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Ásta hefur vakið athygli fyrir fallegan
hljóm, aðeins fjórtán ára gömul.

MYND/AÐSEND

Schumann hjónin
sameinast í Hörpu
jme@frettabladid.is

Tónlistarhátíðin Seigla stendur
fyrir tónleikunum Ævintýri
síðsumars, í Kaldalóni, Hörpu,
föstudaginn 26. nóvember kl. 20.00.
Fram koma píanóleikarinn Ásta
Dóra Finnsdóttir, Grímur Helgason
á klarínett, Guðrún Dalía Salómonsdóttir á píanó og Þórarinn Már
Baldursson á víólu.
Tónleikarnir hefjast á tveimur
tríóum fyrir óhefðbundna hljóðfærasamsetningu: klarínett,
víólu og píanó. Þar leika Grímur,
Þórarinn og Guðrún saman tvö tríó
eftir Robert Schumann og W. A.
Mozart. Eftir hlé leikur Ásta þrjár
rómönsur eftir Clöru Schumann.
Hún endar tónleikana á mögnuðu
einleiksverki eftir Rachmaninoff:
Corelli tilbrigðunum, Op. 42.
Fjórtán með dásamlegan hljóm
Ásta Dóra er efnilegur og ungur
píanóleikari sem hefur hlotið mikið
lof fyrir fallegan og þroskaðan
píanóleik. Árið 2020-2021 hefur
verið viðburðaríkt hjá Ástu, sem
varð 14 ára í janúar sl. Hún hefur
leikið með hljómsveitum víða um
heim. Í október lék hún Shostakovich píanókonsert nr. 2 með Sinfóníuhljómsveit Íslands í Eldborg
og hlaut standandi lófatak og einróma lof frá gagnrýnendum.
Á vefsíðunni seiglafestival.is má
nálgast dagskrá tónleikanna, upplýsingar um flytjendur og efnisskrá.
Miðasala fer meðal annars fram á
tix.is/seigla. n

Björn Þór Heiðdal í Rúmföt.is er þessa dagana í óðaönn að taka upp dýrindis rúmfatnað sem slær í gegn í jólapökkum fyrir allan aldur. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ekki margra gáma maður
Björn Þór Heiðdal er eigandi einu rúmfatasérverslunar landsins. Hann er með óstjórnlega
dellu fyrir vönduðum rúmfötum og hefur ferðast um allan heim í leit að því besta. 2
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Æðislega flott og vönduð rúmföt frá þýska framleiðandanum Curt Bauer.

Nú er hátíð í bæ í Rúmföt.is enda nýkomin glæsileg jólasending í hús. Magga saumakona hér kát að líta á fegurðina.

Kóngafólk heimsins sefur undir ítalska rúmfatnaðinum frá Quagliotti.

900 þráða silkimjúkt satín veitir yndislegan nætursvefn.

Tunglið mitt eru falleg rúmföt úr bómullarsatíni.
Glæsilegt og
vandað damask
frá Curt Bauer.

Magga saumakona á veg og vanda af vönduðum sérsaumi rúmfata.

„Það er fátt betra en að sofa í
góðum rúmfötum og rúmfötin
sem við flytum inn eru svo sannar
lega mjúk og dásamleg viðkomu,“
segir Björn Þór Heiðdal, eigandi
einu sérverslunarinnar með rúm
föt á Íslandi.
Rúmfötin sem fást í Rúmföt.is
koma langflest frá Ítalíu, Þýska
landi og Kína.
„Áður en ég opnaði Rúmföt.is
vann ég í þvottahúsi A. Smith, sem
afi minn stofnaði. Þar þvoði ég
rúmföt allan daginn í yfir tuttugu
ár, og þaðan er áhugi minn á rúm
fötum líklega kominn,“ segir Björn.
„Það var svo dag einn árið 2003
að ég vildi gera eitthvað meira og
byrjaði að flytja inn rúmföt fyrir
hótel. Ég man ekki nákvæmlega
hvað ég hafði samband við margar
verksmiðjur en þær skiptu tugum,
ef ekki meira. Ég fékk prufur frá
merkjum eins og Frette á Ítalíu og
Dibella í Þýskalandi, en bæði eru
mjög stór í hótelbransanum og
með breiða vörulínu. Ég verslaði
líka við frönsk fyrirtæki, eitt í
Belgíu og annað frá Danmörku,
og einhverjar prufur fékk ég frá
Portúgal og gott ef ekki frá Make
dóníu. Eftir smá tíma var ástandið
orðið svo alvarlegt að ég þurfti að
nota skóhorn til að komast inn á
skrifstofuna. Prufur út um allt og
kassar upp í loft!“ segir Björn og
skellir upp úr.

