
Stíllinn breytist 
og hárið með
Ragnheiður Elín Árna-
dóttir, aðstoðarkona 

forsætisráð-
herra og 
frambjóðandi
Sjálfstæðis-
flokksins í 

Suðvesturkjördæmi, 
hleypir Sirkus í fata-
skápinn hjá sér. Hún 
segir stílinn hafa breyst 
með aldrinum og að 
hárið hafi tekið enn 
meiri breytingum.

Bls. 6

Hárspangir í 
Vogue
Thelma Jónsdóttir, 
fatahönnuður í París, 

hefur vakið 
mikla athygli 
fyrir hár-
spangir sem 
hún hannar. 

Grein um hana birtist í 
breska Vogue en hún 
handsaumar allar 
spangirnar sjálf.

Bls. 4
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Kasólétt Ellý Ármanns bloggar um samskipti kynjanna

KYNLÍF ER NÁTTÚRULEGUR
PARTUR AF TILVERUNNI

sirkus
Freyja fjölgar 
mannkyninu
Fitnessdrottningin 
Freyja Sigurðardóttir og 

maðurinn
hennar, 
Haraldur
Guðmunds-
son, eiga von 

á barni í október. Þau 
ætla að fá að vita kynið 
í næsta sónar.

Bls. 2

ÞENUR RADDBÖNDIN Á WEMBLEY
Tenórinn Garðar Thor Cortes hefur verið 
fenginn til að syngja á Wembley-leikvanginum
fyrir úrslitaleikinn um sæti í ensku úrvalsdeild-

inni 28. maí næstkomandi. BLS. 2
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linsumælingar
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VINSÆLL Í BOLT-
ANUM Garðar 

Thor virðist höfða 
til þeirra sem sjá 

um skemmti-
atriðin á 

knattspyrnu-
leikjum.

J ú, það er rétt. Það er búið að bóka 
Garðar Thor á Wembley-leikvanginn 28. 
maí næstkomandi. Ég held að þetta sé 

einhvers konar úrslitaleikur um að komast 
upp í úrvalsdeildina. Ég er nú ekki alveg 
með þetta á hreinu en þetta verður 
stórleikur. Alveg pottþétt mesti áhorfenda-

fjöldi sem Garðar hefur sungið fyrir,“ 
segir Einar Bárðarson, umboðsmaður 
Garðars Thors Cortes, í samtali við 
Sirkus. 

Til að skýra málið mun Garðar Thor 
syngja fyrir úrslitaleikinn um sæti í 
ensku úrvalsdeildinni að ári. Fjögur lið, 
Derby, Southampton, West Brom og 
Wolves, berjast um þetta sæti og munu 
tvö þessara liða spila á Wembley eftir 

að Garðar Thor hefur þanið raddbönd-
in. Mikið er í húfi enda gefur sæti í 
úrvalsdeildinni tekjur upp á tæpa fjóra 

milljarða. Hinn nýi Wembley tekur rétt 
rúmlega níutíu þúsund áhorfendur og má 

búast við troðfullum velli 
og rafmagnaðri 
stemningu. 

Garðar Thor er ekki 
óvanur að koma fram á 
knattspyrnuleikjum því 
hann söng eins og engill 
fyrir leik Íslendingaliðs-
ins West Ham og Chelsea 
á Upton Park í ensku 
úrvalsdeildinni fyrir 

skömmu. Þar söng 
hann Nessun 

Dorma 

og einkennislag West Ham, Forever Blowing Bubbles. 
Fréttir bárust af misjöfnum undirtektum við söng Garðars 
Thors en Einar blæs á það og segir hann hafa staðið sig 
stórkostlega.

„Eggert [Magnússon, stjórnarformaður West Ham] var 
himinlifandi sem og allir sem ég talaði við. Það var 
einhver einn fúll bloggari sem fílaði þetta ekki og einhvern 
veginn tókst Morgunblaðinu að grafa hann upp. Blaðið 
ætti eiginlega að fá verðlaun fyrir það því hann var sá eini 
sem hreifst ekki af íslenska tenórnum,“ segir Einar og 
hlær. oskar@frettabladid.is

 Heyrst hefur

É g hef það alveg rosalega gott og 
meðgangan gengur vel,“ segir 

Freyja Sigurðardóttir, ein fremsta 
fitness-kona landsins, en Freyja er 
komin átján vikur á leið að sínu öðru 
barni. Freyja og kærastinn hennar, 
Haraldur Freyr, búa í Noregi en fyrir á 
Freyja soninn Jökul Mána. „Við 
ætlum að fá að vita kynið þegar við 
förum næst í sónar,“ segir Freyja 
spennt og bætir við að Jökull Máni 
vilji fá litla systur. „Mér er hins vegar 
alveg sama og er jafn spennt fyrir 
báðum kynjum.“ Freyja mun taka 
pásu frá allri fitness-keppni vegna 
meðgöngunnar en hún er án efa ein 
af fremstu fitness-konum landsins. 
„Ég er samt að æfa á hverjum degi, 

heilsan er góð og ég hef það mjög 
gott. Vonandi verð ég jafn fljót að 
jafna mig og eftir að Jökull Máni 
fæddist. Hann var bara sex mánaða 
þegar ég fór að keppa aftur og vann,“ 
segir hún hlæjandi. 

