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Magni og Eyrún
Náin saman á Hlustendaverðlaunum 
FM 957 í Borgarleikhúsinu á þriðju-
daginn. Eyrún neitar þó að þau séu 
byrjuð saman á nýjan leik. BLS. 2sirkus
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Sirkus fékk sex konur til að segja frá því hvaða 
hlutir eru dýrmætastir í þeirra lífi. BLS. 10

Hrafnhildur Hafsteinsdóttir

Sjónmælingar
linsumælingar
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Hækkandi verð í gufuna
Nokkrum viðskipavinum World Class í 
Laugum brá heldur betur í brún þegar 
þeir ætluðu að endurnýja árskort sitt í 
fínni aðstöðu hinnar glæsilegu stöðvar. Í 
ljósi mikillar eftirspurnar eftir aðstöðu í 
gufu og setlaugum af öllum stærðum og 
gerðum ákváðu hjónin Björn Leifsson
og Hafdís Jónsdóttir í World Class að 
hækka ársgjaldið úr rúmlega 100 
þúsund krónum í 150 þúsund. Ekki 
minnkaði þó eftirspurnin enda enginn 
maður með mönnum nema hann sé í 
flottari hluta Lauga.

Af hverju fimm ár?
Menn velta því fyrir sér af hverju Ólafur
Ólafsson bauð aðeins starfsmönnum 
Samskipa sem unnið hafa lengur en 
fimm ár hjá fyrirtækinu í stórglæsilega 
afmælisveislu sína síðastliðinn laugar-
dag. Ástæðan ku vera sú að fyrir um 
fimm árum hætti Ólafur sem forstjóri 
Samskipa og varð 
stjórnarformaður. 
Þar með lauk 
daglegum
afskiptum hans af 
fyrirtækinu en að 
sögn þekkti hann 
alla starfsmenn með 
nafni á meðan 
hann var 
forstjóri.

Fær Landsbankinn stúku 
hjá West Ham?
Eins og fram kom í Fréttablaðinu í vikunni 
er Landsbankinn með 16 manna VIP-
stúku á leigu á hinum nýja og glæsilega 
Emirates-leikvangi í London, heimavelli 
Arsenal. Bankinn deilir stúkunni með öðru 
fyrirtæki en þangað býður hann 
valinkunnum einstaklingum og helstu 
viðskiptamönnum sínum þegar gera á vel 
við þá. Þess verður varla langt að 

bíða að stórkúnnar geti 
líka horft á leiki West 
Ham úr VIP-stúku enda 
eigandi Landsbankans 
og West Ham sá sami, 

Björgólfur 
Guðmunds-

son.

B lúsáhugamenn duttu heldur 
betur í lukkupottinn á mánu-

dagskvöldið þegar Bubbi Morthens 
hélt blústónleika á Classic Rock í 
Ármúlanum ásamt gítarleikaranum 
Guðmundi Péturssyni. Tónleikarnir 
voru hluti af röð blúskvölda sem 
skipulögð hafa verið. Frítt var inn og 
tók Bubbi ekki krónu fyrir.

„Ég var beðinn um hjálp við að 
kynna þennan klúbb og þetta 
framtak. Það var ekkert mál enda 
sjálfsagt að leggja hönd á plóg. Ég 
hringdi í Guðmund Pétursson og fékk 
hann með mér,“ sagði Bubbi 
Morthens við Sirkus um ástæður 
þess að hann tróð upp á blúskvöld-
inu.

„Ég tók með mér helling af nýju efni 
og impróviseraði síðan með það. Við 
spiluðum í klukkutíma og skemmtum 
okkur konunglega,“ sagði Bubbi sem 
útilokar ekki að gefa út blúsplötu með 
Guðmundi „svona on the side“ eins og 
hann orðaði það.

N ei, við erum ekki byrjuð 
saman. Við erum bara nánir 
og góðir vinir sem búa 

saman,“ segir Eyrún Huld Haralds-
dóttir, fyrrverandi unnusta Magna 
Ásgeirssonar, aðspurð um hvort þau 
skötuhjúin væru byrjuð saman á 
nýjan leik. „Magni fer út til Banda-
ríkjanna í dag [lmiðvikudag, innsk. 
blm.] og kemur ekki heim fyrr en eftir 
mánuð,“ segir Eyrún enn fremur en 
Magni hefur loksins fengið vegabréfs-
áritun til Bandaríkjanna eftir 
nokkurt streð og mun halda í 
tónleikaferðalag með félögum sínum 
úr Rockstar-þáttunum.

Það var eftir því tekið á Hlustenda-
verðlaunum FM 957 sem voru haldin 
í Borgarleikhúsinu á þriðjudags-
kvöldið að Magni og Eyrún Huld voru 
mjög náin, sérstaklega eftir verð-
launaafhendinguna þar sem Magni 
vann til tvennra verðlauna, sem besti 
söngvari og fyrir bestu tónleikana. 
Auk þess hafa glöggir einstaklingar 

tekið eftir því að Magni hefur ekki 
enn tekið niður trúlofunarhringinn 
jafnvel þótt komnar séu fjórar vikur 
frá því að þau tilkynntu að samband 
þeirra væri á enda.

„Það hefur svo sem enga þýðingu,“ 
sagði Eyrún Huld um trúlofunar-
hringinn. Aðspurð sagðist hún 
þakklát fyrir hinn mikla stuðning 
sem fjölskyldunni hefði verið sýndur 
á þessum erfiðum tímum en segja 
má að íslenska þjóðin hafi hreinlega 
tekið litlu fjölskylduna í Skerjafirðin-
um í fóstur.

Eyrún Huld bíður róleg á meðan 
Magni eltir rokkstjörnudrauma sína 
vestanhafs. Þegar hann kemur heim í 
lok febrúar taka þau ef til vill upp 
þráðinn að nýju. Hver veit nema 
ástin blómstri í Bauganesinu á nýjan 
leik.

MAGNI OG EYRÚN SKEMMTU SÉR SAMAN Á HLUSTENDAVERÐLAUNUM FM 957

HAMINGJUSÖM Það var ekki annað að sjá en Magni og Eyrún Huld væru hamingjusöm saman í Borgarleikhúsinu á þriðjudagskvöldið. SIRKUSMYND/DANÍEL

HRINGURINN ER ENN Á Magni hefur ekki 
enn tekið trúlofunarhringinn niður. Það 
er vísbending sem mark er takandi á.

Blúsaður Bubbi á Classic Rock 

BLÚSAÐUR BUBBI Óhætt
er að segja að Bubbi 
Morthens hafi lifað sig 
inn í blúsinn á mánudag-
inn. SIRKUSMYND/HEIÐA

Heyrst hefur

„VIÐ ERUM BARA
NÁNIR VINIR“



 Vi› vitum ekki

hver flú ert ...

... nema flú notir Au›kennislykilinn

Á næstu vikum ver›ur notendum gert skylt a› nota Au›kennislykilinn vi›
innskráningu í banka á Netinu. Nánari uppl‡singar um Au›kennislykilinn
eru a› finna á www.audkenni.is e›a hjá næsta banka e›a sparisjó›i.

Trygg›u flér aukna vernd í bankavi›skiptum á Netinu
                                     – taktu Au›kennislykilinn strax í notkun.