Það var ekki fyrr
en ég álpaðist upp á
efstu hæð í höll númer
ellefu að ég sá ljósið. Ég
fékk hreinlega ofbirtu í
augun því rúmfötin voru
svo flott.
„Ég áttaði mig nefnilega fljótlega
á að evrópsku fyrirtækin voru ekki
endilega að framleiða sín rúmföt
sjálf, í eigin verksmiðjum. Stærsta
fyrirtækið lét til dæmis framleiða
flest handklæðin sín á Indlandi
og margt var framleitt í Tyrklandi.
Þaðan fékk ég líka prufur, og frá
sömu verksmiðjunum og evrópsku
merkin keyptu frá,“ greinir Björn
frá.
Ekkert af því heillaði hann upp
úr skónum.
„Það var ekki fyrr en ég datt
niður á rétta verksmiðju í Kína,
að hjólin fóru að snúast. Tveimur
árum síðar byrjaði ég að selja rúm
föt frá ítalska fyrirtækinu Quagli
otti, en það fyrirtæki framleiðir
enn allt sitt í eigin verksmiðju. Mér
finnst það skipta svo miklu máli.
Að versla beint við fyrirtæki sem
framleiða sín rúmföt sjálf.“

Ekki lengur framleitt í Evrópu
Flestar prufurnar komu frá Kína.

Stórbruni breytir framtíðinni
Líða nú árin í þvottahúsinu eitt af
öðru.
„Þegar mest var störfuðu hjá mér
fimmtán manns, sem var mikill

Allt 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.

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Björn Víglundsson

Undurfallegt og ljósgrænt Magnolia úr bómullarsatíni.

lærdómur. Árið 2014 verða svo
ákveðin tímamót, þegar þvotta
húsið Fönn brann í júlí. Ég var þá
staddur í sumarbústað og sá svart
an reyk stíga til himna. Við móðir
mín, sem á þvottahúsið, ákváðum
strax að rétta Ara Guðmundssyni í
Fönn hjálparhönd, sem hann þáði.
Þarna, á einni nóttu, tvöfaldaðist
því þvottamagnið og við bættist
brjáluð helgarvinna,“ upplýsir
Björn.
Á svipuðum tíma fann hann
saumastofu í Kína sem gat fram
leitt fyrir hann vönduð rúmföt
fyrir heimili í litlu magni, en fram
að því hafði slíkt verið vandamál.
„Um haustið var ég orðinn svo
uppgefinn að ég sagði við sjálfan
mig að þetta væri komið gott.
Ég þyrfti að breyta til og finna
skemmtilegri vinnu sem gæti líka
verið áhugamál,“ segir Björn. Þó
liðu fjögur ár enn þar til hann
hætti og opnaði Rúmföt.is.
„Áður en ég opnaði búðina heim
sótti ég Heimtextil-sýninguna
í Franfurt. Fyrsta daginn ráfaði
ég stefnulaust um gangana og
spjallaði meðal annars við nokkra
Pakistana sem allir spurðu hvað ég
vildi marga. „Marga hvað?“, hváði
ég. „Jú, hvað viltu marga gáma af
vörum?“ Svo kom næsta spurning:
„Hversu oft á ári?“ Einn Pak
istananna sá strax að ég væri ekki
margra gáma maður og sagði allt
í lagi að byrja smátt og panta bara
einn gám. Svo rakti karlinn sögu af
Pólverja sem hafði byrjaði smátt en

Gæði frekar en magn
Björn langaði hins vegar ekkert að
verða umsvifamikill og stór.
„Ég vildi bara finna flottustu
og bestu rúmfötin á sýningunni.
Að flytja inn gáma frá Pakistan
eða Tyrklandi, fulla af sæmilegum
rúmfötum, var hvorki raunhæft
né heillandi. Ég kunni betur við
Kínverjana á sýningunni. Þeir
voru líka með betri efni og minna
agressívir,“ segir Björn, sem á
Heimtextil í Frankfurt myndaði
góð tengsl við nokkar kínverskar
verksmiðjur sem í dag framleiða
fyrir hann rúmföt úr silki, dún
sængur og kodda.
„En það var ekki fyrr en ég
álpaðist upp á efstu hæð í höll
númer ellefu að ég sá ljósið. Ég fékk
hreinlega ofbirtu í augun því rúm
fötin voru svo flott. Þetta var ítölsk
verksmiðja og ég fékk fínar mót
tökur. Ítalirnir spurðu mig reyndar
hvað ég vildi mikið í metrum talið,
sem hljómaði betur en allt gáma
talið í Pakistönunum, og í fluginu
heim vissi ég að ég væri kominn
með allt til að opna búðina.“