Freyja segir barnið velkomið í 
heiminn og að Haraldur Freyr sé 
mjög spenntur. „Þetta var planað. Við 
fórum að hugsa í desember hversu 
gaman það væri að koma með annað 
barn og í janúar var ég orðin ófrísk 
svo þetta tók ekki langan tíma. Ég er 
skrifuð inn 21. október en Jökull 
Máni á afmæli 27. október og það 
væri ekki leiðinlegt ef hann fengi litla 
systur í afmælisgjöf.“

indiana@frettabladid.is

FREYJA SIGURÐARDÓTTIR FITNESS-KONA 
Á VON Á SÍNU ÖÐRU BARNI Í OKTÓBER.

Sonurinn vill litla systur

GARÐAR THOR CORTES VINSÆLL SEM SKEMMTIKRAFTUR Á KNATTSPYRNULEIKJUM

Syngur fyrir 90 þús-
und manns á Wembley

STÆKKANDI FJÖLSKYLDA Haraldur, Jökull Máni og Freyja. Fjölskyldan mun stækka í 
október.

STÆRSTA GIGGIÐ TIL ÞESSA Hinn 
nýbyggði Wembley-leikvangur rúmar 
níutíu þúsund manns. 

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Haukur flytur við hliðina á 
Björgólfi Thor
Það reyndist ekki 
erfitt að selja 
einbýlishúsið að 
Lálandi 3 í 
Fossvoginum.
Húsið var aðeins 
tvo daga í sölu 
enda fallegt hús 
á frábærum og 
veðursælum stað. 
Ekki skemmir fyrir 
að í næsta húsi, 
Lálandi 1, býr 
ríkasta par Íslands,
Björgólfur Thor 
Björgólfsson og 
Kristín Ólafsdóttir. Nýi nágranni þeirra 

Björgólfs Thors og 
Kristínar heitir 
Haukur Oddsson
og er verkfræð-
ingur að mennt. 
Hann starfar sem 
forstöðumaður hjá 
Glitni.



Háskólinn á Bifröst er eini „campus“-skólinn
í félagsvísindum á Íslandi.

Nemendur vinna raunhæf verkefni
í gegnum allt námið.

Nær helmingur nemenda dvelur
eitt misseri erlendis t.d. í Kína.

Háskólinn á Bifröst býður upp á
mjög öflugt fjarnám.

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár

70% útskrifaðra nemenda
Háskólans á Bifröst eru komnir 
í stjórnunarstarf innan 5 ára
að námi loknu.

Lagadeild
Í lagadeild er boðið upp á viðskiptalögfræði 

sem samsett er úr greinum lögfræði, fjármála 

og viðskipta. Námið er afar hagnýtt og getur 

verið góður undirbúningur fyrir atvinnulífið

eða frekara nám. Nemendur útskrifast með

BS gráðu í viðskiptalögfræði.

Viðskiptadeild
Alhliða viðskiptanám sem ætlað er að

búa nemendur undir ábyrgðar-, forystu-

og stjórnunarstörf í innlendu og alþjóðlegu 

samkeppnisumhverfi. Í BS námi í 

viðskiptafræði eru kennd öll helstu svið 

stjórnunar, rekstrar og viðskipta.

Félagsvísindadeild
Deildin býður upp á grunnnám til BA í HHS 

(heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði). 

Grunnnám í HHS er traustur undirbúningur 

fyrir hvers kyns framhaldsnám á sviði hug- og 

félagsvísinda, til meistara- eða doktorsgráðu 

og fyrir störf á alþjóðlegum vinnumarkaði.

Minnum á að við erum þegar  farin að taka á móti umsóknum í allar deildir skólans.
Því fyrr sem þú sækir um, því meiri möguleika áttu á námsvist. Umsóknareyðublöð
eru á heimasíðu skólans, www.bifrost.is



BLS. 4 | sirkus | 11. MAÍ 2007

Ú tgerðarmaðurinn Guðmundur 
Kristjánsson, sem er eigandi 

útgerðarfyrirtækisins Brims, hefur 
sótt um leyfi til skipulags- og 
mannvirkjanefndar Seltjarnarness til 
að fá að rífa hús sitt við 
Nesveg 107 og byggja 600 
fermetra glæsivillu, sem 
teiknuð er af Friðriki 
Friðrikssyni arkitekt, í 
staðinn. Húsið, sem 
gengur undir nafninu 
Marbakki, stendur á 
stórglæsilegri 1.200 
fermetra sjávarlóð og 
borgaði Guðmund-
ur 90 milljónir fyrir 
það þegar hann 
keypti það í lok 
árs 2005. Nú ætlar 

