóða upp á skartgripi sem henta báðum kynjum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Verkstæðið er í sama rými og verslunin, í huggulega kjallararými á Skólavörðustígnum.

Benda á það jákvæða

Framhald af forsíðu ➛

V

ið seljum eigin vöru sem við
hönnum og smíðum sjálf.
Verslunin er í huggulegu
kjallararými á Skólavörðustígnum. Rýmið er hrátt og voða kósí
og hér ríkir heimilisleg stemning,“
segir Helga.
Verkstæðið er í sama rými og
verslunin þannig að þegar fólk
kemur í búðina getur það séð
Helgu og Orra vinna og smíða
skartgripina. „Fólk fær vinnuna
okkar svolítið beint í æð. Því finnst
það skemmtilegt. Ferðafólk hefur
haft það á orði við okkur að það
séu ekki lengur til verslanir í þeirra
heimalöndum þar sem hlutirnir eru búnir til á staðnum. Fólki
finnst sjarmerandi að vita hvaðan
hluturinn kemur en það er svolítið
að deyja út í dag,“ segir hún.
Helga segist stolt af þessari
sérstöðu. „Ég held að þetta sé líka
sérstaða við miðbæinn í Reykjavík. Hér eru margir að vinna á
staðnum. Það eru margir eigendur
og hönnuðir sem eru með vinnuaðstöðu í verslunum sínum. Mér
finnst ótrúlega gott að það haldist
þannig.“

Neikvæð umræða um miðborgina
hefur ekki farið fram hjá Helgu.
Henni finnst miður hvað hún
hefur fengið mikið pláss undanfarið. „Fyrir okkur var aldrei nein
spurning um að vera með verslunina einhvers staðar annars staðar.
Við viljum vera þar sem hjartað
slær.
Miðbærinn er þar sem verslun
byrjaði í Reykjavík og þar sem
hún hefur alltaf blómstrað. Það
má alveg ræða hvernig miðbærinn hefur þróast með fjölgun
ferðamanna og eðlilegt að fólk
hafi ýmsar skoðanir á því. En í
kjarnann finnst okkur skipta
mestu máli að velta sér ekki um
of upp úr því sem gæti farið betur
heldur benda á það sem er gott.“
Helga segir það smitandi þegar
talað er neikvætt og að borið hafi
á að fólk haldi að aðgengi að miðbænum sé erfitt og ekki sé hægt
að komast þangað á bíl sem er að
þeirra mati alger misskilningur.
„Þegar þú ferð í verslunarmiðstöð þá veistu hverju þú gengur að.
Þar eru stórar verslanakeðjur. En
í miðbænum finnur þú eitthvað
nýtt og spennandi sem þú finnur
ekki annars staðar. Hér er enda-

Tabula gratulatoria
Ellert B. Schram áttræður
Þann 10. október 2019 verður Ellert B. Schram, fyrrum ritstjóri DV,
alþingismaður, forseti ÍSÍ og núverandi formaður Félags eldri borgara
í Reykjavík og nágrenni, áttræður. Um það leyti kemur út sjálfsævisaga hans, Enginn veit sína ævina fyrr en öll er, og gefst vinum hans
og velunnurum kostur á að skrá nafn sitt á heillaóskaskrá í tilefni
þessara tímamóta og að fá bókina á forlagsverði, eða á kr. 6.000 með
sendingarkostnaði. Hægt er að panta verkið hjá útgefandanum á netfanginu skrudda@skrudda.is eða í síma 552 8866. Bókin verður send
kaupendum um mánaðamótin okt./nóv. 2019.
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laust úrval, hér er
handverk, gjafavöruverslanir, verslanir
sem sérhæfa sig bara
í íslenskri hönnun,
skóbúðir, úrsmiðir,
gullsmiðir, gallerí með
listaverk, gleraugnabúðir,
textíll og svo mætti lengi
telja. Þetta eru ekki bara
svokallaðar lundabúðir.
Þó það sé mikið af þeim og
maður skilji alveg að fólk sé
pirrað á því, en þær eru augljóslega hugsaðar fyrir ferðamenn og við þurfum ekkert
að fara þangað. Það er nóg af
búðum fyrir okkur hin líka.
Ég hvet alla þá sem hafa
verið hikandi við að skella sér
í miðbæinn til að gera það og
komast að því hvað það er auðvelt, það er alveg hægt að finna
stæði og það er ekkert mál að
komast ferða sinna. Það er
svo margt skemmtilegt í
gangi hérna núna, ekki
láta það fram hjá ykkur
fara.“
Viðskiptavinir Orrifinn
eru aðallega heimamenn þó
ferðamenn rati líka í verslunina
að sögn Helgu. „Við erum
heppin með staðsetningu hér
á Skólavörðustígnum, ferðamennirnir eiga stöðugt
leið hér hjá og detta oft
hingað inn. Við höfum
fengið jákvæða umfjöllum í Lonely
Planet-bókinni um Reykjavík, sem
kom okkur skemmtilega á óvart.
Wallpaper, ferðahandbók fyrir
ferðamenn með sérstakan áhuga
á hönnun og arkitektúr valdi
okkur sem eina af örfáum búðum í
Reykjavík sem þeir fjalla um.
Það er ofboðslega gaman að
fá svona umfjöllun. Fólk kveikir
greinilega á okkur þó við séum
ekki að stíla sérstaklega inn á