jólapakka. Svo erum við líka með
þessi geggjuðu ítölsku rúmföt sem
ég fann á sýningunni,“ upplýsir
Björn.
Í síðustu viku kom í búðina kona
og verslaði rúmföt handa öllum í
fjölskyldunni.
„Í fyrra hafði hún nefnilega gefið
dóttur sinni rúmföt og sú hafði
aldrei sofið undir neinu betra né
jafn góðu. Rúmfötin okkar geta
því verið mjög góðar jólagjafir sem
fólk kann að meta. Sérstaklega ef
viðkomandi á allt, eða maður veit
ekki hvað á að gefa. Síðan er ekkert
mál að skipta eftir jól eða kaupa
gjafakort hjá okkur,“ segir Björn.
Í ár er úrvalið líka meira en
nokkru sinni fyrr í Rúmföt.is.
„Það var dálítið tvísýnt hvort
jólavörurnar kæmust til landsins,
en Arnarfellið lagðist að bryggju
með gáminn okkar á mánudaginn
var. Sú pöntun var gerð í sumar
og reyndi ég að velja rómantísk
munstur í bland við geómetrísk,
og svo pantaði ég nokkur óhefð
bundin sem mér þótti flott. Ég
get ekki beðið eftir að taka upp
úr kössunum og fylla allar hillur
af hágæða lúxusrúmfötum,“ segir
Björn kátur og sannarlega kominn
í jólaskap. n

Jólasalan fer vel af stað
Jólin eru komin í Rúmföt.is.
„Við erum að sjá mörg andlit sem
hafa verslað hjá okkur áður. Einlita
600 og 900 þráða bómullarsatínið
er mjög vinsælt í ár og hentar í alla

Rúmföt.is eru á Nýbýlavegi 28 í
Kópavogi. Sími 565 1025. Skoðið
úrvalið á rumfot.is. Opið virka
daga frá 12 til 17.30 og á laugardögum frá 11 til 15.

væri nú með heila keðju af búðum
um allt Pólland og orðinn virkilega
stór viðskiptavinur.“

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Oddur Freyr
Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is s. 550 5766 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir,
sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Starri Freyr Jónsson starri@frettabladid.is,
s. 550 5767 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann
Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir,
ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.

ES&SY glimmerkjóll
Stærðir 36-46
Verð kr. 8.980

ZE-ZE Filuc pífukjóll með doppum
Stærðir 38-48
Verð kr. 10.990

ZE-ZE Piya stuttur pífukjóll
Stærðir 38-48
Verð kr. 9.990

ZE-ZE Lisic léttur pífukjóll
með gyllingu
Fæst líka í bláu - Stærðir 38-48
Verð kr. 9.990

YEST/YESTA kjóll
Stærðir 38-50
Verð kr.12.980

YEST/YESTA Shiffon kjóll
Stærðir 38-56
Verð kr. 12.980

YEST/YESTA skyrtukjóll
Stærðir 38-56
Verð kr. 12.980

ES&SY Zhahira pleðurskyrta
Stærðir 38-46
Verð kr. 8.980

YESTA Ankaria essential tunika
Stærðir 44-56
Verð kr.10.980

YEST/YESTA shiffonblússa
Stærðir 38-56
Verð kr.9.980

YEST/YESTA köflóttur kjóll
Stærðir 38-56
Verð kr. 12.980

ES&SY Peysukjóll
Stærðir 36-44
Verð kr.7.980

FRANDSEN ullarjakki
Stærðir
Verð kr. 59.980

NORMANN dúnúlpa
Fleiri litir til
Stærðir 38-56
Verð kr. 39.980

TAMARIS Loðfóðraðir kuldaskór
Stærðir 37-42
Verð kr. 28.990

Líttu við á

Verslunin Belladonna

belladonna.is
Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460
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Tískusigur
Cardi B á AMA
Rapparinn Cardi B sló rækilega í gegn með klæðnaði
sínum á American Music
Awards verðlaunaafhendingunni um síðustu helgi, en
hún var kynnir kvöldsins og
kom fram í mörgum ólíkum
samsetningum af hátískuklæðnaði.

Þetta var í fyrsta
sinn sem hún er
kynnir hátíðarinnar og
hún nýtti tækifærið til að
spóka sig í mörgum
ólíkum samsetningum
frá hátískuhúsum.

oddurfreyr@frettabladid.is

Cardi B hefur sjaldan ef nokkurn
tímann sést í eins glæsilegum
klæðnaði og á verðlaunaafhendingu American Music Awards síðasta sunnudag. Þetta var í fyrsta
sinn sem hún er kynnir hátíðarinnar og hún nýtti tækifærið til að
spóka sig í mörgum ólíkum samsetningum frá hátískuhúsum eins
og Schiaparelli, Jean Paul Gaultier,
Alexandre Vauthier og fleirum,
með dyggri aðstoð frá stílistanum
sínum, Kollin Carter. Tískumiðillinn Women's Wear Daily fór
yfir klæðnaðinn og gaf innsýn í
hönnunina.