Guðmundur að rífa það og má því 
áætla að kostnaður hans, áður en 
hafist er handa við að byggja nýja 
húsið, verði um 100 milljónir. Þetta er 
ekki í fyrsta sinn sem Guðmundur 

ræðst í stórframkvæmdir. Hann 
keypti Iðunnarhúsið við Bræðra-
borgarstíg í kringum aldamótin 
og breytti því öllu á fínasta og 

flottasta hátt. Það hús stendur 
nú autt og hafa Guðmundur og 
fjölskylda hans aldrei búið í 

húsinu.

Ólöf og Ghostigital 
í Feneyjum
Ólöf Arnalds og hljómsveitin Ghostigital 
munu troða upp í opnunarpartíi íslenska 
sýningarskálans á Feneyjatvíæringnum 
hinn 6. júní næstkomandi. Listamaðurinn 
Steingrímur Eyfjörð er fulltrúi Íslands á 
hátíðinni þetta árið og munu verk hans 
verða til sýnis fram á haust. Það er 
menntamálaráðuneytið sem stendur 
straum af opnunarpartíinu en Baugur 

Group er 
aðalstyrktaraðili
sýningarinnar. 
Fastlega er búist 
við því að hjónin 
Björk Guð-
mundsdóttir og 
Matthew Barney 

verði meðal gesta í opnunarpartíinu en 
Barney opnar sýningu í sal Guggenheim-
safnsins í Feneyjum daginn áður. Hátíðin 
sjálf hefst 7. júní og mun utanríkisráðu-
neytið bjóða upp á morgunverð þann 
dag. Fastlega má búast við að flestir úr 
þotuliði landsins láti sjá sig í opnunar-
partýinu en gaman verður að sjá hvort 
það verði nýr menntamálaráðherra sem 
dúkki upp. Gengið verður til kosninga á 
morgun laugardag og kemur í framhald-
inu í ljós hvort Þorgerður Katrín Gunnars-
dóttir haldi áfram 
sem yfirmaður 
menntamála í 
landinu eða hvort 
hátíðin í Feneyjum 
verði eitt af fyrstu 
embættisverk-
um nýs 
ráðherra.

 Heyrst hefur

Þ essi umfjöllun er rosalega fín 
auglýsing fyrir mig auk þess 
sem það er frábært að komast 

í Vogue yfirhöfuð,“ segir Thelma 
Björk Jónsdóttir, 24 ára fatahönnuð-
ur, en fjallað var um Thelmu og 
hönnun hennar í nýjasta hefti breska 
Vogue. Thelma, sem hannar undir 
merkinu THELMA design, hefur 
vakið athygli fyrir flottar hárspangir 
og höfuðföt. Hún býr í París og tók á 
dögunum þátt í LeShowroom á 
Tískuvikunni í París. Hingað til hefur 
hún selt hönnun sína í versluninni 
Trílógíu í Reykjavík en nú hefur 
Japansmarkaður bæst við og hún 
vonar að fljótlega komist hún að í 
París og í London. „Ég ætlaði alltaf að 
verða fatahönnuður, það hefur aldrei 
neitt annað verið á planinu,“ segir 
Thelma sem lærði handavinnu sem 
barn hjá ömmu sinni sem var 
handavinnukennari. Thelma hóf að 
hanna spangirnar eftir útskrift frá 
Listaháskóla Íslands árið 2005. Hún 
viðurkennir að hafa ekki einu sinni 
látið sig dreyma um umfjöllun í 
Vogue að tveimur árum liðnum. „Ég 
sá það ekki fyrir mér og það var ekki 
á fimm ára planinu,“ segir hún 

hlæjandi og bætir við að hún hafi 
fengið góð viðbrögð við umfjöllun-
inni. Spurð fyrir hverja hönnun henn-
ar sé segist hún ekki hanna fyrir 
sérstakar týpur. „Mér finnst spang-
irnar ganga fyrir alla en hugmyndina 
að þessari línu fékk ég frá kvik-
myndastjörnum eins og Marilyn 
Monroe og Gretu Garbo og róman-
tíkinni hér í París. Línan er breið svo 
allar konur geta fundið sér spöng 
hvort sem þær eru að fara út að 
versla eða á leið í galaboð.“ 

Thelma framleiðir allar sínar vörur 
sjálf og vill vera með puttana í öllu. 
„Hver einasta spöng er handsaumuð 
og handunnin og eins og er er ég ekki 
tilbúin að henda þessu í fjöldafram-
leiðslu. En ef eftirspurnin verður 
mikil verð ég að huga að þeim 
málum. Ég er að fara á sýningu í 
Tókýó á vegum Útflutningsráðs og ef 
það gengur vel þarf ég eflaust á hjálp 
að halda við framleiðsluna. Mér 
finnst þetta bara svo gaman að ég er 
ekki tilbúin að gefa þetta frá mér.“