Au›kennislykillinn er samstarfsverkefni allra
banka og sparisjó›a á landinu sem mi›ar
a› auknu öryggi vi› notkun banka á Netinu.
Allir notendur fá lykilinn sendan heim í pósti.
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Þ orsteinn M. Jónsson, starfandi 
stjórnarformaður og 
aðaleigandi Vífilfells, hefur 

mikinn hug á því að byggja tvöfaldan 
bílskúr við hús sitt á Laufásvegi 73 í 
stað 24 fermetra bílskúrs sem nú 
stendur við götuna. Hann gerði 
tilraun til þess sama snemma árs 
2005 en var þá hafnað. Beint á móti 
Þorsteini er gestabústaður forseta-
embættsins, sem hefur verið 
gististaður tiginna gesta allar götur 
frá því að embættið fékk það að gjöf. 
Þar á bæ hafa menn lagst hressilega 
gegn því að bílskúr Þorsteins eða 
reyndar nokkurra annarra í nágrenni 
hússins rísi. Forsetaembættið hefur 
bæði bent á heildarmynd hverfisins 
muni skaðast auk þess sem það fékk 
Ríkislögreglustjóra til að skila inn 
greinrgerð um að erfiðara yrði að 
gæta öryggis hinna erlendu gesta ef 
bílskúr Þorsteins yrði reistur.

Þorsteinn gefst þó ekki upp og 
skilaði inn nýrri fyrirspurn í síðustu 
viku. Hann vill byggja tvöfaldan 
bílskúr, byggja kvisti, byggja jarðhýsi 
austan og norðan meginn við húsið, 
útbúa verönd og svalir á þaki eldhúss. 
Örnólfur Thorsson forsetaritari vildi 

ekkert láta hafa eftir sér um málið 
þegar Sirkus náði sambandi við hann 
á hlaupum á milli funda á Indlandi. 
Forveri hans, Stefán Lárus Stefánsson, 
var orðhvatari í fjölmiðlum á sínum 
tíma og sagði að Þorsteinn gæti vel 
látið sér nægja þann bílskúr sem hann 
hefði yfir að ráða nú. Ekki náðist í 
Þorstein þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.

Hann er ekki eini nágranni 
forsetaembættsins sem hefur lent í 
deilum vegna hugmynda um byggingu 
nýs bílskúrs eða annarra viðbygginga. 
Læknirinn Stefán Matthíasson, sem 
býr fyrir neðan gestabústaðinn á 
Smáragötu 13, hefur í fjögur ár reynt 
að fá leyfi til að byggja sér tvöfaldan 
bílskúr upp við lóðamörkin að 
gestabústaðnum án árangurs. Einar 
Eiríksson, sem býr við hliðina á 
gestabústaðnum á Laufásvegi 74, 
hefur lengi alið þann draum með sér 
að byggja sólskála ofan á bílskúr sinn. 
„Ég hef ekki enn sótt um en stefni að 
því að byggja sólskála ofan á bílskúr-
inn. Það er galið að hægt sé að halda 
heilu hverfi í gíslingu og sennilega er 
það ekki til mikils að sækja um leyfi 
fyrir þessu. Það verður örugglega 
stoppað,“ sagði Einar vondaufur.

ÞORSTEINN M. JÓNSSON VILL BYGGJA BÍLSKÚR VIÐ LAUFÁSVEG

AFTUR Í BÍLSKÚRSSTRÍÐ 
VIÐ FORSETAEMBÆTTIÐ

1. U2 Hannes Smárason, forstjóri 
og aðaleigandi FL Group,
heldur upp á fertugsaf-
mælið sitt í nóvember. 
Hann er alltaf flottur á því 
og vill gjarnan toppa 
félaga sína. Býður upp á 
stærstu hljómsveit 
heims.

2. Fílharmóníusveit Lundúna
og tenórarnir þrír Björgólfur 
Thor Björgólfsson verður fertugur í 
mars. Hann er annálaður 
fagurkeri og fær til sín 
Fílharmoníusveit
Lundúna með manni og 
mús ásamt Domingo,
Carreras og Pavarotti.

3. Rolling Stones Lýður
Guðmundsson, starfandi stjórnarfor-
maður Exista, og annar Bakkabræðra,

heldur líka upp á fertugsaf-
mæli sitt á árinu. Þeir 
Bakkabræður eru mýsnar 
sem læðast og Lýður fær 

Rolling Stones til að 
trylla afmælisgesti. 

4. Michael Jackson 
Jón Ásgeir Jóhannes-
son, forstjóri Baugs,
verður fertugur á næsta 
ári. Það vita það ekki 
allir en Jón Ásgeir
hreinlega dýrkar 

Michael Jackson.
Miðað við stöðuna á 
Jackson er ekki ólíklegt 
að hann myndi skella á 
sig grímunni, vippa sér 
upp í flugvél og taka 
lagið sem og 
„moonwalkið“ fræga 
fyrir afmælisbarnið. 

GATAN GÓÐA Tvöfaldur bílskúr Þorsteins M. Jónssonar gæti orðið til þess að Laufásvegur yrði hættuleg gata að mati forsetaembættisins.

Ólafur Ragnar
Grímsson Forsetinn
og hans fólk hefur 
miklar áhyggjur af 
öryggi tiginna gesta 
sem dvelja í 
gestabústaðnum við 
Laufásveg.

Erlendar hljómsveitir 
sem eiga eftir að spila í 
afmælum á Íslandi

NEI OG JÁ Tveir af þeim þremur sem sótt hafa um að byggja bílskúr hafa fengið nei. 
Einn til viðbótar nennir varla að sækja um vegna látanna í forsetaembættinu.

LAUFÁSVEGUR 77
Einar Örn Jónsson 
fékk að byggja 
tvöfaldan bílskúr.

Í kvöld, föstudagskvöld, má segja að 
þátturinn X-Factor á Stöð 2 fari 

raunverulega á flug en þá hefjast 
beinar útsendingar frá Smáralind. 
Páll Óskar Hjálmtýsson stýrir einum 
hluta keppenda, og hann var ansi 
brattur þegar Sirkus ræddi við hann í 
gær.

¿Ég er nú bara hérna að máta föt 
með keppendunum mínum. Ég sá 
fyrstu æfinguna í gær og sá í fyrsta 
sinn öll atriðin. Ég var mjög stoltur af 
mínum krökkum og fullviss um að 
mínir keppendur eru bestir,¿ sagði 
Páll Óskar.

Fyrirkomulagið er þannig að tólf 
atriði, fjögur frá Páli Óskari, fjögur 
frá Einari Bárðarsyni og fjögur frá 
Elínborgu Halldórsdóttur, verða á 
sviðinu í kvöld en eftir símakosningu 
þurfa tveir neðstu keppendurnir að 
flytja atriðin sín aftur. Eftir það 
ákveða dómararnir hver fer heim.

¿Það verður drama, rifrildi og 
slagsmál. Við getum lent í því að 

þurfa að senda okkar eigin keppend-
ur heim en ég mun berjast með kjafti 
og klóm. Ég vona bara að Ellý og 
Einar séu sjúkratryggð,¿ sagði Páll 
Óskar og hló.

„Mínir keppendur eru bestir”

BARÁTTAN AÐ BYRJA Einar, Páll Óskar
og Ellý munu berjast hart til að halda 
sínum keppendum inni.

LAUFÁSVEGUR 73
Þorsteinn M. Jónsson 
hefur einu sinni 
fengið nei við nýjum 
bílskúr en ætlar að 
sækja um aftur.

LAUFÁSVEGUR 74
Einar Eiríksson vill 
byggja sólskála 
ofan á bílskúr en 
er viss um að fá 
neitun.