Þegar keyptur er skartgripur í Orrifinn fylgir sagan með.

ferðamenn. Við
erum líka snortin
yfir að hafa verið
valin besta skartgripaverslunin í
Reykjavík af Grapevine þrisvar sinnum,
það er hvetjandi að fá
slíka viðurkenningu.“
Helga segir kúnnahóp
þeirra mestmegnis vera
Íslendinga sem margir
komi aftur og aftur og
vilji bæta skartgripum í
safnið. „Við erum ofboðslega þakklát fyrir það. Við
höfum reglulega gefið út
nýjar línur, fyrst árlega
en núna gerum við það
annað hvert ár. Það er alltaf
eitthvað nýtt í boði og fólk er
spennt að fylgjast með.“

Skartgripir fyrir bæði
kyn
Þegar Helga og Orri
byrjuðu að vinna saman
höfðu þau að leiðarljósi að geta
boðið upp á skartgripi sem
henta báðum kynjum. „Það er
aðeins meira en að segja það að
láta það ganga upp. En við teljum
að okkur hafi tekist nokkuð vel til.
Það hefur oft verið talið að skartgripir séu bara fyrir konur, en það
er hægt og rólega að breytast.
Karlmenn í dag eru alveg til í
að nota skartgripi og þeir yngri
eru bara ófeimnir við það. Fólk er
miklu opnara fyrir því í dag og það
er að opnast heill nýr markaður
af ungu fólki sem finnst það eðlilegasti hlutur að karlmenn noti
skartgripi. Það heyrir líka sögunni
til að bíða eftir að fá skartgrip að
gjöf, fólk fær sér sjálft það sem það
langar í.“
Helga segir að skartgripir eigi
að vera hversdagslegir hlutir.
Bara eins og að klæða sig í fötin á

morgnana. „Skartgripir eiga bara
að vera eitthvað sem þú setur upp
hversdags og ferð með í vinnuna
eða skólann eða hvert sem þú ert
að fara. Þeir þurfa ekki að vera
bara til að skreyta sig fyrir einhver sérstök tilefni heldur mega
þeir vera partur af þínum staðalbúnaði.“
Helga og Orri hafa unnið mikið
með tákn í sinni skartgripahönnun. Þegar þau hönnuðu fyrstu
línuna unnu þau með akkerið.
„Akkeri er tákn sem maður hefur
alist upp með í kringum sig þegar
maður elst upp á eyju í sjómannasamfélagi. Akkeri hafa verið notuð
í tískuheiminum í tugi ára, þau
koma alltaf aftur og aftur. Það er
ákveðin áskorun að vinna með
þau á sinn eigin hátt,“ segir Helga.
Hún segir þau líka hafa unnið
með óhefðbundnari tákn eins
og til dæmis fléttur, sem margir
átta sig kannski ekki á að tákni
eitthvað sérstakt. „Það eru heilu
ættbálkarnir í heiminum, til
dæmis í Afríku, þar sem flétturnar
tákna samfélagsstöðu þína, hvort
þú sért giftur, hvað þú ert gamall
og ýmislegt, þær hafa rosalega
mikið að segja. Fléttur eru líka
tákn ástarinnar og vináttunnar.
Þú ert að flétta saman tvær manneskjur, þær eru að flétta líf sín
saman. Meiningin er svo sterk og
skiptir miklu. Við heillumst mikið
af svona hversdagslegum hlutum
sem hafa gildi og hafa miklu meira
að segja en maður áttar sig á í
fyrstu.“
Þegar fólk kaupir skartgrip í
Orrifinn fylgir sagan alltaf með.
„Við viljum að fólk viti merkingu
gripsins og hvaðan hugmyndin
kom. Við leggjum mjög mikið
upp úr því að þetta gildi og þessi
merking skili sér til þess sem mun
skarta gripnum,“ segir Helga að
lokum.

Til að panta bókina og fá nafn sitt jafnframt á heillaóskaskrána þarf að
senda inn nafn, kennitölu og heimilisfang fyrir 25. sept. nk. Sé óskað
eftir að greiða verkið með greiðslukorti þarf að senda kortanúmer og
gildistíma, annars verður stofnuð krafa í heimabanka þegar bókin
kemur út. Nánari upplýsingar fást hjá forlaginu.

SKRUDDA

Hamarshöfða 1
110 Reykjavík
skrudda@skrudda.is

Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s.
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
Útgefandi: Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,
Torg ehf

Við getum ekki kennt
nt þér
ðla...
á net- & samfélagsmiðla...
En við getum tryggt að þú
a!
vitir hvað er að frétta!
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Bílar
Farartæki

550 5055
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Fjórhjól

Húsaviðhald

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!

Cei\[bbiX³h

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!

