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Ólafur Ólafsson
Milljarðamæringurinn
heldur upp á fimmtugsafmæli sitt um helgina.
Boðið verður upp á
enska sushi-kokka og
fokdýra erlenda leyniBLS. 2
hljómsveit.
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Á rauða dreglinum
Stjörnurnar glitruðu í
galaveislu Glitnis í
Laugardalshöllinni um
BLS. 5
síðustu helgi.

BRYNJA TOPPAR MIG
Í TÖFFARASKAPNUM
SIRKUSMYND/ANTON BRINK

Sjónmælingar
linsumælingar
3ÅMI  

BLS. 2 | sirkus | 19. JANÚAR 2007

N Heyrst hefur

Spesferð frá Köben í
Glitnisveislu
Það var augljóslega eftirsótt að mæta í
galaveislu Glitnis í Laugardalshöllinni á
laugardaginn. Feðgarnir og kvikmyndamógularnir Sigurjón Sighvatsson og
Þórir Snær Sigurjónsson flugu frá
Kaupmannahöfn til að mæta í hina
glæsilegu veislu þar sem færri komust
að en vildu.

Allt brjálað í útibúunum
Og meira af Glitnisveislunni því það var
ekki tekið út með sældinni að vera
útibússtjóri hjá bankanum í síðustu viku.
Nær enginn útibússtjóranna kom neinu í
verk því að allur þeirra tími fór í að svara
brjáluðum viðskiptavinum sem var ekki
boðið í veisluna fínu.

BOÐSKORTIÐ Eins og sjá má var boðskortið flott.

MILLJÓN KRÓNA
70
LEYNIHLJÓMSVEIT Í
MILLJARÐAMÆRINGURINN ÓLAFUR ÓLAFSSON:

FIMMTUGSAFMÆLINU

Solla græna á bensínhák
Solla á Grænum kosti hefur löngum
predikað mikilvægi þess að borða holla
fæðu og umgangast líkama sinn með
virðingu. Það var því óneitanlega
skrýtið að sjá þessa manneskju sem
óneitanlega er annt um grænmetið og
umhverfi sitt aka umá risastórum
Porsche-jeppa sem er annálaður
bensínhákur. Það hefði verið eðlilegra
að sjá hana á hinum vistvæna Toyota
Prius.

A

thafnamaðurinn
Ólafur Ólafsson,
sem er oft
kenndur við
Samskip, heldur
upp á fimmtugsafmæli sitt á morgun,
laugardag. Ólafur
fyllir fimm tugi
næstkomandi
þriðjudag og hyggst
bjóða samstarfsmönnum sínum og
vinum til stórglæsilegrar veislu í
Ísheimum, sem er
frystivörumiðstöð
Samskipa við Vogabakka.
Öllum starfsmönnum
Samskipa sem unnið hafa hjá
fyrirtækinu í fimm ár eða
meira er boðið í afmælið og
má búast við að mörg
hundruð manns verði
samankomin í

veislunni annað kvöld. Starfsmenn
Samskipa hafa ekki talið það eftir sér
að vinna fram á kvöld undanfarið við
undirbúning veislunnar enda Ólafur
með eindæmum vinsæll á meðal
þeirra. Frystivörumiðstöðin verður
samkvæmt heimildum Sirkus inréttuð
sem veiðikofi með tilheyrandi
kostnaði.
Ólafur er einn af ríkustu mönnum
landsins en hans helsta eign er
tæplega 10% hlutur í Kaupþingi sem
metinn er á rúma 65 milljarða. Ekki
verður heldur neinn svikinn af því að
mæta í afmælisveisluna á morgun því
hún verður stórglæsileg samkvæmt
heimildum Sirkus. Ólafur mun fljúga
inn kokkum frá hinu virta sushiveitingahúsi Nobu í London til að
matreiða fiskinn ofan í veislugesti. Þar
fyrir utan munu öll helstu veitngahús
landsins koma að veislunni á einn eða
annan hátt.
Til að toppa allt hyggst Ólafur síðan
bjóða upp á óvænta uppákomu.

VETTVANGUR VEISLUNNAR Ólafur
heldur veisluna í Ísheimum, hinni
glæsilega fjölnota frystivörumiðstöð
Samskipa við Kjalarvog.

Heimildir Sirkus herma að þar sé á
ferðinni afar fræg erlend hljómsveit
sem muni mæta á svæðið í sérpantaðri
16 manna einkaþotu og taka milljón
dollara, um 70 milljónir íslenskra
króna, fyrir að troða upp. Þrátt fyrir
ítrekaðar tilraunir tókst Sirkus ekki að
komast að nafni hljómsveitarinnar.
Það er hernaðarleyndarmál sem
aðeins Ólafur og hans nánustu vita.
Í boðskorti sem veislugestir fengu er
skýrt tekið fram að ræðuhöld séu
bönnuð, aðalmáli skipti að fólk
skemmti sér vel. Þá er þess einnig getið
að gjafir eru afþakkaðar en fólki er
bent á að fara inn á vefsvæði Ólafs þar
sem það getur látið fé af hendi rakna
til Unicef eða Rauða krossins. Þetta
eru málefni sem Ólafur og eiginkona
hans, Ingibjörg Kristjánsdóttir, hafa
látið sig mikið varða. Þau styrktu til að
mynda menntaverkefni Unicef í hinu
fátæka og stríðshrjáða Afríkulandi
Síerra Leóne um 36 milljónir í apríl á
síðasta ári.

Ólafur Ólafsson Athafnamaðurinn sem oft er kenndur við Samskip heldur upp á
fimmtugsafmæli sitt með pompi og prakt á morgun, laugardag.

Ætlar að toppa í vor
með nýja toppinn
g er bara hæstánægð með þessa
nýju greiðslu,“ segir Siv FriðleifsÉ
dóttir heilbrigðisráðherra aðspurð
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um hárgreiðsluna sem hún skartar
þessa dagana. Siv er komin með topp
eftir að hafa leyft slegnu hárinu að
njóta sín í mörg ár á undan.
Hún breytti um hárgreiðslu þegar
hún var hluti af tískuteymi Samtaka
iðnaðarins á sýningunni Konur í lok
október á síðasta ári.
„Þetta minnir mig á gömlu góðu
dagana því ég var með topp sem barn
og unglingur. Maðurinn tók nú varla
eftir þessu en strákarnir mínir sáu
þetta strax,“ segir Siv, sem ætlar að
halda toppnum á þessum mikilvægu
mánuðum sem nú fara í hönd áður en
kosið verður til þings í vor.
„Ég ætla að toppa í kosningunum
með nýju hárgreiðsluna,“ segir Siv og
hlær.

MEÐ TOPPINN Óhætt er að segja Siv sé
einn allra glæsilegasti ráðherrann með
nýju hárgreiðsluna.