Áhugasamir geta lesið meira um 
Thelmu á heimasíðunni www.iqons.
com/thelma+bjork.

indiana@frettabladid.is

THELMA BJÖRK JÓNSDÓTTIR, 24 ÁRA FATAHÖNNUÐUR, VEKUR ATHYGLI Í EVRÓPU

HANDSAUMAR HVERJA
EINUSTU SPÖNG SJÁLF

THELMA BJÖRK Thelma viðurkennir að hún hafi ekki einu sinni þorað að láta sig 
dreyma um Vogue.

FLOTTAR SPANGIR „Mér finnst 
spangirnar ganga fyrir alla en 
hugmyndina að þessari línu fékk 
ég frá kvikmyndastjörnum 
eins og Marilyn Monroe og 
Gretu Garbo og 
rómantíkinni hér í 
París,“ segir Thelma.

Sægreifi vill rífa 
90 milljóna króna hús

HEYRIR BRÁTT SÖGUNNI TIL Ef vilji Guðmundar nær fram að ganga heyrir þetta hús 
brátt sögunni til. SIRKUSMYND/VILHELM

VILL RÍFA Sægreifinn 
Guðmundur vill 

byggja 600 
fermetra
glæsivillu þar 
sem Marbakki
stendur nú.

Ekkert blað?

550 5600

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja ef blaðið berst ekki.

- mest lesið
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É g hef gaman af tískunni og 
reyni að fylgjast með en ætli 
minn stíll sé ekki í íhaldssam-

ari kantinum,“ segir Ragnheiður Elín 
Árnadóttir, aðstoðarkona forsætis-
ráðherra og frambjóðandi 
Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjör-
dæmi. Ragnheiður Elín klæðist 
fínum, klassískum fötum í vinnunni 
en klæðist hversdagslegri fötum í 
frítíma sínum. „Ég er mikið fyrir 
skyrtur og jakka en þegar vinnu lýkur 
klæðist ég hressari jökkum og 
gallabuxum,“ segir hún en bætir við 
að henni líði vel í vinnufötunum. „Við 
konurnar höfum samt mun meira 
frelsi í þessu en karlarnir og getum 
fundið okkur margt fleira en stífar 
skyrtur og dragtir.“ Aðspurð hvort 
fatasmekkur hennar hafi breyst með 
árunum segir hún svo vera. „Verður 
maður ekki að þroskast með 
aldrinum?“ segir hún brosandi og 
bætir við að hártískan hafi aðallega 
breyst. „Ég hef verið dugleg að prófa 
mig áfram og fór í gegnum þessi 
venjulegu tískuslys með herðapúðum 
og strokkapilsum. Í dag er meira 

samhengi í stílnum mínum og í 
fataskápnum passar flest saman.“ 

Ragnheiður Elín segist aðallega 
versla föt á flugvöllum. Hún hafi 
sjaldnast tíma til að versla hér heima. 
„Kastrup-flugvöllur er afar góður 
staður til að bíða eftir flugi á en þar 
eru margar af uppáhalds verslunun-
um mínum eins og Sand. Þegar ég er 

að ferðast vegna vinnunnar nota ég 
oft tækifærið og versla á flugvöllum,“ 
segir hún og bætir við að hún elti 
tískuna ekki í blindni. „Ég reyni að 
fylgjast með tískusveiflum og kaupi 
eina og eina flík en fyrst og fremst 
kaupi ég flíkur sem klæða mig. Ég elti 
tískuna ekki það mikið að ég líti út 
eins og trúður. Eða það vona ég 
allavega,“ segir hún hlæjandi að 
lokum. indiana@frettabladid.is

RAGNHEIÐUR ELÍN ÁRNADÓTTIR KLÆÐIST KLASSÍSKUM OG 
FÍNUM FÖTUM Í VINNUNNI EN GALLABUXUM Í FRÍSTUNDUM. 
HÚN HLEYPTI SIRKUS Í FATASKÁPINN.