Cardi B tók við
verðlaununum
sínum í þessum
gula kjól sem er
með skrauti frá
Jean Paul Gaultier.

Átta „lúkk“ á einu kvöldi
Cardi B byrjaði kvöldið í klæðnaði
sem gleymist seint. Hún mætti á
rauða dregilinn í sérhönnuðum
svörtum Schiaparelli-kjól með
svart slör og svarta hanska með
gullnöglum. Svo var hún með
gullgrímu fyrir öllu andlitinu.
Cardi skipti síðan í dramatískan
klæðnað fyrir byrjun sýningarinnar og mætti á svið í svörtum
flauelskjól með háu hálsmáli sem
var klofinn upp að læri og var með
fjaðraðan höfuðbúnað úr haustsafni Alexandre Vauthier fyrir
árið 2021.
Síðan kom hún aftur á svið í
svörtum jakkalegum flauelskjól
með glitrandi axlir og sat ofan á

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Yfirhafnir
fyrir íslenska
veðráttu

nokkrum Loius Vuitton ferðatöskum.
Cardi fór ekki bara upp á svið
til að kynna, heldur vann hún líka
verðlaunin fyrir besta hipphopplagið fyrir smellinn Up. Hún kom á
svið til að taka við verðlaununum í
kanarígulum kjól með úfið skraut
eftir Jean Paul Gaultier úr haustsafninu frá 2019.
Því næst kom Cardi B fram í
fjólubláum kjól með kristalskreytingum á búknum, en á öxlunum
var hún með stórar fjólubláar
fjaðrir úr safni Jean-Louis Sabaji
fyrir haustið 2021. Eftir það fór
hún í korsettlegan topp við svart
pils og var með stórt svart skraut
sem líktist blævæng á höfðinu.
Rapparinn fór svo aftur í föt
frá Schiaparelli til að klára verðlaunaafhendinguna og kom fram
í víðum jakka með alls kyns
gullskrauti. Að lokum spókaði
hún sig á rauða dreglinum með
verðlaunin sín í hvítum kjól með
hvíta hettu sem var skreytt
gimsteinum og kom úr
safni Miss Sohee fyrir
haustið 2021. n

Rapparinn vakti mikla athygli með
þessu sérstaka útliti frá Schiaparelli.

Eftir að hún var búin að taka við
verðlaunum sínum kom
hún fram í þessum
fjólubláa kjól.

Cardi B var
glæsileg
á sunnudagskvöld.

SKOÐIÐ
LAXDAL.IS

Þegar Cardi B
fór fyrst upp
á svið var
hún í þessum
dramatíska
klæðnaði.

Laxdal er í leiðinni

Fylgið okkur á FB

SÍ G I LD

KÁ PU BÚ Ð

Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

Cardi B endaði kvöldið á rauða
dreglinum í hvítum klæðnaði
sem var skreyttur gimsteinum.
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Úrval af Madshus gönguskíðum. Viðskiptavinir fá ráðgjöf við val á skíðum.

Leifur Dam Leifsson (t.v.), annar eigenda GG Sport, og Guðmundur sérfræðingur úr skíðadeildinni.

Ný og glæsileg skíðadeild GG Sport í Kópavogi skartar vönduðum merkjum
á borð við Madshus, K2, BlIz og Black Crows.
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

K2 fjallaskíðin koma sterk inn í vetur.

Í GG Sport er gott úrval af K2 snjóbrettum og svigskíðum fyrir fjölskylduna.

Vandaður skíðafatnaður frá Peak Performance.

Madshus gönguskíðin eru fáanleg á alla fjölskylduna.

Gönguskíði eru fyrir alla fjölskylduna
GG Sport opnaði nýlega
nýja og glæsilega skíðadeild
í verslun sinni í Kópavogi.
Auk úrvals af þekktum
skíðavörumerkjum býður
verslunin upp á fjölbreytt
úrval af útivistarvörum.
GG Sport hefur fyrir löngu fest sig
í sessi sem helsta útivistarverslun
landsins. Verslunin býður upp á
mikið úrval af skíðabúnaði, gönguog klifurbúnaði, og vörur sem
tengjast ýmsum gerðum af sjósporti svo nokkur dæmi séu nefnd.
Nýlega opnaði GG Sport nýja
og glæsilega skíðadeild í verslun
sinni sem staðsett er á Smiðjuvegi
8 í Kópavogi. Þar verður boðið upp
á frábær vörumerki, að sögn Leifs
Dam Leifssonar, annars eigenda
GG Sport, meðal annars Madshus
gönguskíðin. „Við erum mjög stolt
af nýju skíðadeildinni okkar. Ekki
bara vegna þess að við skörtum
frábærum vörumerkjum eins
og K2, Black Crows og Madshus,
heldur vegna þess að við gengum
hreinlega í allar framkvæmdir
sjálf. Skíðadeildin okkar er því
handgerð frá grunni og með þá
hugsun að leiðarljósi: „Hvernig
skíðadeild myndi ég vilja koma
inn í ef ég væri viðskiptavinur?“