FLAKSANDI HÁR
Svona höfum við
séð Siv mörg
undanfarin ár.
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fréttir
sem gætu keypt gulu
limmuna hans Geira

Á BYRJUNARREIT Kári er ekki enn byrjaður að byggja glæsihöll sína í Kópavoginum.
SIRKUSMYND/GVA

1. Logi og
Svanhildur

Þegar börnin eru orðin
sex veitir ekki af plássinu sem Hummerinn býður upp á.

2. Katrín Anna Guðmundsdóttir Talsmaður feminista ætti að
grípa gæsina, kaupa bílinn og mála hann
bleikan.

KÁRI STEFÁNSSON STÓRHUGA Í
HÚSBYGGINGUNUM

Byggir 550 fermetra
höll með bíósal
E

3. Arnar og Bjarki Gunnlaugssynir Svona limma er það eina
sem vantar upp á hjá þeim til að
fullkomna ímyndina. Fegurðardrottningarnar, penthouse-íbúðirnar, pelsarnir og
peningarnir eru þegar til staðar.

4. Ásgeir
Kolbeins Það
er mál manna að
gulur litur fari afar
vel við appelsínugula húð
fjölmiðlamannsins
geðþekka.

r þetta nýja tónlistarhúsið?,“
spurði einn ljósmyndara Sirkus
þegar hann fékk það verkefni
að skanna inn teikningu af nýrri glæsivillu Kára Stefánssonar, forstjóra
Íslenskrar erfðagreiningar, sem rísa á í
Fagraþingi í Kópavogi. Húsið er stórt
og glæsilegt svo ekki sé fastar að orði
kveðið.
Kári er ekki enn byrjaður að byggja
tæplega 550 fermetra glæsihöll í
Fagraþinginu. Fæðing þessarar hallar
hans Kára hefur gengið nokkuð
erfiðlega en minnstu munaði að hann
missti af lóðinni þar sem hann var of
lengi að skila endanlegum teikningum. Því var þó reddað fyrir horn og
Kári gat byrjað að byggja þessa
glæsivillu, sem samkvæmt heimildum
Sirkus kostar ekki undir 150 milljónum.
Sirkus hefur séð teikningarnar af

glæsivillu Kára og þar er gert ráð fyrir
glæsilegu 60 fermetra hringlaga
bókasafni með bókahillum á brautum.
Auk þess verður 40 fermetra bíósalur í
villunni, svo ekki sé minnst á 45
fermetra hjónasvítu. Bílskúrinn er
tæplega 50 fermetrar en húsið sjálft
499 fermetrar á tveimur hæðum. Það
er arkitektinn Hlédís Sveinsdóttir sem
teiknar húsið fyrir Kára.
Í dag búa Kári og eiginkona hans,
Valgerður Ólafsdóttir, í fallegu
einbýlishúsi á Hávallagötunni í
vesturbæ Reykjavíkur. Þaðan er stutt
fyrir Kára að fara til vinnu sinnar í
Vatnsmýrinni. Óhætt er að segja að sá
spotti lengist töluvert fyrir Kára en á
móti kemur að húsið er sniðið að
þörfum hans og fjölskyldunnar. Auk
þess á Valgerður glæsilega 180
fermetra penthouse-íbúð í Þingholtsstrætinu.

KÁRI OG VALGERÐUR Voru glæsileg í galaveislu Glitnis um helgina. SIRKUSMYND/
DANÍEL

5. Guðjón Þórðarson Það er kominn tími
á nýja liðsrútu hjá
Skagaliðinu í fótbolta.
Guðjón væri góður undir
stýri og liturinn passar
fullkomlega.

6ETRARÒTSALAN
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"ÒTASAUMSB¾KUR
¹  AFSL¾TTI
"ËMULLAR SILKI
OG ULLARBOLIR
¹  AFSL¾TTI

GLÆSIHÖLL Eins og sjá má á þessari
samþykktu teikningu byggingafulltrúa
Kópavogsbæjar þá er húsið sem Hlédís
Sveinsdóttir teiknaði fyrir Kára
Stefánsson stórglæsilegt og risastórt.

Á HÁVALLAGÖTUNNI Kári og fjölskylda hafa búið á Hávallagötunni í vesturbænum
undanfarin ár.

SYLVÍA NÓTT FRUMFLYTUR LAG Á FM-HÁTÍÐ
lustendaverðlaun FM957 verða afhent við hátíðlega athöfn í Borgarleikhúsinu næstkomandi
H
þriðjudagskvöld. Skemmtikrafturinn og sjónvarpsmaðurinn Auðunn Blöndal verður kynnir á hátíðinni
og lofar hann miklu fjöri. „Þetta verður allt í léttari
kantinum. Mitt hlutverk verður bara að láta þetta
rúlla. Það er það mikið af góðum atriðum að ég verð
nú bara í aukahlutverki,“ segir Auðunn hógvær en
meðal listamanna sem troða upp eru Ampop,
stúlknasveitin Nylon og síðan Sylvía Nótt sem mun
frumflytja nýtt lag.
Því hefur verið fleygt að Auðunn hyggist opna
hátíðina á eftirminnilegan hátt en hann vill sem
minnst gera úr því. „Það er verið að skoða þetta. Ég
vil nú segja sem minnst þannig að fólk verði ekki
fyrir vonbrigðum. Ég kem þó alla vega ekki fljúgandi
inn,“ segir Auðunn og hlær.
Óhætt er að segja að hljómsveitin Jeff Who? hafi
stolið senunni í tilnefningunum því sveitin er
tilnefnd í sjö flokkum af átta.

Sylvía Nótt Dívan frumflytur nýtt lag á Hlustendaverðlaununum.
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JAMES BOND ÍSLANDS Þórður Birgir
Bogason, forstjóri Mest, var flottur og
ekki ólíkur sjálfum James Bond þegar
hann gekk rauða dregilinn inn í
Laugardalshöll á laugardagskvöldið.
Þórður Birgir var með tvær glæsilegar
konur upp á arminn, eiginkonu sína
Tinnu Björk Baldvinsdóttur (til vinstri), og
frænku hennar Birnu Rún Gísladóttur,
unnustu tónlistarmannsins Jakobs
Frímanns Magnússonar. Tinna Björk er í
kjól frá Filippu K sem keyptur var í
Hollandi og kostar um 100 þúsund.
SIRKUSMYND/DANÍEL

N Hverjir voru hvar

É

g held svei mér þá að drengurinn sé bara svar Íslands við
James Bond. Sérstaklega þegar
hann er búinn að setja upp þverslaufuna
og með þessar laglegu konur upp á
arminn,“ sagði Stuðmaðurinn Jakob
Frímann Magnússon þegar hann horfði
á eftir vini sínum Þórði Birgi Bogasyni,
forstjóra Mest, ganga rauða dregilinn
fyrir utan Laugardalshöllina á laugardagskvöld þar sem Glitnir stóð fyrir
galaveislunni Stefnumót við stjörnurnar.
Þar var Þórður Birgir með unnustu
Jakobs sjálfs, Birnu Rún Gísladóttur, upp
á arminn sem og eiginkonu sína Tinnu
Björk Baldvinsdóttur.
Um 600 gestir auk starfsmanna
Glitnis og maka þeirra voru mættir í
galaveisluna á Laugardalshöll sem var
hin glæsilegasta. Fjöldi fyrirmenna
mætti í veisluna, jafnt stjórnmálamenn sem og mektarmenn úr
viðskiptalífinu.
Íslenska kokkalandsliðið matreiddi
gómsæta rétti og Stórsveit Reykjavíkur ásamt látúnsbörkunum Kristjönu
Stefánsdóttur og Páli Óskari
Hjálmtýssyni lék fyrir dansi.
Allir kvenkyns veislugestir fengu
afhenda silfurgrímu fyrir veisluna og
glæsilegt sérsmíðað armband frá
Guðbjörgu Kr. Ingvarsdóttur í Aurum.