Kynning á deiliskipulagslýsingu:

Verslunar- og athafnasvæði í Blikastaðalandi

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16, Skipholt
27, 105

Mosfellsbær auglýsir hér með til kynningar deiliskipulagslýsingu, skv. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010:

Upplýsingar í síma 782 8800

Fyrir gerð deiliskipulags á 17,4 ha svæði, úr landi Blikastaða í
Mosfellsbæ. Deiliskipulagssvæðið afmarkast af Vesturlandsvegi,
Korpúlfsstaðalandi, Úlfarsá og sveitarfélagsmörkum Mosfellsbæjar og Reykjavíkur. Megin viðfangsefni deiliskipulagsins er
að skipuleggja svæði fyrir verslun og þjónustu ásamt léttum
ÁULIDOHJXPL³QD³L9DQGD³YHU³XUWLO¤VÀQGDUKYHUéVLQVRJJ©WW
að verndun náttúru og lífríkis meðfram Úlfarsá. Á svæðinu
verður gert ráð fyrir belti fyrir tengiveg og Borgarlínu sem og
hjóla- og gönguleiðir. Í aðalskipulagi er svæðið skilgreint sem
blanda af verslunar-, þjónustu- og athafnarsvæði, 128-V/A.

Heilsa
Tek að mér allt alm. viðhald
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- &
parketlagnir og trésmíði. S. 616
1569

Nudd

Í deiliskipulagslýsingum kemur lögum samkvæmt fram hvaða
áherslur sveitastjórn hefur við skipulagsgerðina. Upplýsingar
um forsendur og fyrirliggjandi stefnu, fyrirhugað skipulagsferli
hvað varðar kynningu og samráð gagnvart íbúum og öðrum
hagsmunaaðilum. Þeir sem vilja kynna sér málið nánar eru
vinsamlegast beðnir um að hafa samband við skipulagsfulltrúa.

Önnur þjónusta

Deiliskipulagslýsingin liggur frammi í þjónustuveri Mosfellsbæjar
¤K©³¡YHUKROWV0RVIHOOVE©RJKDQDP¤HLQQLJéQQD¤
heimasíðu bæjarins á slóðinni: mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar

TANTRA NUDD

Suzuki fjórgengis
utanborðsmótorar. Nettir,
léttir, sparneytnir, hljóðlátir og
áreiðanlegir. Eigum til flestar stærðir
á lager.

Athugasemdum og ábendingum varðandi lýsinguna
má skila til þjónustuvers Mosfellsbæjar eða
til undirritaðs fyrir 4. október 2019.
13. september 2019
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar
olafurm@mos.is

Þverholt 2 I Mosfellsbær 270 I Sími 525 6700 I mos.is

Óskast keypt

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301
www.tantratemple.is

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is

Húsnæði

Þjónusta

Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116
REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR
990 FM

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.

Best geymda leyndarmál Kópavogs

Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

Keypt
Selt

165 og 285 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir í
s. 661 7000

Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur
og stofnun fyrirtækja. Fagleg
vinnubrögð á sanngjörnu verði.
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511
2930.

Til sölu
Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464
Suma hluti er betra að geyma.
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum
innan og utanhús. Vönduð
vinnubrögð og góð umgengni.
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf.
Sigurður 896-5758.

FÖSTUDAG & LAUGARDAG
FRÁ KL. 00.00 - 03.00

SÍMI 554 2166
@9EJ9:GJ?)) 200 KÓPAVOGUR

WWW.CATALINA.IS

FERÐAVAGNAGEYMSLA.
Til leigu vetrargeymsla fyrir felli- og
hjólhýsi á besta stað í Reykjavík.
Uppl. í síma 846-2986

WWW.GEYMSLAEITT.IS

Búslóðaflutningar

Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

UPPHITUÐ
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í
BORGARFIRÐI
Getum bætt við okkur tjaldvögnum
og fellihýsum í vetur. S. 773-3376.

Óveruleg breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030

Reykjavíkurborg

Miðborg M1a, M1c.

Umhverfis- og skipulagssvið

Túlkun sérákvæða vegna hlutfalls gististaða í nýrri uppbyggingu/
enduruppbyggingu samkvæmt ákvörðun í deiliskipulagi

Atvinna

Atvinna óskast

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 22. ágúst 2019, tillögu að óverulegri breytingu á Aðalskipulagi
Reykjavíkur 2010-2030. Breytingin varðar áður samþykkta stefnu um almenna takmörkun á uppbyggingu
gististaða á svæðum M1a og M1c í miðborginni. Í henni felst breytt orðalag á sérákvæðum er varða
mögulegt hlutfall nýrra gististaða í nýrri uppbyggingu/enduruppbyggingu samkvæmt ákvörðun í
deiliskipulagi. Sjá nánar um tillögu á vef Reykjavíkurborgar, adalskipulag.is.

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

Aðalskipulagstillagan hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar, skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga
nr. 123/2010 um óverulegar breytingar á aðalskipulagi. Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til
Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14.
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Kassagítarar í úrvali Gítarinn
ehf Kassagítarar á tilboði
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða
27 s 552 2125 www.gitarinn.is
gitarinn@gitarinn.is

Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