STÍLLINN BREYTIST
MEÐ ALDRINUM

Á LÍNUSKAUTUM „Við hjónin rennum 
okkur á línuskautum þegar færi gefst. 
Það er alltaf jafn gaman að renna sér í 
góða veðrinu.“

VEIK FYRIR SKÓM. „Ég verð að viðurkenna að ég er frekar veik fyrir skóm eins og svo margar kynsystur mínar. Maður á aldrei 
nóg af skóm.“

ÍSLENSK HÖNNUN „Ég lét sauma 
þennan jakka á mig fyrir brúðkaup en 
hef notað hann í seinni tíð við galla-
buxur. Ég er aldrei í gallabuxum í 
vinnunni svo ég nota öll tækifæri sem 
gefast til að klæðast gallabuxum. Skóna 
keypti ég í Kúltur fyrir mánuði síðan.“

HERMANNAJAKKI „Ég keypti jakkann í Karen Millen í London, háu stígvélin voru 
keypt á útsölu. Þau eru mjög há svo ég nota þau aðeins í sitjandi boðum.“FÍNU GUCCI-GULLSKÓRNIR „Maðurinn

minn gaf mér jakkann og skóna og valdi 
sjálfur og gladdi mitt litla hjarta. Skórnir 
eru frá Gucci en jakkinn og buxurnar 
voru keypt í Sand.“
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É g hef haft það rosalega gott á 
meðgöngunni, er búin að vera 
heima og hef getað sinnt 

börnunum áður en stelpan kemur í 
heiminn,“ segir Ellý Ármanns, þula, 
móðir og vinsælasti bloggari 
landsins. „Ég hef verið hraust og 
notið þess að vera ekki að vinna frá 
níu til fimm en það er örugglega 
draumur allra ófrískra kvenna að 
geta slakað á fyrir fæðinguna. Þetta 
eru náttúrlega bara forréttindi,“ segir 
Ellý, sem er sátt við að Hér og nú, 
tímaritið sem hún ritstýrði, hafi verið 
selt og hún misst vinnuna í kjölfarið. 
Nú fær hún útrás fyrir skrifin á 
netinu og greinar hennar hafa aldrei 
verið vinsælli með upp í rúmlega 90 
þúsund flettingar á viku. Enginn 
annar bloggari hefur náð öðrum eins 
vinsældum en metið var í kringum 30 
þúsund flettingar áður en bloggið 
hennar Ellýjar sló í gegn.

Sársaukinn hverfur þegar 
barnið kemur

Ellý og sambýlismaður hennar, 
Freyr Einarsson, sjónvarpsstjóri á 
Sirkus, eiga von á dóttur um miðjan 
mánuðinn. Ef stelpan verður ekki 
komin í heiminn fyrir 15. maí verður 
hún tekin með keisara. „Ég hef bæði 
upplifað keisaraskurð og fæðingu og 
veit að það besta í heimi er að fá 
barnið strax í fangið eftir fæðinguna. 

Yngri strákurinn minn sneri við í 
miðri fæðingu og læknarnir urðu 
hræddir svo hann var tekinn með 
keisaraskurði. Ég fékk hann svo 
fullklæddan í fangið, sem var allt 
önnur lífsreynsla en að fá barnið 
beint á brjóstið eftir fæðingu. Ég er 
pínu hrædd eftir þessa reynslu en 
veit að allur sársauki hverfur þegar 
ég fæ hana í fangið sama hvaða leið 
hún kemur. Það þýðir ekkert að velta 
sér upp úr því hvað verður. Legg mig 
fram við að vera jákvæð og bjartsýn. 
Óska þess að allt fari vel,“ segir Ellý 
kát að venju.

Kynið skiptir ekki máli
Ellý á tvo syni. Einar Alex Jónsson 

er 8 ára og Ármann Elías Jónsson 11 
ára. Freyr á tvær dætur, Kassöndru 
15 ára og Kríu 7 ára en hún býr hjá 
þeim aðra hvora viku. „Krökkunum 
kemur vel saman. Það er hreint með 
ólíkindum hvað þetta gengur allt vel,“ 
segir Ellý og bætir við að hana hafi 
alltaf langað í stelpu. „Annars skiptir 
kynið engu máli,“ segir hún brosandi.

Heimilið er sælureitur
Ellý var 26 ára þegar hún eignaðist 

eldri soninn og tveimur árum seinna 
kom sá yngri í heiminn. Nú eru átta 
ár liðin. „Ég vil eignast fleiri börn og 
helst vildi ég fylla húsið af börnum. 
Það er ekki að ástæðulausu að ég 
valdi Frey,“ segir hún hlæjandi. „Við 
erum samstiga í þessu og viljum 
bæði eiga stóra samheldna fjöl-
skyldu. Gott fjölskyldulíf er 
eftirsóknarvert, við eigum heimili 
sem er okkar sælureitur,“ segir Ellý og 
bætir við að hún sé að upplifa 
meðgönguna á annan hátt en þegar 
hún eignaðist synina. „Líkamlega 
finn ég að ég er eldri og andlega séð 
er þetta  sæluvíma. Ég legg mig fram 
við að hugsa vel um mig og passa 
upp á mataræðið og svefninn. Svo fæ 
ég líka mikinn stuðning frá krökkun-
um. Það eru fleiri sem taka þátt í 
þessu núna, ekki bara ég og makinn. 
Líf barnanna breytist jú líka og þau 
eru virkir þátttakendur. Við erum öll 
mjög spennt yfir þessu öllu saman.“