SMÁRAGATA 13
Stefán Matthíasson
hefur í fjögur ár reynt 
að fá að byggja 
bílskúr við lóðamörk 
sín og gestabústaðar-
ins en fær alltaf nei.

LAUFÁSVEGUR 72
Forsetaembættið
vill engar 
breytingar í sínu 
nágrenni og fær 
ríkislögreglustjóra 
í lið með sér.

LAUFÁSVEGUR

REYKJAVIK STORE
LAUGAVEGI  86-94, S: 511-2007

NÝJAR OG SPENNANDI 
VÖRUR FYRIR JÓLIN.
ÚTSALAN ER HAFIN
30-50% AFSLÁTTUR

Lokadagur útsölu er á morgun 
27.01.07  50%-70% afsláttur
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H lustendaverðlaun FM 957 
voru afhent á þriðjudags-
kvöldið við hátíðlega athöfn í 

Borgarleikhúsinu. Jeff Who? var 
sigurvegari kvöldsins með þrenn 
verðlaun sem hljómsveit ársins, 
nýliðar ársins og áttu besta lag ársins 
Barfly. Magni var valinn söngvari 
ársins en að auki voru Rockstar-
tónleikar hans í Höllinni í lok 

nóvember valdir bestu tónleikarnir. 
Nylon átti myndband ársins og Klara 
úr sömu sveit var valin söngkona 
ársins. Laddi fékk síðan Heiðursverð-
laun FM 957 og gamlingjarnir í 
Sálinni unnu í flokknum plata ársins. 
Fjölmenni var í Borgarleikhúsinu en 
hátíðin var einnig sýnd beint á 
sjónvarpsstöðinni Sirkus og á FM 
957.

Leikarar lögðu 101
Hótel undir sig á 
föstudagskvöldið eftir 
vel heppnaða 
frumsýningu á leikritinu 
Sælueyjunni í 
Þjóðleikhúsinu. Þar fór 
fremst í flokki 

fjölskylda leikarans ástsæla Arnars
Jónssonar sem lá þó á sjúkrabeði heima, 
meiddur á hné. Dóttir hans Sólveig
Arnarsdóttir, sem leikur eitt af 
aðalhlutverkunum í leikritinu, fagnaði 
góðu kvöldi ásamt systkinum sínum 
Oddnýju og Þorleifi Arnari og móður 
þeirra Þórhildi Þórleifsdóttur.

Borgarfulltrúinn 
Dagur B. 
Eggertsson
heiðraði Ölstofu
Kormáks og 
Skjaldar með 
nærveru sinni á 
föstudagskvöldið
og ræddi 

borgarmálin við gesti staðarins. 
Leikarinn Hilmir Snær Guðnason skaut 
sér einnig inn í stutta stund. Það þótti 
mönnum merkilegt því ekki er langt 
síðan hann lenti í „ryskingum“ við 
dyravörð á staðnum. Hugrakkur maður 
hann Hilmir.

Það var margt um manninn á veitinga-
staðnum Domo á föstudagskvöldið. 
Tvíburarnir Arnar og Bjarki Gunn-
laugssynir, sem eru á meðal eigenda 
staðarins, létu fara vel um sig í einu 
horninu og að sjálfsögðu í félagsskap 
fagurra kvenna. World Class-hjónin Björn
Leifsson og Hafdís Jónsdóttir
skemmtu sér 
konunglega sem og 
Ottó Guðmunds-
son lýtalæknir og 
frú. Eignasalinn 
Andrés Pétur 
Rúnarsson var þar 
ásamt vini sínum 
Apple-kónginum
Bjarna Ákasyni og unnustu hans Elvu
Dögg Sigurgeirsdóttur.

Söngkonan Heiða
naut lífsins með 
fjölskyldu sinni eftir 
þátttöku í forkeppni 
Eurovision fyrr um 
kvöldið. Á einu borði 
staðarins sátu 
útvarpskonan

Ragnheiður Magnúsdóttir á Bylgjunni,
Elín Arnar, ritstýra Vikunnar, ljósmynd-
arinn Nína Björk Gunnarsdóttir og 
Marsibil Sæmunds-
dóttir, varaborgarfull-
trúi Framsóknar-
flokksins, og 
spjölluðu um lífið og 
tilveruna.

Á Tapasbarnum á 
laugardaginn sátu ekki 
ómerkari menn en 
Frosti í Mínus, Ísleifur
Þórhallsson hjá Event 
og Jón Gunnar 
Geirdal að snæðingi 
upp á spænskan móð 

og virtist líka það vel.

Andrea Róbertsdóttir lýsti upp Boston
á laugardaginn ásamt leikstjóranum Silju

Hauksdóttur. Arkitekt-
inn Marc Leffe rak inn 
nefið sem og myndarlist-
arkonan Þórdís
Aðalsteins og Örvar í 
Múm sveif um staðinn. 

Þ að komust færri að en vildu á 
þorrablót knattspyrnudeildar 
Stjörnunnar sem haldið var í 

Stjörnuheimilinu í Garðabænum 
síðastliðið föstudagskvöld. Um 700 
manns mættu í veisluna og voru á 
milli 200 ogl 300 á biðlista. Þetta 
þorrablót hefur verið haldið 
undanfarin fimm ár og hefur vaxið 
gífurlega á þeim tíma.

Tónlistarmaðurinn Hrafnkell 
Pálmarsson sá um veislustjórn og 
fórst það vel úr hendi. Sjónvarpsmað-
urinn góðkunni Sigmar Guðmunds-
son, einn hinna brottfluttu Garð-
bæinga, var ræðumaður kvöldsins og 
Milljónamæringarnir léku fyrir dansi 
fram á nótt eins og þeim er einum 
lagið. ¿Ég er enn með gleðina í mér,¿ 
sagði einkaþjálfarinn Lóló við Sirkus 
á þriðjudaginn, fjórum dögum eftir 
blótið. 

ÞORRA BLÓTAÐ
Í GARÐABÆNUM

LALALALALALALA
Allir verðlaunahafar 
hátíðarinnar tóku 
undir í lokalagi 
kvöldsins, hinu 
vinsæla Barfly með 
Jeff Who?

KYNÞOKKI Auðunn Blöndal var kynnir og 
er óhætt að segja að kynþokkinn hafi 
hreinlega leikið af honum þegar hann 
gekk inn í salinn á nærbuxunum einum 
klæða. SIRKUSMYND/DANÍEL

ENGRI LÍK Sylvía Nótt frumflutti nýtt lag 
og setti á svið sýningu eins og henni er 
einni lagið. 

TÓK SVIÐIÐ MEÐ
STORMI Óhætt er 
að segja að Storm
Large hafi slegið í 
gegn á Hlustenda-
verðlaununum og 
ekki var verra að 
hafa Magna með á 
gítarnum.