Allt til að segja sögu og hámarka
upplifun. Við erum afar stolt af
búðinni okkar, það er stór hluti af
þessu öllu.“
Madshus eitt besta vörumerkið
GG Sport keypti Madshus
gönguskíðaumboðið í haust af
Bobba á Ísafirði, sem var búinn að
leggja góðan grunn sem verslunin
byggir nú á. „Madshus er eitt besta
vörumerkið og í GG Sport verðum
við án efa leiðandi á markaðinum.
Bobbi hefur sagt það sjálfur að
þegar hann sá hvernig við unnum
af fagmennsku, þá ákvað hann að
slá til, enda framtíðin björt fyrir
Madshus á Íslandi. Við erum líka
með frábæra endursöluaðila hjá
Útisport Akureyri og Ísfell verslun
Húsavík. Auk þess opnum við um
komandi mánaðarmót skíðadeild
hjá og í samstarfi við Ellingsen á
Granda.
Skíðadeildin kærkomin viðbót
Vinsældir skíðaíþróttarinnar vaxa
ár frá ári hérlendis og því er nýja
skíðadeildin kærkomin viðbót,
segir Leifur. Enda hefur verið talsverð áskorun að þjóna sívaxandi
útivistaráhuga Íslendinga undanfarin ár, t.d. þegar kemur að gönguskíðum og öðrum vetraríþróttum.

„Við gerum okkar besta til að fylgja
eftir því sem viðskiptavinir okkar
vilja sjá í GG Sport. Ekkert hefur
vaxið eins hratt hérlendis og áhuginn á gönguskíðum. Þeim áhuga er
fylgt eftir með góðum verslunum,
gönguskíðahópum og nýjum og
betri leiðum um allt land, sem er
vel haldið við.“
Aðgengi að gönguskíðaslóðum
er því orðið mjög gott. „Það skapar
nýjan heim fyrir okkur sem höfum
áhuga á hreyfingu og útivist.
Þegar þú eignast par af gönguskíðum ertu að fjárfesta í vellíðan
og upplifun sem skilar sér svo í
betra eintaki af sjálfum þér. Það er
pínu skrítið að maður er farinn að
hlakka til þessa tímabils, sem er
jafnan dimmustu mánuði ársins.
Vinnudagurinn er alltaf skemmtilegur þegar ég veit hvert ég er að
fara að bruna eftir vinnu. Þá förum
við yfirleitt saman ég, konan og
sjö ára strákurinn, því gönguskíði
eru fyrir alla fjölskylduna. Ef ég
vil fara hraðar yfir þá geri ég það
bara og konan tekur bara næsta
hring á meðan ég dúlla mér með
stráknum.“
Góðar ráðleggingar
Hann segir helstu sérstöðu GG
Sport vera, utan þeirra gæða-

Við erum afar stolt
af búðinni okkar,
það er stór hluti af þessu
öllu.

sparkað/ýtt er niður á skíðið með
öðrum fætinum. Þá þarf spennan
að vera hárrétt miðað við hvern og
einn og með réttu skíðunum svífur
þú áfram.“

Leifur Dam Leifsson

Spennandi nýjungar
Ýmsar spennandi nýjungar eru í
vændum í vetur. „Við ætlum okkur
ekkert að gefa eftir þegar kemur
að fjallaskíðum og erum að taka
inn mjög töff fjallaskíði frá Black
Crows, ásamt því að vera með
aukið úrval í K2 fjalla- og svigskíðum og snjóbrettum. Einnig vorum
við að taka inn fisléttar fjallaskíðabindingar frá ATK og íþróttagleraugu frá BlIZ sem henta einkar vel
á gönguskíði, í hlaup og hjólreiðar.
Þannig að það er stöðugt eitthvað
nýtt í gangi hjá okkur.“
Leifur er bjartsýnn á veturinn.
„Þjónustan er okkar helsta vara.
En auðvitað þarf að fylgja góðri
þjónustu eftir með öflugum og
áreiðanlegum vörumerkjum. Fyrir
hönd viðskiptavinarins þá tikkum
við í öll box hvað þetta varðar.
Hér eru aldrei vandamál sem
ekki er hægt að leysa, við megum
aldrei gleyma því fyrir hverja við
vinnum. Með þetta að leiðarljósi
verður líka vinnan svo gefandi og
skemmtileg.“ ■