Kynlíf partur af tilverunni
Blogg Ellýjar hefur vakið mikla 

athygli en síðan hennar er mest lesna 
heimasíða landsins. Ellý lætur allt 
flakka og frásagnirnar minna helst á 
þættina Sex and the City. „Ætli 
bloggið fái mig ekki til að gleyma 
stað og stund. Auðvitað koma þessar 
vinsældir mér á óvart að einhverju 
leyti. En eftir að hafa ritstýrt blaði og 
skrifað daglega á vefinn minn 
spámaður.is í fimm ár hef ég ágætis 
tilfinningu fyrir því hvað fólk vill lesa. 
Ég er að þessu fyrst og fremst til að 
hafa gaman af. Enda óþarfi að taka 
lífinu of alvarlega eða velta sér upp úr 
endalausum áhyggjum. Kynlíf er 
náttúrulegur partur af tilverunni. 
Hvers vegna má ekki tala um það?“ 
segir hún og hlær. „Á meðan ég hef 
gaman af þessu held ég áfram að 
skrifa daglegar örsögur, burtséð frá 
bókaútgefendum eða fjölmiðlum.“

indiana@frettabladid.is

ELLÝ ÁRMANNS, ÞULA, MÓÐIR OG VIN-
SÆLASTI BLOGGARI LANDSINS, MUN 
EIGNAST STELPU Á NÆSTU DÖGUM.  

VILL FYLLA 
HÚSIÐ AF 
BÖRNUM

FALLEG FJÖLSKYLDA Ellý ásamt Einari Alex, Ármanni Elíasi og Kríu. „Krökkunum kemur vel saman. Það er hreint með ólíkindum 
hvað þetta gengur allt vel,“ segir Ellý. MYND/AUJA.NET

ÚR BLOGGI ELLÝJAR
„Hvað ertu að spá?“ spurði ég 
örvæntingarfull eftir að hún lýsti 
fyrir mér að þær hafi heilsast eins 
og um fund væri að ræða þar sem 
hún lá í fangi mannsins sem dýrkar 
hana af því að hún er einstök og 
dularfull kynferðisvera. 

…
„Hún var mjög kammó. Kippti sér 
ekkert upp við að við værum að 
leika okkur í baðinu. Hún setti á sig 
varalit en þurfti síðan að rjúka af 
stað út á flugvöll,“ sagði hún 
afslöppuð og ekki var að sjá að hún 
skammaðist sín.

…
„Ég veit það. Ég kúgast bara svo 
auðveldlega,“ svaraði hún 
vandræðaleg á svipinn þegar hún 
viðurkenndi að hún hafði gert sér 
vonir um að myndarlegi bankamað-
urinn gæti vakið ástríður hennar af 
löngum dvala.

…
„Þetta var æðislegt þangað til hann 
tyllti fótunum svona á sitthvora 
öxlina á mér og hallaði sér aftur í 
pottinum. Ég strauk á honum 
kálfana því ég var alveg til í að vera 
elskuð eins og gyðja í flottasta 
bústað landsins,“ útskýrði þessi 
samvinnuþýða stelpa sem hefur 
aldrei verið fyrir ruddaskap í 
samböndum. „En svo byrjaði hann 
að ýta tánum í kinnina á mér. Ég 
hélt náttúrlega að hann væri bara 
að reyna að kitla mig þar til hann 
spurði hvort ég vildi sjúga á honum 
tærnar.“ 

www.ellyarmanns.blog.is

Ég fékk hann svo full-
klæddan í fangið, sem 
var allt önnur lífsreynsla 
en að fá barnið beint á 
brjóstið eftir fæðingu.
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Margir tvíburar í fjölskyldunni

Stóra systir er bæði áhugasöm og 
hjálpleg,“ segir Ólöf Ingunn 

Björnsdóttir en hún og Vilhjálmur 
Magnússon eiga tvíburana Björn 
Ívar og Magnús Má. Þeir eru eins árs 
og stóra systir þeirra, Hafdís Rut, er 
að verða sex ára. Ólöf Ingunn segir 
að það hafi verið dálítíð sjokk í 
fyrstu að fá fréttir um að von væri á 
tvíburum en í raun hafi þetta ekki 
komið mikið á óvart þar sem mikið 
er um tvíbura í fjölskyldunni. 
„Mamma mín er tvíburi og pabbi 
Vilhjálms líka auk þess sem það eru 
fleiri tvíburar í föðurfjölskyldu 
minni svo þetta er úti um allt,“ segir 
hún brosandi og bætir við að Björn 
Ívar og Magnús Már séu afar ólíkir, 
enda séu þeir tvíeggja. „Þeir eru eins 
og svart og hvítt og margir segjast 
aldrei hafa séð svona ólíka tvíbura. 
Magnús Már er allur stærri og mikið 
matargat á meðan Björn ætlar að 
verða lítill og nettur. Þeir eru farnir 
að leika sér saman en stundum slett-
ist upp á vinskapinn eins og gengur 
og gerist,“ segir hún og bætir við að 
það sé notaleg tilhugsun að vita til 
þess að þeir hafi hvor annan í 
framtíðinni. „Þetta er búið að ganga 
alveg rosalega vel en við höfðum 
búið okkur undir að fyrsta árið yrði 
erfitt. Ég bjóst reyndar við að þetta 
yrði erfiðara. Hafdís Rut er mjög 
ánægð með bræður sína og dugleg 
að hjálpa en henni finnst þetta erfitt 
líka enda hafði hún verið eina 
barnabarnið svo lengi.“