Sylvía og Storm í 
Borgarleikhúsinu

SÆTAR SAMAN Tískudrottningin Svava Johansen býr á Flötunum í Garðabæ og hún 
lét sig ekki vanta á þorrablótið. Hér er hún með einni af sínum bestu vinkonum, henni 
Lóló sem vakti mikla athygli á blótinu fyrir glæsilegt dress. „Þetta er partur af 
þjóðbúningi sem ég erfði eftir ömmu mína. Ég nota vestið og beltið en bæti síðan við 
leðurbuxum og bol. Þetta er svona 2007 útgáfan af þjóðbúningnum,“ segir Lóló og 
hlær. Hún var að mæta í fyrsta sinn á þorrablótið en sagðist ætla að mæta á öll blótin 
hér eftir.  SIRKUSMYND/RÓSA

SKYLDUMÆTING MEÐ VINAHÓPNUM Hildur Dungal, forstjóri Útlendingastofu, var 
mætt á þorrablót Stjörnunnar ásamt eiginmanni sínum Halldóri Þorkelssyni. Við hlið 
hennar er vinkona hennar Guðrún Elfa Tryggvadóttir og lengst til hægri er Ingibjörg 
Þ. Sigfúsdóttir. Hildur og eiginmaður hennar búa reyndar í Kópavogi en fylgdu vinum 
sínum úr Garðabænum. „Það var skyldumæting með vinahópnum. Við fórum líka í 
fyrra þótt við styðjum ekki Stjörnuna. Þetta snýst meira um að vera bara með vinum 
sínum,“ sagði Hildur. SIRKUSMYND/RÓSA

STÓÐ UNDIR NAFNI Hrafnkell Pálmason,
gítarleikari hljómsveitarinnar Í svörtum 
fötum, var í svörtum fötum á þorrablót-
inu en hann var veislustjóri. Eiginkona 
hans, Elín María Björnsdóttir, oft kennd 
við brúðkaupsþáttinn Já á Skjá einum, 
var glæsileg í nýjum Karen Millen-kjól 
sem var keyptur sérstaklega fyrir 
þorrablótið. „Er það ekki kjóll fyrir hvert 
tilefni?“ segir Elín María og hlær. 
IRKUSMYND/RÓSA

FRUMKVÖÐLARNIR Sjónvarpsmaðurinn góðkunni Sigmar Guðmundsson var 
ræðumaður kvöldsins og sagðist aðspurður hafa fengið góð viðbrögð við ræðu sinni. 
¿Það var hlegið nokkrum sinnum eins og venjan er á þorrablótum,¿ sagði Sigmar. 
Með honum á myndinni eru alþingismaðurinn Bjarni Benediktsson og eiginkona hans, 
Þóra Margrét Baldvinsdóttir. Sigmar og Bjarni eru í hópi þeirra sem komu þessu blóti 
á laggirnar fyrir fimm árum og sagði Sigmar það gleðilegt að þessi samkoma væri 
nú snar þáttur í samkvæmislífi Garðbæinga á ári hverju. SIRKUSMYND/RÓSA

Hverjir voru hvar
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Klara Ósk Elíasdóttir 
söngkona úr Nylon hlaut 
verðlaun sem besta 
söngkona ársins á Hlust-
endaverðlaunum FM 957 
í vikunni. Klara Ósk segist 
aldrei hafa getað ímynd-
að sér hvaða stefnu líf 
hennar  myndi taka áður 
en hún fór á sinn fyrsta 
fund með Einari Bárðar-
syni og hinum stelpunum í 
Nylon á sínum tíma. 
Sirkus ræddi við Klöru um 
lífið í Nylon-flokknum.

Þ að var ofboðslega skemmti-
legt að fá þessar viðurkenn-
ingar,”“segir Klara Ósk 

Elíasdóttir, söngkona Nylon, sem 
hlaut Hlustendaverðlaun Fm957 sem 
besta söngkona ársins auk þess sem 
Nylon-flokkurinn fékk viðurkenningu 
fyrir besta myndbandið við lagið 
Closer. 

Ráðríkar og skoðanaglaðar
Klara segir að verðlaunin fyrir 

bestu söngkonuna séu ekki aðeins 
viðurkenning fyrir hana heldur 
hljómsveitina eins og hún leggi sig 
enda séu þær í þessu saman. 

Aðspurð hvort hún sé aðalsöng-
kona Nylon segir hún það af og frá. 
„Alls ekki. Við skiptum lögunum á 
milli okkar og reynum að gera þetta 
saman. Við stjórnum þessu mest 
sjálfar og í rödduninni er það Emilía 
sem fer fremst í flokki. Það fer ekkert 
frá okkur nema við séum allar ánægð-
ar og við höfum okkar skoðanir á 
öllu,“ segir hún og bætir við að það sé 
oft gott að hafa Einar Bárðarson við 
hendina þegar þær þurfi á oddaat-
kvæði að halda. 

„Við erum ráðríkar og heimtum 
þangað til við fáum okkar fram en 
það er gott að hafa Einar með okkur. 
Sem betur fer vinnum við vel saman 
enda myndi þetta annars aldrei 
ganga. Við erum stoltar af okkur og 
þessi viðurkenning er fyrir okkur í 
heild sem sönghóp. Í rauninni held ég 
að þeir hafi sett öll fjögur nöfnin 
okkar í pott og dregið um hver yrði 
fyrir valinu. Ég á bara einn fjórða af 
þessu.“

Með fæturna á jörðinni
Nylon-ævintýrið, sem hófst sem 

auglýst sumarvinna í dagblaði, hefur 
heldur betur undið upp á sig. Klara 
segist aldrei hefði getað ímyndað sér 
hvaða stefnu líf hennar myndi taka 
þegar hún fór á sinn fyrsta fund með 
Einari Bárðasyni á sínum tíma. 

„Mér fannst þetta ofsalega 
spennandi strax í byrjun en vissi 
voðalega lítið út í hvað ég var komin. 
Við áttum að stofna hljómsveit og 
koma fram á 17. júní auk þess sem 
sjónvarpsþáttur var í bígerð. Þetta 
sumar var algjört ævintýri og þegar 
því lauk voru ákvarðanirnar orðnar 
mun stærri og tækifærin sem stóðu 
okkur til boða stærri og meiri. Allt í 
einu vorum við komnar til Bretlands 
og farnar að spila með stórum 

böndum sem við höfðum horft upp til 
sem krakkar. Við vorum farnar að lifa 
drauminn sem við vissum ekki að við 
áttum fyrr en hann var farinn að 
rætast. Þetta hefur verið rosalega 
gaman og er það enn þá,“ segir hún og 
bætir við að þrátt fyrir velgengni 
takist þeim að halda fótunum niðri á 
jörðinni. 

„Maður nær ekki að njóta neins 
nema vera með góða yfirsýn yfir það 
sem er að gerast. Við vitum líka að 
gæfan er hverful, það gæti allt verið 
horfið á morgun og því ætlum við að 
njóta á meðan er.“

Erum ekki haldnar strípihneigð
Aðspurð segir Klara að hún hafi 

alist upp við djass á æskuheimilinu 
en að dívurnar Maria Carey og Celine 
Dion hafi verið númer eitt, tvö og þrjú 
hjá henni á unglingsárunum. „Í dag 
hlusta ég mikið á Evu Cassidy og Lucy 
Silvas. Tónlist þeirra höfðar til mín en 
þetta eru léttar ballöður og ljúfir 
tónar sem eru um leið kraftmiklir.“

Nylon hefur ekki fetað í fótspor 
þeirra fjölmörgu sönghópa og kvenna 
sem selja tónlist sína með nekt og 
kynþokka. Klara segir að sú ákvörðun 
hafi verið meðvituð, engin þeirra sé 
haldin strípihneigð. 