vara sem verslunin býður upp á,
að passa vel upp á viðskiptavini
og gefa þeim góðar ráðleggingar.
„Salan kemur að sjálfu sér í framhaldinu. Ef við til dæmis setjum
þetta í samhengi við gönguskíðin, þá skiptir máli að finna
rétta spennu miðað við þyngd
notandans. Þá fær maður svokallaða flex-tölu. Við hvikum ekkert út
frá þessari tölu. Gönguskíðin eru
nefnilega þannig að þegar staðið er
jafnfætis á skíðunum snertir miðjan ekki snjóinn. Undir miðjunni
er sóli sem drífur þig áfram þegar

6 k y nninga r bl a ð ALLT
Það er líklega enginn vafi á
því að Chanel No. 5 er mest
selda ilmvatn allra tíma.
Ilmvatnið sló rækilega í gegn
þegar Marilyn Monroe sagðist einungis vera í Chanel
No. 5 í rúminu í viðtali árið
1952.
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Dýrustu ilmvötn heims

Dýrasta ilmvatn í
heimi nefnist nefnilega Clive Christian’s
Imperial Majesty en 30
ml kosta um 350 þúsund
krónur.

elin@frettabladid.is

Þótt Coco Chanel hafi þróað Chan
el No. 5 á sínum tíma og Marilyn
gert það að eftirsóttri vöru er langt
frá því að það sé dýrasta ilmvatnið
á markaðnum. Dýrasta ilmvatn
í heimi nefnist nefnilega Clive
Christian’s Imperial Majesty en 30
ml kosta um 350 þúsund krónur.
Það var árið 2006 sem Clive
Christian ákvað að bjóða upp á
algjörlega sérstakan ilm í glæsilegu
glasi sem hann og glerblásara
meistarar framleiðanda hins virta
franska Baccarat kristals byggju
til. Þetta vildi hann gera fyrir
mjög sérstaka viðskiptavini. Ilm
vatnsglasið sjálft er úr slípuðum
kristal með 18 karata gulli og 5
karata demanti. Svo dýrmætar eru
umbúðirnar að aðeins tíu stykki
voru búin til. Sjö stykki voru keypt
af einkasöfnurum en hin þrjú
ferðast um heiminn sem hluti af
sérstöku safni Clive Christian.
Sjálfur kallar hann vöruna ilmvatn
hjarta síns. Ilmvatnið hefur komist
í heimsmetabók Guinness fyrir að
vera dýrasta ilmvatn í heimi.
Flaska af DKNY Golden Deli
cious sem er skreytt skartgripum

Marilyn Monroe gerði Chanel No. 5 að einu eftirsóttasta ilmvatni allra tíma þegar hún sagði í viðtali árið 1952: „Fimm
dropar af Chanel No. 5 og ekkert annað í rúminu.“ Þessum orðum gleymir enginn. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Tíu dýrustu ilmvötnin

1

1 Joy Baccarat Pure Parfum,
Limited Edition
Þetta ilmvatn kostar um 235
þúsund krónur hjá Bergdorf
Goodman í New York. Ilmvatnið
skapaði Jean Patou árið 1930 og
hefur ávallt verið hátt verðlagt
enda hefur ilmurinn að geyma
10.600 jasmínblóm og 28 tugi
rósa í hverri flösku. Þetta ilmvatn
var lengi það dýrasta sem hægt
var að fá. Ilmvatnið er alltaf
framleitt í mjög takmörkuðu
upplagi.
2 Les Royales Exclusives Jardin
d’Amalfi Fragrance
Þessi ilmur kemur frá breska
ilmvatnshúsinu Creed en þaðan
komu einmitt uppáhaldsilmir
þeirra Audrey Hepburn og Grace
Kelly. Creed kynnti þennan Royal
Exclusives ilm árið 2011 til að
fagna 250 ára afmæli fyrirtækisins. Ilmurinn á að vera slakandi
og minna á ítalskan skrautgarð
með blómum og ávöxtum ásamt
sedrusviði og kanil. Flaskan er
handblásin og glasið kostar
rúmlega 130 þúsund krónur í
Nordstrom.

2

3 Original Collection
No. 1 Feminine
Þessi ilmur kemur líka frá
Clive Christian sem fann upp
dýrasta ilm í heimi. Hægt er að
fá þennan ilm fyrir tæpar 70
þúsund í Saks Fifth Avenue í
New York.