FÆÐING BARNS ER ALLTAF GLEÐILEG. FÆÐING TVÍBURA ER 
HELMINGI GLEÐILEGRI. SIRKUS RÆDDI VIÐ FJÓRAR TVÍBURA-
MÖMMUR.

YNDISLEGT AÐ 
EIGA TVÍBURA

KRAFTAVERKABÖRN Hildur Kristín og Ásta María ásamt mömmu sinni. 

KEISARAR Heba Pétursdóttir á tvíburana Christian Blæ og Emilí Björt.

Afanum hafði verið spáð tvíburum

V ið vorum ekkert rosalega hissa þegar við fréttum að við ættum von á 
tvíburum þar sem það hafði verið búið að spá því fyrir pabba,“ segir 

Thelma Ögn Sveinsdóttir en hún og Andrés Birkir Sighvatsson eiga tvíburana 
Sindra Loga og Söndru Lísu sem eru tíu mánaða. Thelma Ögn segir ágætt að 
hafa fengið tvö börn í einu því þau Andrés séu engin unglömb. „Þetta hefði 
kannski verið sjokk fyrir tíu árum en þegar maður byrjar svona seint er fínt að 
fá tvö strax í byrjun,“ segir hún brosandi og bætir við að systkinin séu oftast 
góð saman. „Sandra Lísa er svolítið stríðin og hefur gaman af því að taka af 
Sindra Loga dótið. Hún er meiri púki en hann. Annars eru þau voðalega góð,“ 
segir Thelma sem er nýbyrjuð að vinna eftir fæðingarorlof. „Ég er að vinna á 
kvöldin og um helgar og þá er maðurinn minn með þau sem er mun auðveld-
ara en að skilja þau eftir hjá barnapíu.“ Spurð hvort þau ætli að eignast fleiri 
börn segir hún framtíðina munu leiða það í ljós. „Ég er allavega ekki tilbúin 
strax og ætla að njóta þess að vera með þau lítil. Þau verða líka að fá sinn tíma, 
það er nógu erfitt að vera tvíburi og fá ekki þjónustu strax.“

Guðsgjöf og kraftaverkabörn

Þ ær eru mjög ólíkar, bæði í 
karakter og útliti,“ segir Inga Vala 

Jónsdóttir í Súðavík en hún og Loftur 
Ingason eiga tvíburadæturnar Hildi 
Kristínu og Ástu Maríu. Stelpurnar 
fæddust eftir glasafrjóvgunarmeðferð 
en Inga Vala þurfti á gjafaeggi að 
halda sem systir hennar gaf henni. 
Systurnar komu undir í fyrstu tilraun 
og eru því sannkölluð kraftaverka-
börn. „Þær eru þvílík guðsgjöf og 
ekkert annað en kraftaverkabörn,“ 
segir mamma þeirra stolt og bætir 
við að Ásta María sé skapmeiri á 
meðan Hildur Kristín sé meðfæri-
legri. Systurnar eru nýorðnar eins árs 
og mamma þeirra segir áhuga þeirra 
á hvor annarri að vakna. „Þær eru 

farnar að leika sér saman en eiga það 
til að klípa hvor aðra. Ég held það sé 
voðalega gaman að vera tvíburi,“ segir 
Inga Vala brosandi og bætir við að 
síðasta ár hafi verið yndislegt. „Þetta 
er búið að vera erfitt með tilheyrandi 
andvökunóttum en maður lætur sig 
hafa það.“ Inga Vala er farin út á 
vinnumarkaðinn eftir barneignar-
leyfið og stelpurnar eru komnar á 
leikskóla. „Maðurinn minn tók 
fæðingarorlof og var heima með þeim 
fyrst eftir að ég fór að vinna. Mér 
fannst rosalega erfitt að fara frá þeim 
en sá fljótlega að karlinn gat þetta líka. 
Maður þarf að treysta þessum 
karlmönnum. Nú eru þær hins vegar 
komnar á leikskóla og tilheyrandi 
flensur og veikindi tekin við.“ 