„Engin okkar vildi feta þá braut 
enda trúum við ekki að nektin selji 
þótt hún veki umtal og spenning. Við 
viljum vera góðar fyrirmyndir og 
vitum að það eru stelpur þarna úti 
sem líta upp til okkar og við viljum 
vera ánægðar með það sem við erum 
að bjóða upp á. Við erum mjög 
meðvitaðar um að þetta snýst um 
tónlistina og að brosa með henni og 
hafa gaman. Vonandi skilar það sér 
án þess að þurfa að fækka fötum.“ 

Um það hvort þrýstingurinn um þá 
stefnu sé mikill í Bretlandi segir hún 
að hann sé vissulega til staðar. „Þetta 
er mismunandi eftir tónlistarsviðum 
og þrýstingurinn er mestur í poppinu. 
Hins vegar pínir enginn Nylon til að 
gera eitthvað sem við viljum ekki. Við 
erum allar mjög harðar á þessu og 
ætlum að vera það áfram.“

Komnar með aðdáendahóp úti
Eftir viðburðaríkt ár úti í Bretlandi 

hafa stelpunar í Nylon slakað vel á 
heima. „Þetta er búið að vera 
ofboðslega ljúft. Nú bíðum við bara 
eftir fréttum að utan. Það kemur allt í 
ljós á næstu mánuðum hvernig 
framhaldið verður,“ segir hún og bætir 
við að það sé erfitt að vera langtímum 
fjarri fjölskyldu og kærasta. 

„Það er það erfiðasta og það er 
alltaf jafn gott að heyra og sjá 
mömmu og kærastann. Við erum 
heppnar að því leyti að við höfum 
hverja aðra, annars væri þetta 
leiðinlegt. Við höfum gaman af hver 
annarri og skemmtum okkur vel 
saman í öllum þessum löngu 
bílferðum.“ 

Nylon hefur hitað upp fyrir nokkrar 
af þekktustu sveitum Bretlands og 
eru komnar með sinn eigin aðdá-
endahóp. „Það er hópur af krökkum 
sem fylgir okkur eftir og bíður alltaf 
eftir okkur til að fá eiginhandarárit-
anir og svona. Svo vitum við líka um 
þó nokkra aðdáendur sem horfa á 
atriðið okkar en láta sig hverfa áður 
en aðal hljómsveit kvöldsins stígur á 
sviðið. Það er æðisleg tilfinning. Að 
einhver skuli borga miða til að horfa á 
okkur hita upp fyrir stóru sveitina en 
yfirgefa staðinn áður en aðalnúmer 
kvöldsins spilar,“ segir Klara Ósk 
brosandi að lokum.

 indiana@frettabladid.is

ÞETTA ER VIÐURKENNING
FYRIR OKKUR         ALLAR

SAMAN Á HLUSTENDAVERÐLAUNUNUM
Nylonstelpurnar voru flottar saman á 
sviðinu í Borgarleikhúsinu á þriðjudag-
inn. SIRKUSMYND/DANÍEL

Klara Ósk Elíasdóttir „Við erum stoltar af okkur og þessi viðurkenning er fyrir okkur í heild sem sönghóp. Í rauninni held ég að 
þeir hafi sett öll fjögur nöfnin okkar í pott og dregið um hver yrði fyrir valinu. Ég á bara einn fjórða af þessu.“ SIRKUSMYND/HEIÐA

„VIÐ VORUM FARNAR AÐ LIFA DRAUMINN SEM 
VIÐ VISSUM EKKI AÐ VIÐ ÁTTUM FYRR EN HANN 
VAR FARINN AÐ RÆTAST.”

KLARA Í NYLON VAR VALIN SÖNGKONA ÁRSINS AF HLUSTENDUM FM 957
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BÆKUR SEM GEYMA 
ÞROSKASÖGU BARNANNA ÞRIGGJA
„Þeir hlutir sem ég hef líklega tengst mestum tilfinningaböndum 
erum þrjár bækur sem hafa að geyma þroskasögu barna okkar 
þriggja,“ segir Tinna Gunnlaugsdóttir Þjóðleikhússtjóri og bætir við 
að bækurnar séu þeir veraldlegu hlutir sem henni þykir vænst um. 
„Þær færa mig aftur til þess tíma og hugsana sem voru þá,“ segir 
hún og bætir við að börnunum þyki einnig gaman að glugga í þessar 
bækur sem mamma þeirra hefur ritað. 

„Þetta eru stórar möppur fullar af skemmtilegum sögum og 
myndum af börnunum frá fyrstu dögum þeirra upp að 10-12 ára 
aldri, eftir þann aldur verður þetta aðeins slitróttara. Við hjónin 
höfum líka smám saman eignast talsvert safn mynda af lifandi og 
liðnum forfeðrum og mæðrum sem prýða vegginn fyrir ofan 
píanóið. Þetta er fjölskylduveggurinn okkar. Mér þykir vænt um 
þetta safn og finnst gott að vita af þeim sem á undan eru gengnir, 
finna fyrir samhenginu í tilverunni með þessum hætti. Upp á 
píanóinu er líka mynd af aðaldjásninu í fjölskyldunni um þessar 
mundir, fyrsta ömmu- og afabarninu sem er að verða þriggja 
mánaða,“  segir Tinna og bætir við að hún eigi í raun ekki marga 
hluti sem hún tengist tilfinningalega. „Ég á nokkur málverk úr 
einkasafni föður míns heitins sem ég met mikils og örfáa hluti úr 
dánarbúi afa og ömmu sem mér þykir sömuleiðis vænt um.“

Dýrmætasta djásnið mitt
Sirkus talaði við sex glæsilegar íslenskar konur og 
spurði um dýrmætasta djásnið þeirra. Konurnar eru 
allar sammála um að dýrmætasti hluturinn þurfi að 
búa yfir sögu og sál. Vörumerki og hátt verð lúti í 
lægra haldi fyrir lítilli gjöf frá ástvini og myndum af 
börnum þeirra. Það er því óhætt að segja að 
þessar konur eru með forgangsröðina á hreinu.

STÓLLINN FRÁ LANGÖMMU Í UPPÁHALDI
„Mér þykir mest vænt 
um stól sem langamma 
mín átti og svo mynda-
albúmin mín,“ segir Eva 
Dögg Sigurgeirsdóttir 
athafnakona og bætir 
við að hún sé ekki mikið 
fyrir að safna að sér 
veraldlegu dóti. 
„Stóllinn og myndirnar 
mínar eru einu dauðu 
hlutirnir sem ég vildi 
alls ekki missa. Ég 
tengist hlutum ekki 
auðveldlega tilfinninga-
lega og er ekki mikið 
fyrir að safna að mér 
dóti, vil frekar safna að 
mér góðu fólki, það er mikilvægast,“ segir Eva Dögg.

Stólinn góða fékk Eva í arf frá langmömmu sinni á 
Staðarhóli sem hún hélt mikið upp á. „Þessi langamma 
mín var mikil fyrirmynd mín. Hún var algjör súper-
kona og mikill kvenskörungur og við vorum miklar 
vinkonur. Amma mín fékk stólinn þegar langamma lést 
en nú er hann kominn í mína umsjón. Mér þykir alveg 
rosalega vænt um hann en þekki ekki sögu hans nógu 
vel en veit að hann er mjög gamall. Áklæðið er orðið 
gamalt og slitið en ég tími ekki að skipta, stóllinn er 
sjarmerandi eins og hann er.“ 

Eva Dögg segir að þótt henni þyki gaman að fylgjast 
með því sem er efst á baugi í húsgögnum og tísku þurfi 
hún alls ekki að eignast alla fallegu hlutina. „Ég veit 
fyrir víst að þeir gefa manni ekki hamingjuna þó svo að 
það sé vitaskuld gaman að líta vel út og að hafa fallegt í 
kringum sig. Ég myndi ekki ganga með dýra fylgihluti á 
raðgreiðslum né kaupa mér flatskjá enda finnst mér 
lífið ekki snúast um að eignast dýra hluti.“

PLASTHÁLSFESTIN TENGDI 
FJÖLSKYLDUNA SAMAN
„Ég get ekki gert upp á milli tveggja djásna sem eru mér 
bæði mjög dýrmæt af ólíkum ástæðum. Annars vegar er 
það hálsmen úr plastperlum sem Einar eldri sonur 
minn gerði handa mér þegar hann var að byrja í skóla 
og ég var heima í fæðingarorlofi með yngri bróðir hans 
Elmar,“ segir Sigríður Margrét Oddsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Já, og bætir við að hún gleymi aldrei 
hversu gaman Elmar hafði af hálsmeninu. „Hitt djásnið 
eignaðist ég svo nýlega en það er Blackberry-tæki frá 
Símanum. Með þessu tæki get ég nálgast tölvupóstinn 
minn og allar mikilvægustu upplýsingarnar utan 
skrifstofunnar án þess að þurfa að kveikja á fartölvunni 
og finna netsamband,“ segir Sigríður Margrét og bætir 
aðspurð við að hún tengist ekki hlutum tilfinningalega 
nema þeir hafi eitthvað ákveðið tilfinningalegt gildi. 