STEFNUMÓT VIÐ
STJÖRNURNAR
MÆTTU Í JÓLAGJÖFUNUM Jóhannes
Jónsson oft kenndur við Bónus og kona
hans Guðrún Þórsdóttir voru glæsileg á
dreglinum á laugardagskvöldið.
Jóhannes bar forláta silkitrefil sem hann
fékk frá börnum Guðrúnar í jólagjöf. „Ég
hlýddi bara konunni sem setti þennan
trefil á mig. En flottur er hann,“ sagði
Jóhannes í samtal við Sirkus. Guðrún var
líka stórglæsileg í pelsi úr fiskimarðarskinni. „Ég fékk hann í jólagjöf frá
Jóhannesi í fyrra. Ég veit ekkert um
pelsa en Eggert feldskeri þræddi þennan
pels af stakri snilld. Og hann er hlýr.“

Í ÞVOTTABIRNI Á DREGLINUM Örn
Svavarsson, oft kenndur við Heilsuhúsið,
vakti mikla athygli á dreglinum ásamt
eiginkonu sinni Kristínu Ólafsdóttur. Örn
bindur bagga sína greinilega ekki sömu
hnútum og samferðamenn hans, því
hann mætti í forláta pels af þvottabirni.
Aðspurður um pelsinn sagði Örn að hann
hefði dregið hann fram í kuldanum á
laugardaginn. „Hann hefur ekki verið
mikið notaður í seinni tíð en góðvinur
minn Eggert feldskeri þræddi hann
saman fyrir einhverjum fimmtán árum,“
sagði Örn.

FLOTT FEÐGIN Árni Sigfússon, bæjarstjóri
í Reykjanesbæ, tók sig vel út á rauða
dreglinum með hinni söngelsku dóttur
sinni Védísi Hervöru. Aðspurður sagði
Árni að Bryndís eiginkona hans hefði
verið erlendis og því hefði hann fengið
þennan fína staðgengil í dóttur sinni. „Ég
passaði mig þó á því að kynna hana sem
dóttur mína fyrir öllum þannig að fólk
fengi ekki á tilfinninguna að ég væri að
yngja upp. Það er alltof mikið af slíku í
dag,“ sagði Árni. SIRKUSMYND/DANÍEL

RAUTT HÁR OG RAUTT DRESS Söngkonan Diddú mætti brosmild að vanda ásamt
eiginmanni sínum Þorkeli Jóelssyni. Takið
eftir því hvað rauður kjólinn fer vel við
rautt hár söngdívunnar. Þetta var þó ekki
aðaldress dívunnar síkátu því ef grannt er
skoðað má sjá að hún heldur á hvítum
poka. „Ég geymdi aðaldressið í pokanum.
Það var fjólublár kjól úr flauelssilki sem
ég keypti í Kína. Sigurbjörg kjólameistari
saumaði hann á mig og þetta er alveg
einstök flík. Sá rauði fór vel við dregilinn
og hárið og auðvitað verður maður alltaf
að vera í stíl,“ sagði Diddú og hló.
SIRKUSMYND/DANÍEL

förðunarskólanum Complexions
International í Toronto í Kanada í
desember. Sigríður Þóra hafði tekið
þriggja mánaða nám í förðunarskóla
No Name hér heima en námið úti tók
átta mánuði. „Þetta er lengsta nám
sem er í boði í förðun og ég fékk mjög
víðtæka þekkingu svo ég er komin
með ágætis reynslu,“ segir Sigríður
Þóra, sem byrjar að kenna í Förðunarskóla Snyrtiakademíunnar á mánu-

daginn. Þar hittir hún
meðal annars fyrir fyrsta
og eina karlkyns snyrtifræðinema Íslands, Jóhann
Daníelsson, en ranghermt
var í Sirkus fyrir tveimur
vikum að Jóhann hefði
lokið námi frá skólanum.
Hið rétta er að Jóhann
byrjaði í náminu í
nóvember og er á sinni
fyrstu önn við Snyrtiskólann.
Aðspurð segir Sigríður

ELEGANT FORSTJÓRI Ásdís Halla
Bragadóttir, forstjóri Byko, og eiginmaður
hennar Aðalsteinn Jónsson, lögfræðingur
og nánasti samstarfsmaður Þórðar Más
Jóhannessonar hjá fjárfestingarfélaginu
Gnúpi, voru glæsileg á dreglinum. Ásdís
Halla tók sig vel út í gotneskum/
miðaldalegum kjól úr svörtu flaueli og
dimmgrænu silki. Takið eftir að hún er
ekki hrædd við að vera berfætt í skónum
í kuldanum. SIRKUSMYND/DANÍEL

að förðun og tíska hafi
alltaf verið í sérstöku
uppáhaldi hjá henni.
„Þetta fag hefur alltaf
verið draumur hjá mér.
Ég fann mig um leið og ég
prófaði þetta og svoleiðis
er það þegar maður veit
hvað maður vill gera í
framtíðinni.“
Sigríður Þóra Ívarsdóttir
Lokaverkefni Sigríðar
förðunarfræðingur „Mér
Þóru vöktu mikla athygli
finnst tískuförðun líka
spennandi en kvikmynda- kennara og annarra
nemenda skólans enda
förðun heillar mest.“

Fullt var út að
dyrum á Boston á
föstudaginn.
Leikarar hertóku
eitt horn staðarins
og þar mátti meðal
annars finna Ólaf Darra
Ólafsson og eiginkonu
hans, leikaraparið
Álfrúnu Örnólfsdóttur og
Friðrik Friðriksson,
leikstjórann Agnar Jón
Birgisson sem og Rakel
Garðarsdóttur,
framkvæmdastýru Vesturports og
unnustu Björns
Hlyns Haraldssonar
sem var þó hvergi
sjáanlegur.
Listakonan
Gabríela
Friðriksdóttir naut
lífsins við eitt borðið
og Henrik Björnsson
og félagar hans úr
Singapore Sling voru ferskir sem og
ljósmyndarinn Silja Magg.
Tónlistarmaðurinn Þorvaldur Bjarni
Þorvaldsson fékk sér einn kaldan á
Ölstofunni á föstudagskvöldið með
eiginkonu sinni Þórunni Geirsdóttur og þar
mátti einnig sjá rauðhærðan kollinn á
Sveini Guðmarssyni,
fréttamanni á Stöð 2.
Sjónvarpskonan og
flugfreyjan Nadía
Banine fór mikinn á
Oliver á laugardagskvöldið en hún fagnaði
þar fertugsafmælinu
sínu af miklum móð
ásamt Sigga Kristjáns
flugþjóni. Þar mátti
einnig sjá Ásgeir
Kolbeins ásamt
ónafngreindri dömu, Herra Ísland Kristin
Darra Röðulsson, handboltalandsliðskappann Sigfús
Sigurðsson,
eignasalann
Andrés Pétur
Rúnarsson og
Svölu Björgvins.