3

4

5

Martin Katz, næstum 3.000 gim
steinum og 2.700 demöntum, var
seld á góðgerðaruppboði árið 2011
fyrir rúmlega 130 milljónir króna.
Þá má geta þess að í Emirates-versl
unarmiðstöðinni í Dúbaí er mögu
legt að finna demanta- og perlu
húðað ilmvatnsglas, Shumukh by
Spirit of Dubai, sem var verðlagt á
1,295 milljónir Bandaríkjadala eða
170 milljarða króna þegar það var
frumsýnt árið 2019.
Verðið á dýrustu ilmvötnum
endurspeglar gjarnan það sem
lagt er í umbúðirnar. Ef fólk vill
hins vegar einkailm frá tilteknu
fyrirtæki þarf líka að borga stóra
upphæð fyrir það. Ilmvatnsfram
leiðendur segja að því meira sem
þú borgar, þeim mun minni líkur
séu á að þú rekist á einhvern annan
með sama ilm. Það eru mörg ilm
vötn mjög dýr og hér eru nokkur. n

4 Roja Haute Luxe
Það var Roja Dove sem setti
þennan ilm á markað en hann
þykir magnaður hönnuður í
ilmvatnsframleiðslu. Óhræddur
við að blanda saman blómaangan við alls kyns krydd eins
og engifer, kanil, negul og fleira.
Aðeins 500 eintök eru framleidd
á hverju ári af þessum ilmi sem
kostar rétt tæpa hálfa milljón í
Saks Fifth Avenue í New York.
5 Amorem Rose Parfum
in Lalique Crystal Flacon
Þetta ilmvatn er unnið af ilmvatnsmeistaranum Maurice
Roucel. Ilmurinn er með keim af
búlgarskri rós, saffranblómum
og mahoníviði. Ilmurinn er í fallegu glasi úr kristal sem táknar
flug ástarinnar. Þetta ilmvatn
kostar 394 þúsund krónur hjá
Bergdorf Goodman í New York.
6 Maison Francis Kurkdjian
Paris – À La Rose
Vel þekktur ilmur en í hverri
flösku eru 250 Grasse-rósir. Þeir
segja að ilmurinn sé skapaður
fyrir konur sem séu vandlátar.
Flaskan kostar um 70 þúsund
krónur í Nordstrom.
7 Gardenia Les Exclusifs de
Chanel – Parfum Grand Extrait
Glasið kostar um 70 þúsund
krónur hjá Nordstrom. Þetta
Chanel-ilmvatn þykir hátíska í
ilmvatnssköpun. Kraftmikill ilmur
6

sem var gerður í virðingarskyni
við Coco Chanel. Til er sérstök
hátíðarútgáfa í mjög takmörkuðu
upplagi en verðið er töluvert
hærra eða rúmar fjórar milljónir.
8 Fabulous Eau de Parfum
Decanter frá Tom Ford
Ilmur fyrir þær sem vilja vera
gordjöss að hætti Páls Óskars.
Ilmurinn þykir vera sprenging
úr jurtaríkinu með lavender og
salvíu, möndlum og sætri vanillu.
Ilmvatnið kostar 113 þúsund í
Nordstrom.
9 Love is in the Air Limited Edition
Ilmur sem ætlaður er sem gjöf til
elskunnar sinnar, sem kostar um
160 þúsund hjá Bergdorf Goodman í New York. Ilmurinn þykir
minna á jasmín, plómur og hafa
yfir sér rómantískan blæ. Glasið
er einstaklega fallega skreytt.
10 Eleganter Schwan 06 –
Limited Edition perfume
Albert Krigler fékk innblástur frá
Neuschwanstein-kastalanum í
Bæjaralandi þegar hann hannaði þennan ilm. Kastalinn var
fyrirmynd Disney í bíómyndinni
um Þyrnirós. Ilmurinn ber nafn
sitt af frægum svönum sem
hafa komið fyrir í þekktum
bókmenntum. Ilmvatnið var
vinsælt á fyrri hluta 20. aldar en
hefur verið endurvakið og kostar
tæpar 60 þúsund hjá Krigler.com.
7

9

8
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Smáauglýsingar

550 5055

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

Bílar óskast

Bílar
Farartæki

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

Mat á umhverfisáhrifum

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og við höfum samband

Ákvörðun um matsskyldu

Gæða ungnautakjöt beint frá býli.
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas,
snitsel og steikur. www.myranaut.is
s. 868 7204

Þjónusta

EKINN AÐEINS 19Þ.KM!!!