„Bara með því að hugsa um þessa plasthálsfesti man 
ég hvað hún tengdi okkur fjölskylduna saman og það 
sama er með Blackberry-tækið. Tíminn minn með 
fjölskyldunni er mér afar dýrmætur og nú þarf ég ekki 
lengur að fara á skrifstofuna til að nálgast upplýsingar. 
Með tækinu tekur þetta enga stund og því þykir mér 
vænt um það, miklu heldur en einhverjar fínar töskur 
og demantshringa.“

SKIL ALDREI TRÚLOFUNARHRINGINN VIÐ MIG
„Það eru tveir hlutir sem ég skil aldrei við mig, annars 
vegar trúlofunarhringurinn og hins vegar gull- og hvíta-
gullshálsmen sem Bubbi gaf mér,“ segir Hrafnhildur 
Hafsteinsdóttir. „Hálsmenið og hringurinn hafa mikið 
tilfinningalegt gildi fyrir mig en á hálsmeninu er fullt 
nafnið mitt skorið út ásamt fuglinum hrafninum sem ég lít 
á sem verndartáknið mitt. Mér finnst hálsmenið ótrúlega 
fallegt en ennþá fallegri finnst mér hugurinn og vinnan 
sem lá að baki þess,“ segir Hrafnhildur og bætir við að hún 
taki aldrei hringinn eða hálsmenið af sér. 

„En ef ég væri að hlaupa út úr brennandi húsi myndi ég 
hins vegar reyna að bjarga ljósmyndunum mínum. 
Myndirnar af dóttur minni eru mér sérstaklega dýrmætar,“ 
segir Hrafnhildur og bætir við að hlutir sem eiga sér sögu 
og sál hafa mikið gildi fyrir hana. 

„Amma mín gaf mér skenk sem er líka saumavél sem 
hefur fylgt henni frá því hún var ung kona. Mér þykir 
ótrúlega vænt um þennan skenk enda hefur hann yfir sinni 
sögu að búa. Ég safna dóti sem tengist mér tilfinningalega 
og geymi sérstaklega hluti sem tengjast dóttur minni. Ég 
geymi í kistli bandið sem Isabella dóttir mín fékk á 
fæðingardeildinni, fyrsta lokkinn sem ég klippti af henni, 
fyrstu myndina sem hún teiknaði hjá dagmömmunni, 
fyrstu skóna og þar fram eftir. Mamma hélt utan um allt 
sem tengdist mér í sérstakri bók og ég vil gera það sama 
handa dóttur minni og skrái því dagbók um það sem gerist 
í lífi hennar.“

ÞYKIR VÆNT UM KISTILINN 
SEM AMMA ÁTTI
„Ég er hrifin af 
íslenskri 
skartgripa-
hönnun og 
finnst við eiga 
fólk á heims-
mælikvarða í 
þeim bransa.  
Mér þykir 
sérlega vænt 
um hálsmen 
sem maðurinn 
minn gaf mér 
fyrir líklega 15 
árum, þegar 
hann hafði alls 
ekki efni á því 
að kaupa það,“ 
segir Steinunn 
Valdís Óskars-
dóttir borgarfulltrúi og bætir við að hálsmenið sé hann-
að af Ófeigi gullsmiði á Skólavörðustígnum á sínum 
tíma en menið er úr íslenskum sjávarsteini og keðjan og 
smíðin er úr oxíderuðu silfri. 
„Alla jafnan bind ég ekki bönd við dauða hluti en þetta 
tiltekna hálsmen hefur ákveðið tilfinningalegt gildi. 
Það er gamalt en stendur alltaf fyrir sínu,“ segir 
Steinunn Valdís og bætir við að hún myndi aldrei 
tengjast tilfinningaböndum við bíla eða álíka hluti. 

„Annar hlutur sem mér þykir mjög vænt um er 
gamall kistill sem amma mín átti en hún dó þegar ég 
var sjö ára. Ég var skírð í höfuðið á henni og á lokinu á 
kistlinum eru stafirnir hennar. Í kistlinum geymi ég svo 
alls kyns gamalt dót sem hefur ákveðið tilfinningalegt 
gildi fyrir mig frá því ég var lítil stelpa.“

HLUTIRNIR VERÐA AÐ HAFA SÁL
„Mitt dýrmætasta djásn er yfir 100 ára gamalt hús 
vestur í Stykkishólmi,“ segir Unnur Steinsson verslunar-
kona og bætir við að þau hjónin hafi verið að dunda sér 
við að gera húsið upp síðast liðin ár. „Þetta er hús með 
fallega sál og hefur skemmtilega sögu. Við erum langt í 
frá búin enda af nógu að taka sér í lagi þegar maður 
gerir allt sjálfur,“ segir Unnur og bætir við að bæjar-
stæðið skemmi ekki fyrir töfrum hússins. „Ég vona að 
ég móðgi engan þótt ég segi að sá bær er sá fallegasti á 
landinu.“

Unnur segist ekki tengast dauðum hlutum auðveld-
lega, ekki nema þeir hafi sál eins og gamla 
húsið. „Ég á náttúrulega töluvert safn af 
bréfum til jólasveinsins frá börnunum 
en það er ekki eitthvað sem maður 
dregur fram á hverjum degi. Ég fell 
ekki auðveldlega fyrir veraldlegum 
hlutum og er lítið glysgjörn svo ég á 
ekki marga skartgripi sem ég ber 
sterkar tilfinningar til. Hlutirnir verða 
að hafa sögu og sál á bak við sig 
annars hafa þeir engan tilgang. Ég 
held ég hafi alltaf verið svona 
gamaldags í hugunarhætti. Ég er 
jarðbundin og það tengist því.“

Unnur SteinssonSteinunn Valdís Óskarsdóttir

Sigríður Margrét Oddsdóttir

Eva Dögg Sigurgeirsdóttir

Tinna Gunnlaugsdóttir

Hrafnhildur Hafsteinsdóttir
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Hollywood
Hanna

Jude Law hefur verið duglegur á 
djamminu undanfarið og náðust þessar 
myndir af kappanum í London með 
óþekktri blondínu. Ætli kappinn sé 
kominn með nýja kærustu? Hún er að 
minnsta kosti ekkert lík Siennu Miller.

Ný dama í lífi 
Jude Law?

NÝ DAMA? Jude Law að koma af 
djamminu með óþekktri dömu.