Breytti módeli í jarðarber í Kanada
raumurinn er að komast inn í
bíómyndir,“ segir Sigríður Þóra
D
Ívarsdóttir, sem útskrifaðist úr

Starfsfólk
tímaritaútgáfunnar
Birtíngs gengur
glatt um götur
borgarinnar þessa
daganna og á
föstudaginn sáust
þrír ritstjórar útgáfunnar skála í
kampavíni á 101 Hótel. Þar voru á
ferðinni Elín Arnar, ritstýra Vikunnar,
Guðmundur Arnarsson, ritstjóri á
Bleiku og bláu, og Halldór Tinni
Sveinsson, sem ræður ríkjum á Húsum
og híbýlum.

frumleg og skemmtileg. „Ég breytti
bæði módeli í jarðarber og vélmenni
og fékk rosa góð viðbrögð og hæstu
einkunn og jarðarberið fór upp á vegg
í skólanum,“ segir hún ánægð og bætir
við að draumurinn sé að að farða fyrir
kvikmyndir. „Það er svo skemmtilegt
að búa til mar og skurði á módelin.
Mér finnst tískuförðun líka spennandi
en kvikmyndaförðun heillar mest.“
indiana@frettabladid.is
LOKAVERKEFNI Sigríður bjó til jarðarber
á andlit módels. Einnig bjó hún til litlu
jarðaberin í kring og körfuna.
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SUNGIÐ AF INNLIFUN Hljómsveitin Jet Black Joe hefur nokkrum sinnum haldið uppi
fjörinu á Gauki á Stöng. Þessi mynd er tekin 2001.

SKEMMTISTAÐNUM GAUK Á STÖNG HEFUR VERIÐ LOKAÐ EFTIR
RÚMLEGA TUTTUGU ÁR Á TOPPI ÍSLENSKRAR SKEMMTANAMENNINGAR. MARGAR ÍSLENSKAR HLJÓMSVEITIR STIGU SÍN
FYRSTU SPOR Á GAUKNUM AUK ÞESS SEM ÞAR VORU HALDIN
FYRSTU ALVÖRU SVEITABÖLLIN Á MÖLINNI.

GAUKUR Á STÖNG Í

20 ÁR

GAUKSMENN Guðvarður Gíslason ásamt þeim Úlfari Þórðarsyni og Elíasi Gunnarssyni
fyrir framan Gauk á Stöng í nóvember 1998.

S

kemmtistaðurinn Gaukur á
Stöng hefur verið fastur
punktur í skemmtanalífi Íslendinga í meira en tvo áratugi en nú er
víst með framtíð þessa eins frægasta
og elsta skemmtistaðs landsins.
Gaukur á Stöng hefur verið einhvers
konar gróðrarstöð íslenskra bílskúrsbanda og miðstöð íslenskrar
tónlistarmenningar. Tónleikahald
hefur einkennt Gauk á Stöng og
hljómsveitir eins og Loðin rotta með
Richard Scobie í fararbroddi,
Bítlavinafélagið sem til varð vegna
Lennon-kvölda sem stofnað var til,
Djassgaukarnir, Rokkabillibandið og
Kentárar spiluðu allar á fyrstu árum
Gauksins. Danski tónlistarmaðurinn
Kim Larsen var einn fyrsti erlendi
listamaðurinn sem hélt tónleika á
Gauknum en hins vegar létu erlendir
listamenn sig ekki vanta í fjörið á
Gauknum. Allir vissu hvar mesta
fjörið væri og mættu á Gaukinn eftir
að hafa spilað á öðrum skemmtistöðum borgarinnar.

Eigendur kenndir við Gaukinn
Gaukur á Stöng var opnaður árið
1983 þegar nokkrir vinir fengu
hugmynd að veitinga- og skemmtistað. Páll Kr. Pálsson, Elías Gunnarsson, Sveinn Úlfarsson, Árni Vilhjálmsson og Sigurður Skagfjörð opnuðu
staðinn og nokkru síðar gekk
Guðvarður Gíslason til liðs við þá
félaga. Guðvarður, eða Guffi eins og
hann er kallaður, og eiginkona hans
Guðlaug Halldórsdóttir keyptu
staðinn árið 1985 og ráku hann til
ársins 1989 þegar þau völdu fjóra
drengi úr starfsliði sínu til að kaupa
staðinn af sér. Í þeim hópi var Úlfar
Þórðarson aðalsprautan og var oftast
kallaður Úlli á Gauknum. Félagarnir
ráku staðinn í nokkur ár en seldu
hann síðan en Úlli virtist ekki geta
slitið sig frá Gauknum og keypti
staðinn aftur og rak hann áfram þar til
hann seldi hann aftur.
Björk ekki hleypt inn
Þegar hjónin Guffi og Gulla ráku
staðinn var boðið upp á stærstu og
frægustu böndin í bænum. Fyrsta
alvöru bandið sem spilaði á Gauknum

BJÓRINN TEYGAÐUR Tónlistarmaðurinn
Jón Ólafsson teygar hér bjórinn úr
forláta stígvéli á sjálfan Bjórdaginn.

SÆT SAMAN Hjónin Guffi og Gulla ráku staðinn á einu blómaskeiðanna frá 1985 til 1989.

STUÐ Á GAUKNUM Stuðmennirnir Jakob
Frímann Magnússon og Ragnhildur
Gísladóttir mættu oft á Gaukinn á sínum
tíma enda mikið tónlistaráhugafólk.
VEITINGASTAÐUR OG KAFFIHÚS Fólk að spjalla saman og njóta veitinga á Gauki á
Stöng árið 1983.

SKÍTAMÓRALL Hljómveitin Skítamórall með alvöru sveitaball á mölinni árið 1996.

á þeim tíma var hljómsveitin Hálft í
hvoru. Á þessum tíma var ákveðið að
halda tónleika eitt til tvö kvöld í viku
sem fljótlega magnaðist upp í fjögur
til fimm kvöld. Alls kyns þekkt andlit
urðu fljótt fastakúnnar á Gauknum
svo sem Richard Scobie, Dóra
Takefúsa, þingmennirnir Mörður
Árnason og Össur Skarphéðinsson,
myndlistamennirnir Biggi Andrésar
og Bjarni sjónlistamaður auk
Sykurmolanna þótt Björk Guðmundsdóttur hafi ekki verið hleypt inn vegna
aldurs. Fyrirtækin í kringum Gaukinn
mættu í hádeginu enda var staðurinn
skyndibitastaður, kaffihús, flott
veitingahús, pöbb, skemmtistaður og
tónleikahús allt í einum pakka.