VOLVO XC60 T8 Twin engine 4x4.
Árgerð 2020, ekinn aðeins 19þ.
km., bensín/rafmagn, Sjálfskiptur.
Ný þjónustaður af Brimborg.
Leiðsögukerfi, Lúga, Bakkmyndavél
o.fl o.fl. Lítur sérlega vel út. Verð
aðeins kr.7.977.000. Rnr.120572. Til
sýnis og sölu hjá Aðalkaup bílasölu,
Skeifunni 3c.

Málarar
REGNBOGALITIR EHF

Getum bætt við okkur
verkefnum innanhúss. Löggiltur
málarameistari. Löggiltir málarar.
Vönduð vinna, vanir menn. www.
regnbogalitir.is malarar@simnet.is.
Sími 8919890

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

Heilsuvörur

Keypt
Selt
Til sölu

Framkvæmdaleyfi

Hringvegur um Hornafjörð

NUDD NUDD NUDD

Aðalkaup - Bílasala
Skeifan 3C, 108 Reykjavík
Sími: 888 3715
adalkaup@adalkaup.is
http://adalkaup.is

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð
verð. Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Húsaviðhald

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Bilauppbod.is er uppboðsvefur
þar sem þú getur keypt eða selt
bíl á einfaldan og hagkvæman
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

Húsnæði

Rafvirkjun

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
ÞARFTU AÐ KAUPA
EÐA SELJA BÍL?

skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr.
111 /2021.
Ákvarðanirnar eru aðgengilegar á vef stofnunarinnar www.skipulag.is.
Ákvörðun má kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til
3. janúar 2022

Nudd
VOLVO XC60 T8 Twin engine
4x4. Árgerð 2019, ekinn 39þ.km.,
bensín/rafmagn, Sjálfskiptur. Ný
þjónustaður af Brimborg. 19”
Álfelgur, Leður, Lúga, Bakkmyndavél
o.fl o.fl. Lítur virkilega vel út. Verð
aðeins kr.7.977.000. Rnr.120571. Til
sýnis og sölu hjá Aðalkaup bílasölu,
Skeifunni 3c.

· Hliðarvegur í Lækjarbotnum, Kópavogsbæ
· Skarðsvegur í Skarðsdal, Siglufirði

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

ALGJÖR DRAUMUR!!!

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar framkvæmdir:

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með
rafgeymi, einnig 24 volta og 32
volta vandaðir díóðuljósakrossar
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699
2502. Opið virka daga 8-17

Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Þjónustuauglýsingar
LED leiðiskrossar
• Gengur fyrir rafhlöðum eða
tengist rafmagni.

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.

• Rafhlaða endist
um það bil í einn
mánuð.

Nánari upplýsingar um útgáfu
framkvæmdaleyfisins , forsendur, álit
Skipulagsstofnunar og umsókn Vegagerðarinnar
má nálgast á heimasíðu Sveitarfélagsins
Hornafjarðar undir vefslóðinni
http://www.hornafjordur.is/stjornsysla/skipulags
mal/framkvaemdaleyfi/
Vakin er athygli á því að niðurstaða bæjarstjórnar
er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og
auðlindamála sbr. 4. gr. laga nr. 130/2011,
Skuggasundi 3, 101 Reykjavík. Kærufrestur er
einn mánuður frá birtingu auglýsingar, sjá nánar
á heimasíðu nefndarinnar uua.is.
Höfn í Hornafirði 23. nóvember 2021
F.h. bæjarstjórnar
Brynja Dögg Ingólfsdóttir
Umhverfis- og skipulagsstjóri

Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.is

Varahlutir í lyftara

Sími 550 5055

Í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010
samþykkti bæjarstjórn Sveitarfélagsins
Hornafjarðar á fundi sínum þann 11. nóvember
s.l. að endurútgefa framkvæmdaleyfi til
Vegagerðarinnar vegna Hringvegar um
Hornafjörð samkvæmt leið 3b. Um er að ræða 18
km langan veg, gatnamót, ásamt 4 brúm og 7
efnistökusvæðum. Í endurútgefnu leyfi er veitt
heimild fyrir aukinni efnistöku í námu nr. E48
Hólmsá, nr. E44 Djúpá, nr. E34 Hornafjarðarfljót
og nr. E35 Skógey. Leyfið er gefið út á grundvelli
mats á umhverfisáhrifum vegarins, álits
Skipulagsstofnunar, Aðalskipulags Hornafjarðar
2012-2030, umsóknar Vegagerðarinnar og
umsagna Umhverfisstofnunar og
umhverfisnefndar sveitarfélagsins.

Geymsluskúrar /gestahús til sölu

- Toyota
- Hyster
- Yale
- Jungheinrich
- OO.

Alla fimmtudaga og laugardaga

• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.
Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

arnarut@frettabladid.is
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