Eva Longoria er allt of heit, allt of heit til 
að vera aðþrengd húsmóðir, en við 
höfum gaman af frekjuköstunum hennar. 
Eva prýðir forsíðu nýjasta Arena-
tímaritsins og myndirnar eru rosalegar. 

Aðdáendur hennar ættu að hlaupa út í 
bókabúð í þessum töluðu orðum. Hérna 
er ein rosalega mynd af skvísunni naktri 
og umvafinni keðjum. Vá!

SVONA HEITAR GELLUR
ÆTTI AÐ BANNA

Hvað er Mandy Moore að hugsa? Hún er 
ótrúlega sæt og saklaus stelpa. Hún er 
að gera góða hluti í Hollywood og á 
framtíðina fyrir sér og svo velur hún lúða 
eins og DJ AM til þess að vera með. DJ
AM var lengi vel með Nicole Richie, en 
þau hafa verið sundur og saman 
síðastliðið ár. Þessi lúða plötusnúður lét 
það út úr sér í fyrir ekki svo löngu síðan 
að hann þyrfti að ná sér í fræga gellu til 
að halda miðlungsferli sínum gangandi. 
Ah, Mandy hlauptu í burtu núna. Hann er 
algjör sauður þessi gaur og ekki einu 
sinni það sætur.

DJ AM NÁÐI SÉR Í AÐRA FRÆGA GELLU

GLATAÐUR GÆI Hvernig getur Mandy
verið með honum eftir að hann sagði 
það í einhverjum viðtölum að hann þyrfti 
að ná sér í aðra fræga kærustu? Jukk!

SAMAN Á SUNDANCE Frá Nicole Richie til Mandy Moore. Hér eru þau saman á 
Sundance-hátíðinni í Utah.

Margir þekkja þennan myndarlega leikara 
úr þáttaröðinni Las Vegas. Kappinn nýtur 
mikilla vinsælda meðal kvenþjóðarinnar – 
skiljanlega. Hann er megakroppur. 
Kappinn er þó ekki á lausu, því miður, en 
Black Eyed Peas-söngkonan Fergie nældi 
sér í þennan kropp fyrir alllöngu síðan og 
hamingja blómstrar. 

Josh skellti sér í þessar dásamlega ljótu 
skýlu fyrir tökur á þættinum Las Vegas 
og eins fallegur og hann er svona semi-
nakinn þá er þessi sundskýla alveg 
ferleg, sérstaklega þegar hann togar 
hana svona langt upp. Við fáum að sjá 
hluti sem okkur langar ekkert sérstak-
lega að horfa á.

Heitur líkami, ljót skýla
SMART Josh Duhamel togar skýluna 
aðeins of langt upp. Ekki mjög girnilegt.

O key, við vitum öll núna að það 
var Justin Timberlake sem 

dömpaði Cameron Diaz. Algjör 
bömmer þar sem Cameron er eitt 
mesta krúttið í Hollywood. En svona 
er lífið óréttlátt stundum. Nú er 
Justin á fullu að leitar sér að nýrri 
dömu. Það ætti ekki að reynast 
honum erfitt. 

En Cameron hefur leitað til vinar 
síns, Kellys Slater, til að hjálpa sér í 
gegnum erfiðu tímana. Kelly Slater 
er fáránlega heitur brimbrettameist-
ari sem deitaði núna síðast 
ofurfyrirsætuna Gisele Bündchen. 

Kelly og Cameron hafa verið að 
tjilla á Hawaii og leikið sér í 
öldunum, en eins og flestir vita 
elskar frú Cameron að sörfa. 

Eru þau par eða ekki? Enginn vill 
svara þessari spurningu en þau líta 
vel út saman og vonandi byrja þau 
saman. Fullkomið par.

Bara vinir, eh?

GÓÐUR FÉLAGSSKAPUR Cameron þurfti 
heldur betur á félaga sínum að halda 
eftir rifrildi við Justin á Golden Globe-
hátíðinni. Móðir Kellys hefur verið spurð 
út í sambandið en hún segir einungis um 
góða vináttu að ræða.

GÓÐ SAMAN Kelly og Cameron ættu að 
byrja saman. Þau lúkka ekkert smá vel 
saman.

LEITAÐI TIL VINAR SÍNS Cameron Diaz er í ástarsorg og leitaði til góðvinar síns Kellys Slater, sem er mega hönk.

HEITUR Josh Duhamel leikur í þáttaröð-
inni Las Vegas og þykir algjört „hottie“.

Á FÖSTU Mörgum finnst mjög 
furðulegt að Josh skuli vera 

með Fergie, söngkonu Black
Eyed Peas. En hún er ekki 

kölluð sú fríðasta í Hollywood.

LÆKKIÐ
HITANN Eva er
sjóðandi heit á 
þessari mynd.

CAMERON DIAZ LEITAR TIL VINARS SÍNS KELLY SLATER



.
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S ólveig Eiríksdóttir rekur lífrænu 
hollustulínuna Himneska 

hollustu. Solla segir Íslendinga 
aðeins á eftir öðrum þjóðum þegar 
kemur að lífrænum mat. Hún tók sig 
til og þýddi allar leiðbeiningar á 
íslensku svo vörurnar séu aðgengi-
legri.

„Ég áttaði mig á því að fólk hafði 
ekki nýtt sér lífrænu vörurnar þar 
sem það skildi ekki hvernig átti að 
nota þær,“ segir Sólveig Eiríksdóttir 
sem rekur Himneska hollustu og 
selur lífrænar vörur.

„Hjá okkur er allt á íslensku. Ég 
komst að því að konur sem eru 
þaulvanar í eldhúsi og geta rúllað 
upp heilu fermingaveislunum skilja 
ekki hollenskar leiðbeiningar og hafa 
því hingað til sleppt lífrænum vörum. 
Þessi uppgötvun varð kveikjan að því 
að koma með þessa framleiðslu,“ 
segir Solla og bætir við að á umbúð-
unum séu einnig auðveldar upp-
skriftir. 

„Í fyrstu voru þessar vörur svo 
dýrar og fólk varð að velja á milli 
spelts og bensíns. Nú er hins vegar 
komin samkeppni á þennan markað 

og með fleiri neytendum hefur verðið 
lækkað þótt enn sé um fyrsta flokks 
vöru að ræða. Sjálf er ég tiltölulega 
nýkomin með bílpróf, fór allar mínar 
leiðir á hjóli áður en ég ákvað að taka 
prófið. Ég var lengi að gefa mig en 
ákvað að þar sem ég var með barn 
yrði ég að hafa bíl. Núna ek ég um á 
sparneytnum Yaris því ég vil frekar 
eyða peningunum í eitthvað hollara 
en bensín,“ segir Solla og bætir við að 
hún sé stolt yfir hollustuvakningunni 
í þjóðfélaginu. 

„Ég er voðalega montin yfir þessari 
vakningu í lífrænum mat, við vorum 
brautryðjendur og nú er þetta komið 
í allar búðir. Fólk sem aldrei spáði í 
neitt svona er nú farið að spurja og 
spá svo maður sáir fræjum og 
hnippir aðeins í fólk. Ég hef alltaf haft 
þennan áhuga á hollustu og byrjaði í 
þessu með hugsjón sem er enn í 
gangi og verður alltaf. Við Íslending-
ar erum á eðlilegu róli varðandi 
lífrænan mat, kannski frekar sein 
miðað við önnur lönd. Við eigum 
samt eftir að taka við okkur og allt í 
einu verða allir komnir í þetta. Við 
erum nefnilega svo krúttleg.“

Við mælum með

F eðgarnir Grétar Örvarsson og 
Kristján Grétarsson eiga lagið 
Eldur sem flutt verður í 

Söngvakeppni Sjónvarpsins annað 
kvöld. Grétar fékk eiginkonu sína til 
að semja textann við lagið svo um 
alvöru fjölskylduverkefni er að ræða.