HRAFNINN Á GAUKNUM Kvikmyndaleikstjórinn góðkunni Hrafn Gunnlaugsson
var einn þeirra sem heiðruðu Gauk á
Stöng með nærveru sinni.

Gaukurinn stækkaður
Gaukur á Stöng gekkst undir miklar
breytingar undir stjórn Úlfars
Þórðarsonar sem stækkaði staðinn
heldur betur árið 1999. Eftir breytingarnar varð staðurinn vinsæll til
veisluhalda og hægt var að halda þrjú
risa partý á sitthvorri hæðinni sem svo
sameinuðust í eitt risa partý undir
tónlist frægrar hljómsveitar eftir
miðnætti.
Þekktar hljómsveitir í bland við
óþekkt bönd hafa spilað á Gauknum
og margar sveitir hafa tekið sín fyrstu
skref þar á sviði. Um tíma spilaði
Guðmundur Ingólfsson djassari á
píanó og svokölluð „djömm“ voru
vinsæl. Tónlistarmennirnir Rúnni Júll,
KK, Maggi Eiríks og Pálmi Gunnarsson eru einnig dæmi um menn sem
kunnu að halda uppi fjörinu á
Gauknum. Alls kyns tónlistarstefnur
fengu því að njóta sín á Gauknum svo
kúnnahópurinn var breiður og
fjölbreyttur.
Sveitaböll á mölinni
Fyrstu alvöru sveitaböllin á mölinni
voru haldin á Gauk á Stöng. Sveitaböllin voru ekki aðeins haldin á
föstudags- og laugardagskvöldum
heldur var dansað uppi á borðum á
sunnudags- og mánudagskvöldum
þegar þekktu sveitirnar komu aftur í
bæinn eftir sveitaballahald úti á landsbyggðinni.
Eftir rúmlega tuttugu ára feril
Gauks á Stöng á toppnum í skemmtanalífi Reykjavíkurborgar mun stórt
skarð myndast ef honum verður lokað.
Hitt er víst að minningarnar og
sögurnar munu lifa áfram.
indiana@frettabladid.is
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NÁKVÆMLEGA EINS Að sögn Elvu
Óskar rugluðust margir á þeim þegar
búið var að dúða Brynju í búning Elvu
en stór hluti myndarinnar var tekinn
við erfiðar aðstæður uppi á hálendi
landins. Förðun: Elín Reynisdóttir

„ÉG ER ÁGÆTIS TÖFFARI
EN BRYNJA TOPPAR MIG“
Þ

Brynja Gunnarsdóttir
lék áhættuatriðin
fyrir Elvu Ósk Ólafsdóttur leikkonu í
kvikmyndinni Kaldri
slóð. Elva Ósk er
ánægð með frammistöðu Brynju, sem er
sannkallaður töffari.
Brynja þeyttist um á
hestbaki og snjósleðum við erfiðar
og hættulegar
aðstæður en segir
að lífsreynslan hafi
ekki kveikt í henni
leiklistarbakteríuna.

að var frábært að fá Brynju í
þetta og hún leysti verkefnið
glæsilega enda algjör töffari,”
segir Elva Ósk Ólafsdóttir leikkona en
Brynja Gunnarsdóttir lék áhættuatriðin fyrir Elvu Ósk í kvikmyndinni Kaldri
slóð. Elva Ósk fer með hlutverk Freyju
í myndinni, sem nú er sýnd í kvikmyndahúsum landsins.
Brynja og Elva Ósk eru glettilega
líkar þegar að er gáð, báðar ljóshærðar, hávaxnar og glæsilegar konur og að
sögn Elvu Óskar rugluðust margir á
þeim þegar búið var að dúða Brynju í
búning Elvu en stór hluti myndarinnar
var tekinn við erfiðar aðstæður uppi á
hálendi landins.

Gerði meira en ég gat
Brynja segist ekki hafa spáð mikið í
það hverju hún væri að játast þegar
hún tók verkefnið að sér. Gamall
skólafélagi, Gunnar Árnason
hljóðmaður í myndinni, hafi hringt í
hana og beðið hana um að taka að sér
að vera áhættuleikari fyrir Elvu. „Ég
var í rauninni að gera miklu meira en
ég gat því ég hafði ekki farið á
snjósleða í 16 ár og þótt ég hafi
stundað hestamennsku reglulega
þegar ég var yngri geri ég það ekki
lengur þótt ég reyni að fara í eina góða
hestaferð á ári. Tökurnar með
hestunum áttu samt betur við mig en
fæstar þeirra rötuðu inn í myndina. Ég
hafði samt voðalega gaman af þessu,“
segir Brynja og bætir við að fyllsta
öryggis hafi verið gætt. „Ég held að
flestir hafi samt orðið hræddir alla
vega einu sinni nema þá kannski ég,“
segir Brynja hlæjandi og bætir við að í
einu atriðinu hafi hún þurft að keyra
snjósleða á mikillri ferð undir hurð
sem hafi verið í þann mund að lokast.
„Ég kom á þeysireið þarna inn og rétt
slapp undir hurðina en við höfðum
ekkert spáð í hvernig ég ætti að stoppa
þegar inn var komið. Ég lenti á
girðingu sem hélt sem betur fer því
fallið handan hennar var um tíu metra

Brynja Gunnarsdóttir og Elva Ósk
Ólafsdóttir eru glettilega líkar þegar að
er gáð, báðar ljóshærðar, hávaxnar og
glæsilegar konur. SIRKUSMYND/ANTON
BRINK

var hugmyndinni vel tekið. „Það er
erfitt að finna konu sem kann bæði á
hesta og sleða. Stundum var færið mjög
slæmt þannig að það kom fyrir að hún
þurfti að dröslast á sleðanum yfir urð
og grjót en hún gerði þetta með
glæsibrag,“ segir Elva Ósk um stöllu
sína og viðurkennir að hana hafi
dauðlangað að taka sem flest atriðin
sjálf. Skynsemin hafi hins vegar sagt
henni að það væri ekki gáfulegt þótt
björgunarsveitin hefði verið á staðnum
og líflínur og önnur öryggistæki til
staðar enda aðstæður erfiðar og
hættulegar. „Ef ég hefði verið tíu árum
yngri hefði ég barist fyrir að fá að gera
þetta og hefði örugglega viljað bæta
fallhlífarstökki inn í söguþráðinn. Ég er
nefnilega talin ágætis töffari en ég held
að Brynja toppi mig þarna í töffaraskapnum,“ segir Elva Ósk hlæjandi og

áhuga á frekari leiklist. „Það sást aldrei
í andlit mitt og ég þurfti ekkert að segja
og var því alveg laus við að óttast
myndavélarnar. Þetta var gaman en
mig langar hins vegar ekkert að gerast
kvikmyndaleikkona. Það freistar mín
ekki enda yrði ég örugglega ekki svona
afslöppuð ef ég yrði að segja eitthvað
og leika. Ég er þegar búin að fá tilboð
um nýtt hlutverk en gat ekki annað en
hlegið að því. Maður verður að kunna
að stoppa og þar sem ég slapp við
meiriháttar meiðsl í þetta skipti ætla ég
að láta það duga,“ segir Brynja og bætir
við að Elva Ósk hafi staðið sig vel í
hlutverki Freyju.

Ótrúlega líkar
„Ég er búin að sjá myndina og finnst
hún mjög góð og mér finnst Elva alveg
æðisleg,“ segir Brynja og Elva tekur

„ÉG ER VOÐALEGA MIKIÐ FYRIR ALLSKYNS SPORT, ÁTTI
SNJÓSLEÐA UM TÍMA OG ER MEÐ SKELLINÖÐRUPRÓF
OG HELD AÐ ÉG GETI FLEST ALLT.“

ÞARFASTI ÞJÓNNINN Brynja hafði ekki
setið að neinu ráði á hesti frá unga aldri
þegar hún mætti í tökur myndarinnar.

niður á túrbínu. Í næstu tökum var
búið að setja upp mottur svo þetta
reddaðist,“ segir hún og bætir við að
aðstoðarleikstjórinn hafi líklega verið
hræddastur þegar hann hafði gert sér
grein fyrir hvernig hefði getað farið.

Skynsemin hafði yfirhöndina
Í fyrstu hafði karlmaður verið
fenginn til að leika fyrir Elvu í hættulegustu áhættuatriðunum en þegar
Gunnar hljóðmaður stakk upp á Brynju

bætir við að hún sé frekar óvön
vélsleðum og því hefði tekið langan
tíma að æfa þau atriði ef hún hefði
ætlað að leika þau sjálf. „Hestar eru
mér ekki heldur ókunnir en það var
fljótlegra og sniðugra að fá vana
manneskju í þetta.”

Með skellinöðru- og kafarapróf
Brynja játar að vera líklega svolítil
ævintýramanneskja í sér. Fyrir utan
hestamennskuna og snjósleðana er
hún lærður kafari og stundar einnig
skíðamennsku. „Ég er voðalega mikið
fyrir allskyns sport, átti snjósleða um
tíma og er með skellinöðrupróf og
held að ég geti flest allt. Það eina sem
ég myndi ekki gera er að fara í
fallhlífarstökk. Þar dreg ég mörkin.“
Brynja hefur aldrei áður komið að
kvikmyndagerð. Hún segist hafa
skemmt sér vel en að hún hafi ekki

undir að myndin sé frábær. „Mér líst
alveg rosalega vel á þetta og held að
fólk átti sig ekki á því að þarna er ég
með „stuntara“. Við erum ótrúlega
líkar,“ segir hún en bætir aðspurð við
að þótt þær hafi verið ágætis
kunningjakonur í langan tíma hafi
hún aldrei gert sér grein fyrir hversu
líkar þær væru. „Allavega hafði ég
aldrei spáð í að við gætum leikið sömu
manneskjuna svo þetta kom skemmtilega á óvart. Brynja er líka svo
skemmtileg kona svo það var aldrei
leiðinlegt hjá okkur. Hún gekk í
hlutina og miklaði þá ekkert fyrir sér
og hún tók að sér þau verkefni sem
leikstjórinn, Björn Brynjólfur, bað
hana um. Maður verður að hugsa vel
hættulegar senur því það er ekkert
grín ef aðalleikararnir slasast því þá
stoppar allt ferlið og hver dagur telur.“
indiana@frettabladid.is
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Hollywood
Hanna

Stjörnurnar lifa alltof hátt
Það er svo furðulegt í Hollywood
hvað flestallir eru fljótir að jafna sig
eftir skilnað. Ungstirnið Hilary Duff var
lengi vel með „rokkaranum“ Joel
Madden. Þau hættu saman fyrir aðeins
nokkrum vikum og strax er hann
byrjaður með mjónunni Nicole Richie.
Samband þeirra er orðið svo alvarlegt
að þau eru búin að fara í frí saman. Það
sama má segja um Claire Danes. Hún
hætti með æskuástinni sinni til þess að
vera með leikaranum Billy Crudup – sem

BYRJAÐI EKKI VEL Billy Crudup fór frá
eiginkonu sinni kasóléttri til að vera með
meðleikkonu sinni Claire Danes. Nú
hefur hún farið frá honum.

ENGIN ILLINDI ÞARNA
Mikið er talað um
rifrildi milli aðþrengdu
eiginkvennanna. Ekki
er hægt að sjá annað á
þessari mynd en að
þeim þyki mjög vænt
um hverja aðra. Mjög
sætt móment.
SJALDSÉÐ ALÚÐ Brad
Pitt og Angelina Jolie
voru án efa par
kvöldsins. Í eftirpartíi
náðist mynd af þessu
ofurfræga pari að
kyssast.

NÝI KAPPINN Claire Danes er
nú komin með nýjan
meðleikara upp á arminn.
Hann heitir Hugh Dancy. Billy
Crudup virðist vera algjörlega
úr sögunni.

gekk út frá konunni sinni kasóléttri til að
vera með Claire. Claire og Billy voru
saman um nokkurt skeið, en nú segja
fjölmiðlar vestanhafs að Claire og Billy
séu hætt saman og hún strax komin með
nýjan upp á arminn. Hann heitir Hugh
Dancy og leikur með henni í myndinni
The Evening. Þetta er svo furðulegt allt
saman. Það mætti halda að þetta fólk sé
ekki með neinar tilfinningar.

ALVARA Í SAMBANDINU Nicole Richie
og Joel Madden eru aðeins búin að
vera saman í nokkrar vikur og strax
búin að fara í frí saman.

KÓNGURINN Sasha Baron Cohen sló
ærlega í gegn á hátíðinni. Hann
skemmti sér fram eftir öllu ásamt
unnustu sinni Islu Fisher, sem flestir
ættu að kannast við úr kvikmyndinni
The Wedding Crashers. Ástin blómstar
greinilega hjá þessu pari. Takið eftir
því hvernig hann horfir á hana. Ó, en
sætt.

EFTIR GOLDEN GLOBE-ATHÖFNINA HÓFST FJÖRIÐ

Skemmtilegasta partí ársins!
olden Globe-verðlaunahátíðin er
án efa ein skemmtilegasta
G
verðlaunahátíðin í Hollywood. Þarna

MEÐAN ALLT LÉK Í LYNDI Hilary Duff og
Joel Madden á góðri stundu. Þau voru
saman í tvö ár. Þau hættu saman fyrir
ekki svo löngu síðan og hann byrjaði
strax með Nicole Richie.

eru allir mættir, bæði úr kvikmyndaog sjónvarpsheiminum. Athöfnin í ár
var sérstaklega lífleg og mikið var um
grín og glens. En fyndasti maður
kvöldins var án efa Sasha Baron
Cohen. Salurinn grenjaði úr hlátri er
hann tók við verðlaunum sem besti
karlleikari í grínhlutverki. Sirkus kíkti
bakvið tjöldin þegar búið var að
slökkva á sjónvarpsvélunum.