„Við feðgarnir eigum lagið saman 
og Ingibjörg Gunnarsdóttir konan 
mín samdi textann,“ segir Grétar Örv-
arsson tónlistarmaður en hann og 
Kristján Grétarsson sonur hans eiga 
lagið Eldur sem flutt verður í 
Söngvakeppni Sjónvarpsins annað 
kvöld. Þeir feðgar hafa ekki samið oft 
saman en samkvæmt Grétari gekk 
samstarfið vel. „Ingibjörg hefur 
samið texta fyrir marga lagahöfunda 
og söngvara í gegnum tíðina og því lá 
beinast við að leita til hennar enda 
ekki við hæfi að líta fram hjá konunni 
sinni,“ segir Grétar brosandi en 
fjölskyldan leitaði til Friðriks Ómars 
söngvara til að flytja lagið. „Friðrik 
Ómar er sterkur flytjandi sem hefur 
brennandi áhuga á þessari keppni. 

Við erum ekki í þessu af neinum 
fíflagangi heldur erum í þessu af 
fullri alvöru og leggjum allan okkar 
metnað í þetta,“ segir Grétar og bætir 
við að hann telji lagið sterkt. „Í laginu 
er mikill undirliggjandi kraftur, það 
hefur yfir þjóðlegum blæ að ráða og 
ýmis önnur blæbrigði en ég vil láta 
hlustendur um að dæma.“ 

Aðspurður um gengi Silvíu Nætur í 
fyrra segist Grétar líklega vera 
sammála meirihluta þjóðarinnar um 
að grínið hafi gengið of langt. „Mér 
fannst þetta voðalega sniðugt og vissi 
að hún myndi sigra hér heima. Hún 
var með heilan sjónvarpsþátt á bak 
við sig og yngri kynslóðin er dugleg í 
símakosningunni. Þar af leiðandi 
hvet ég þá sem eldri eru til að kjósa 
það lag sem við getum verið stolt af 
og forðast það að vakna upp með 
timburmenn eftir þessa keppni eins 
og gerðist í fyrra og hittiðfyrra. Við 
eigum að senda fólk sem hefur 
brennandi áhuga á þessari keppni, 
fólk sem leggur metnað í þetta.“

GRÉTAR ÖRVARSSON FÉKK FJÖLSKYLDUNA MEÐ Í EUROVISION

Samdi lag með 
syninum og konunni

SÖNGVARINN OG LAGASMIÐIRNIR „Friðrik Ómar er sterkur flytjandi sem hefur brenn-
andi áhuga á þessari keppni. Við erum ekki í þessu af neinum fíflagangi heldur erum 
í þessu af fullri alvöru og leggjum allan okkar metnað í þetta,“ segir Grétar sem sést 
hér ásamt Kristjáni syni sínum og söngvaranum Friðriki Ómari. SIRKUSMYND/HEIÐA

„Á föstudögum fer ég alltaf með 
stelpurnar mínar í íþróttaskólann og ætla 
svo að eiga kósý kvöld með þeim heima. 
Á laugardaginn ætla ég að mæta í 
ræktina og um kvöldið er ég búin að lofa 
að passa litla strákinn systur minnar. 
Hann ætlar að vera í næturpössun í 
fyrsta skiptið svo það 
verður öruggleg 
eitthvað um andvöku 
það kvöldið. Á 
sunnudögum er það 
alltaf sama skemmtilega 
rútína, við fáum okkur 
bakkelsi og gefum svo 
öndunum brauð.“

Íris Björk Árnadóttir 
fyrrverandi fegurðar-
drottning og mamma

„Helgin er að mestu 
leyti óráðin, kannski 
kíki ég suður eða verð 
heima hér fyrir norðan 
og stend í flutningum. 
Ætli maður reyni ekki að 
kíkja aðeins út á lífið til 

að sýna 
smá lit 
en
annars
er
undirbúningur fyrir mót í 
fullum gangi svo maður verður 
að hafa sig hægan. Ég verð að 
æfa alla helgina, það eru engar 
pásur í því.“

Heiðrún Sigurðardóttir 
líkamsræktarkona

„Ég er að fara að syngja 
í Eurovision-keppninni á 
morgun og er mjög 
spennt fyrir því. Ég er 
ein af bakröddunum 
fyrir söngkonuna 
Guðrúnu Lísu
Einarsdóttur og mér 
líst mjög vel á 

þetta hjá 
okkur. Ef lagið 

sigrar er ég að sjálfsögðu 
tilbúin að fara út og keppa 
fyrir Íslands hönd, þótt ekki 
væri nema sem bakrödd. Á 
sunnudaginn ætla ég svo 
bara að slaka á.“

Ína Valgerður Pétursdóttir 
söngkona

„Helgin fram undan er mjög róleg 
sem er fínt þar sem það er búið 
að vera mjög mikið að gera 

síðustu daga, bæði í 
vinnunni og í að þjálfa. 
Kannski skrepp ég bara í 
bíó en mig langar að sjá 

nýju myndina með Ben
Stiller, Night at the 
Museum. Ég held að 
hún sé skemmtileg 

afþreying.“

Kristín Rós
Hákonardóttir 

sundkona

Hvað á að gera um helgina?

ER Í HOLLUSTUNNI
AF HUGSJÓN

„Ég mæli með 
kvikmyndunum
Little Miss
Sunshine og
Stranger than 
Fiction og 
disknum Coco
Rosie. Sjálf hlakka 
ég mikið til að 
sjá myndina 
Foreldra og 
það er óhætt 
að segja að 
bíóárið byrji 

mjög vel.“

Þórdís Elva Þorvaldsdóttir leikkona

„Ég mæli með 
leikritinu Pabbanum. 
Þetta er alveg 
rosalega skemmti-
leg og fyndin 
sýning sem ég 
mæli með fyrir 
alla. Einnig mæli 
ég með Incubus
tónleikunum í 
mars. Ég hlakka 
alveg svakalega 
til að sjá þá.“

Tinna Marína
söngkona

„Ég mæli með kvikmyndinni Crash.
Þessi mynd kom mér 
mjög á óvart og ég er 
búinn að hugsa mikið 
um hana síðan ég sá 
hana. Einnig mæli ég 
með geisladisknum 
með Ný danskri og 
Sinfóníuhljómsveit

Íslands. Ég var að 
finna þennan disk í 
hrúgunni heima og 
er aftur farinn að 

dýrka þennan disk.“

Kristinn Darri Röðulsson
Herra Ísland 2006

„Ég mæli með leikritinu Ófagra veröld í 
Boragrleikhúsinu en það dregur mann inn 
í geðveikina og út aftur, algjör snilld. 
Einnig mæli ég með að fólk gefi til 
hjálparstarfs með sínum hætti og gleðjist 
yfir stórum jafnt sem smáum framlögum. 
Það skiptir ekki hvaðan fjárstyrkurinn 
kemur. Að lokum mæli ég með að hver 
og einn geri sitt í þessum loftlagsbreyting-
um og kíki á www.climatecrisis.net.“

Hólmfríður Anna Baldursdóttir 
upplýsingafulltrúi UNICEF

Sólveig Eiríksdóttir Solla
er tiltölulega nýkomin með 
bílpróf og keyrir um á 
sparneytnum Yaris.
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