BAKVIÐ MYNDAVÉLINA Sienna Miller
greip í myndavélina í einu eftirpartíinu
og smellti af nokkrum myndum.

PAR KVÖLDINS Meistari Warren Beatty
var heiðraður á verðlaunahátíðinni með
Cecil B. DeMille-verðlaunum. Hann fór
fögrum orðum um eiginkonu sína
Annette Bening sem var tilnefnd um
kvöldið. Alltof sætt par.

XSTREAM DESIGN AN 07 01 002

HEILLAR HVAÐA MANN SEM ER Paris Hilton heillaði rithöfundinn Dominic Dunn upp
úr skónum. Kappinn mætti ásamt leikkonunni Sharon Stone á hátíðina. Eitt er víst
að herra Dunn var í flottustu jakkafötunum á hátíðinni.

LJÓTASTA HÁR KVÖLDSINS Það er
alltaf óskiljanlegt þegar leikkonur sem
eiga fáránlega mikinn pening geta ekki
eytt honum í vandaðri hárgreiðslur.
Leikkonan Vanessa Williams var með
rosalega hárlengingu sem passar
engan veginn við alvöru hár hennar.
Þetta er bara sorglegt.

BJART YFIR JESSICU
Fjörður •AZ_gZkÛk÷b• 565 7100

Árið 2006 var ekki ár Jessicu Simpson.
Það er alveg á hreinu. Platan hennar
seldist alveg hrikalega illa, hún var í
sárum eftir skilnaðinn við Nick Lachey og
í raun virtist ekkert ganga upp hjá henni.
En trúbadorinn John Meyer hefur
greinilega áhuga, þrátt fyrir ítrekaðar
neitanir í fjölmiðlum. Parið eyddi
gamlárskvöldi saman í New York og það
er ekki annað hægt að segja en að þau
skemmti sér vel saman. En svona í
alvöru, hverjum er ekki sama?

SKEMMTU SÉR VEL Jessica litla og John
áttu gott kvöld saman. Það er vonandi
að árið 2007 verði hennar ár.

SVO FLIPPUÐ Ó Jessica, Jessica. Alltaf
svo klikkuð.
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Hvað á að gera um helgina?
„Helgin er óráðin eins og er. Það eina
sem ég veit er að mig langar að sjá
þessa mynd hans Mel Gibson,
Apocalypto. Kannski ég skreppi í bíó en
annars ætla ég að taka því rólega auk
þess sem ég þarf að vinna í handriti
vegna uppsetningar hjá FG.“

N Við mælum með

Brynja Valdís Gísladóttir leikkona
„Ég verð í fríi um helgina og ætla
austur til mömmu til að taka til í
bílskúrnum. Búslóðin mín er öll í
skúrnum og ég þarf að púsla henni
betur fyrir svo mamma komi
bílnum þarna inn. Svo verða
örugglega bara rólegheit.
Kannski kíki ég í bíó og fæ
mér eitthvað gott að
borða og kíki á kaffihús
með stelpunum.“
„Ég mæli með myndinni The Count of
Monte Cristo. Þetta er besta mynd sem
ég hef séð og ég held mikið upp á hana
enda búin að sjá hana rosalega oft. Það
er svo mikil barátta í henni að maður
hrífst með.“
Guðrún Árný Karlsdóttir söngkona

„Ég er alsæl yfir að helgin skuli vera
mömmuhelgi, maður sér nógu lítið af
krílunum. Ég verð því með strákinn minn
um helgina og svo er ég að fara út að
borða með fullt af skemmtilegum
stelpum á laugardagskvöldið en stefnan
er sett á Apótekið. Þetta er því frábær
helgi sem er framundan, svona eins
og lífið sjálft.“
Marsibil Sæmundardóttir
framsóknarkona

„Ég á afmæli á sunnudaginn og ætla því
að kíkja út á lífið með vinkonum mínum á
laugardagskvöldið. Hingað til höfum við
oftast farið á á Óliver svo stefnan verður
líklega sett þangað. Á sunnudaginn ætla
ég svo að bjóða fjölskyldunni til mín í
kaffi. Þetta verður því vonandi skemmtileg helgi.“
Harpa Melsted
handboltakona

Hugrún Harðardóttir
fegurðardrottning

UNDANKEPPNI FYRIR EUROVISION HEFST
Á MORGUN, LAUGARDAG:

Heiða gat valið úr
ﬁmm lögum
Þ
„Ég mæli með að fólk andskotist í
ræktina. Janúar og febrúar eru mjög
leiðinlegir mánuðir og ekkert að gera
nema koma sér í form. Sporthúsið er
langbest, það er svo heimilislegt og
notalegt.“
Egill „Gillz“ Einarsson

„Ég mæli með að fólk fái sér hádegismat
á heilsuhlaðborðinu í World Class. Þar er
hægt að fá alls kyns meiriháttar
heilsurétti og það er svo þægilegt að
þurfa ekkert að velta fyrir sér hvað
maður ætli að fá sér því þarna eru allir
réttirnir hollir.“
Sesselja Thorberg Sigurðardóttir
hönnuður
„Ég mæli með matnum á Sólón en þar er
hægt að fá bæði hollan og góðan mat
og svo af venjulegum matseðli. Einnig
mæli ég með að fólk hreyfi sig minnst
þrisvar í viku.“
Kristín Ýr Bjarnadóttir,
knattspyrnu- og
tónlistarkona

að er um að gera að taka þátt,
þetta er svo skemmtilegt,“ segir
Aðalheiður Ólafsdóttir
söngkona, sem mun taka þátt í
undankeppni Söngvakeppni sjónvarpsstöðvanna en lagið hennar
verður spilað í Sjónvarpinu á morgun.
Heiða gat valið úr fimm lögum en
valdi lagið Engin eins og þú eftir
Roland Hartwell með texta eftir
Stefán Hilmarsson. „Mér leist strax
mjög vel á þetta lag, það er mjög
fallegt og öðruvísi lag,“ segir Heiða en
bætir við að hún geri sér enga grein
fyrir hvernig henni og laginu muni
vegna í keppninni. Aðspurð segist hún
meira en tilbúin í að fara fyrir hönd
okkar Íslendinga í stóru keppnina úti
ef hún muni standa uppi sem
sigurvegari hér heima.
„Ég myndi alla vega ekki skorast
undan ábyrgðinni,“ segir hún hlæjandi
og bætir við að auðvitað færi hún út
enda um frábært ævintýri að ræða.
Eftir frammistöðu Silvíu Nætur
segir Heiða að líklega sé besta ráðið
fyrir okkur Íslendinga að gera hlutina

af alvöru í þetta skiptið. „Ég held að
það væri allavega ekkert vitlaust,“
segir hún en bætir við að hún eigi
ekkert sérstakt uppáhalds Eurovisionlag. „Það eru nokkur sem koma upp í
hugann eins og Waterloo með Abba
og svo náttúrlega Gleðibankinn. Mér
finnst alltaf jafn skemmtilegt að
hlusta á þessi lög þótt þau séu kannski
í engu uppáhaldi hjá mér. Ég hef alltaf
fylgst með þessari keppni þrátt fyrir
að vera enginn Eurovision-nörd og get
alls ekki þulið lögin aftur í tímann.
Þetta er samt svo spennandi og
frábært fyrir íslenska tónlistarmenningu enda eru að koma þarna 24 ný
íslensk lög. Mér finnst ótrúlega gaman
að taka þátt í þessu, fólki í kringum
þetta er skemmtilegt og svo er gaman
að hitta „kollegana“. Eins held ég að
mörgum Íslendingum þyki skemmtilegt að setjast niður með fjölskyldunni
á laugardagskvöldum með popp og
kók og fylgjast með lögunum. Mér líst
vel á þau lög sem ég hef heyrt og það
verður erfitt að segja til um hvernig
þetta fer.”

Aðalheiður Ólafsdóttir Heiða segist að sjálfsögðu ekki myndu skorast undan
ábyrgðinni ef hún stæði uppi sem sigurvegari keppninnar hér heima enda væri það
mikið ævintýri að keppa fyrir Íslands hönd.

Bjórbirgjar bjóða bareigendum upp á lán
að er hörð barátta á
milli bjórbirgja um að
Þ
komast með sinn kranabjór
á barina í Reykjavík. Tveir
stærstu birgjarnir, Ölgerðin og
Vífilfell, sem ráða yfir tæplega
85% af markaðnum, bjóða meira
að segja þeim bareigendum sem
þeir bera traust til lán til að
fjármagna kaup á þeim öldurhúsum
borgarinnar sem talin eru líkleg til að
bera sig. Heimildir Sirkus herma að
það fé sem þessi tvö fyrirtæki
hafa bundið í börum
bæjarins sé á annað
hundruð milljónir.
Þessi lán bjórbirgjanna eru þannig að
bareigendur fá afslátt
sinn af kranabjór
greiddan fyrirfram, oft
tveggja til fjögurra ára
fyrirframgreiðslu. Þessi
upphæð getur verið allt frá milljón
upp í tuttugu milljónir, allt eftir stærð
og styrkleika öldurhúsanna. Í staðinn
koma bjórbirgjarnir sínum kranabjór
inn á staðina.
Friðjón Hólmbertsson, framkvæmdastjóri veitingasviðs Ölgerðar-

innar, segir í samtali við
Sirkus að samkeppnin í
kranabjórnum sé afar hörð.
„Þetta er eitthvað sem hefur
þróast svona í harðri
samkeppni. Við lánum ekki
hverjum sem er heldur skiptir
það máli hver einstaklingurinn og
hvort við höfum trú á honum. Þetta
er mikil áhætta fyrir okkur og við
gerum kröfu um að fá peningana til
baka,“ segir Friðjón en að hans sögn fá
á milli 50 til 70 viðskiptavinir
Ölgerðinnar slík lán.
Guðjón Guðmundsson,
framkvæmdastjóri
söludeildar Vífilfells,
tekur í sama streng og
Friðjón og segir það
lykilatriði að aðeins sé
lánað til manna sem
Vífilfell þekki og treysti til
að reka staðinn. „Við höfum dregið
mikið úr þessu en í sumum tilfellum
er þetta það sem þarf að gera til að
koma kranabjórnum okkar inn á staði.
Þetta eru talsverðar upphæðir en ég
get ekki farið nánar út í þær vegna
trúnaðar við viðskiptavini okkar,“
sagði Guðjón.

Friðjón Hólmbertsson Segir Ölgerðina lána vel völdum viðskiptavinum sínum enda sé
það nauðsynlegt í harðri samkeppni.
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“Svakalegur aukadiskur sem gerir
World of Warcraft enn stærri. Fleiri
hlutir, störf, landssvæði, ættbálkar og
margt fleira. Nú geta leikmenn einnig
hækkað karakteranna uppí level 70.
Vandaður leikur sem gerir heim World
of Warcraft enn meira spennandi.”
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LKN:DAN-159900-025
FSC AMILO PI CORE2
Intel Core 2 Duo T5500
15.4” WXGA Crystal View
ATI Mobility Radeon x1400 128MB
- up to 512MB Hypermemory
1024MB DDR533 Vinnsluminni
100GB SATA 5400rpm Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
WiFi LAN Intel 3945ABG
Kortalesari 4 - 1
IEEE 1394 - DV Ready
7.1 Hljóð í gegnum SPDIF
Express Card rauf
DVI, 3xUSB2, S-Video tengi

155.

988

155.

988
9.999

Vaxtalaust 12 mán.

119.988
Staðgreitt

9.999

PSPA0E-039037ED
TOSHIBA SATELLITE P100-253
Intel® Centrino® Duo T2050
17” Wide XGA+ skjár
- upplausn 1440 x 900
Intel 945GM Calistoga skjástýring
1024MB DDR Minni (Mest 4GB)
100GB SATA S.M.A.R.T Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
Þráðlaust netkort Intel ABG
Kortalesari 4 - 1
IEEE 1394 - DV Ready
DVI, 3xUSB2, S-Video tengi
Harman Kardon® hátalarar
SRS® TruSurround XT™ technology
Rafhlöðuending 3:30 (Mobile Mark™)
Aðeins 3.2 kg

155.

155.

988

988
9.999

Vaxtalaust 12 mán.

119.988
Staðgreitt

6.599
LKN:DAN-889240-049
FSC SCALEO H1
AMD64 AM2 örgjörvi
ATI X1600Pro 256MB skjákort
1024MB Vinnsluminni DDR2
250GB Harður diskur
Media Bay að framanverðu
DVD Skrifari
Innbyggt þráðlaust netkort
Lyklaborð og mús

119.

988
6.599

Vaxtalaust 12 mán.

79.188
Staðgreitt

Fiat Panda

Bíll ársins í Evrópu 2004

Lipur og spræk Panda

• Sparneytinn – eyðir undir 6 lítrum á hverja 100 km.
• Stór að innan svo það fer vel um alla í bílnum.

Verð frá 1.290 þús.

• Frábær í bæjarsnúningana – „city“-hnappurinn léttir
stýrið sem auðveldar þér að leggja í stæði o.þ.h.
• Fáanlegur 4x4.

Fiat Ducato

Fiat Dobló

Fiat Punto

Fiat Multipla

Fiat Croma

Saga er umboðsaðili fyrir Alfa Romeo, Ducati, Ferrari, Fiat og Maserati

Opið:
virka daga frá 8–18
laugardaga frá 12–16

Malarhöfða 2a • 110 Reykjavík
Sími 570 9900 • www.fiat.is