indiana@frettabladid.is

Skemmtilega ólík tvíburasystkini

Við fengum áfall þegar við vissum 
að þau væru tvö en þetta hefur 

gengið mjög vel,“ segir Heba 
Pétursdóttir, 20 ára, sem ásamt 
kærastanum sínum, Atla Rafni 
Viðarssyni, á tvíburana Christian 
Blæ og Emilí Björt sem eru að verða 
tíu mánaða. Heba og Atli Rafn voru 
nýfarin til Danmerkur í skóla þegar í 
ljós kom að Heba var ófrísk. „Við 

komum heim áður en þau fæddust 
og ákváðum að fresta náminu,“ segir 
Heba og bætir við að Christian Blær 
og Emilí Björt hafi fæðst mánuði 
fyrir tímann. „Fæðingin gekk vel en 
þau voru tekin með keisara. Þau 
vaxa og dafna eins og um eitt barn 
sé að ræða,“ segir hún hlæjandi og 
bætir við að þau séu farin að sýna 
hvort öðru mikla athygli. „Þau eru 
alltaf voðalega glöð að sjá hvort 
annað en eru líka farin að slíta og 

tæta dótið af hvort öðru.“ Heba segir 
systkinin afar ólík, bæði útlitslega 
og sem persónur. „Þau eru skemmti-
lega ólík. Hún er mjög ákveðin ung 
dama og veit hvað hún vill en hann 
er ljúfur og góður,“ segir hún og 
bætir við að þau Atli Rafn komi 
líklega ekki með fleiri börn á 
næstunni. „Þetta varð fullkomið í 
þetta skiptið svo við þurfum ekkert 
að gera þetta aftur,“ segir hún 
hlæjandi.
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Brjóstin á útopnu
Jessica Simpson var að 
sjálfsögðu mætt á 
galakvöldið í kjól frá 
Roberto Cavalli. Kjóllinn 
var vel fleginn og fengu 
brjóstin svo sannarlega 
að njóta sín. Undanfarið hafa þau verið 
meira áberandi en Jessica sjálf. John 
Mayer, kærasti Jessicu, hlýtur alveg að 
fíla þetta.

Ástfangin af módeli
Kate Bosworth er yfir sig ástfangin af 
nýja kærastanum sínum James 
Rousseau. Það fór ekki á milli mála hver 
væri hennar maður á galakvöldinu. Þessi 
sæta mynd náðist af mjög innilegri 
stund.Bumbulínur á galakvöldi

Leikkonurnar Naomi Watts og 
Salma Hayek létu ekki óléttuna 
stöðva sig og mættu 

stórglæsilegar á galakvöldið. 
Watts geislaði í kjól frá Zac 

Posen og greinilegt að 
óléttan fer henni mjög vel. 
Hayek mætti ásamt 
unnusta sínum á 
galakvöldið í kjól frá 

Balenciaga. Salma 
verður án efa 

kynþokkafyllsta
mamman í 
Hollywood.

E f það er eitthvert kvöld sem 
Hollywood-liðið vill alls 
ekki missa af þá er það 

Costume Institute Gala sem 
haldið er árlega í Metropolitan-
safninu í New York. Ef þú ert 
alvörustjarna þá mætirðu 
þangað. Aðalatriði kvöldsins er 
að vera í flottasta kjólnum og 
mæta með hönnuð upp á 
arminn. Þetta er svo vinsælt 
kvöld að mamma ársins í 
Hollywood, Jennifer Garner, 
skildi dóttur sína eftir hjá Ben 
Affleck til að mæta og Sandra 
Bullock lét einnig sjá sig þrátt 
fyrir að einhver kolklikkuð kona 
hafi nýverið reynt að drepa 
mann hennar. Njótið kjólanna.

GALAKVÖLD ÁRSINS Í NEW YORK

EKKI SMART Kirsten
Dunst er nú yfirleitt 
mjög töff týpa, en þessi 
kjóll er ekki alveg að 
gera sig. Nýi kærastinn 
er samt sætur. 

SKYLDUMÆTING!

SVAKA SKVÍSUR Stella
McCartney fékk að klæða 

Scarlett Johansson og 
Amber Valletta.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FLOTT
Renée
Zellweger
er engin 
Bridget
Jones í 
þessum
Carolina 
Herrera-
kjól.

SÆTUST
Cameron Diaz
var ómótstæði-
leg í þessum 
Christian Dior-
kjól.

HEITAR BLEIKAR
VARIR Christina
Ricci fer ekki 
framhjá neinum 
með þennan 
bleika varalit. 
Kjóllinn er frá 
Calvin Klein. 

STÓRGLÆSILEG
Sandra Bullock 
hefur sjaldan 
litið jafn vel út 
og í þessum 
Alberta Ferretti-
kjól. Hún lét sig 
ekki vanta á 
þetta stór-
skemmtilega
kvöld þótt hún 
og maður 
hennar séu enn 
að jafna sig eftir 
morðtilraun
sem hann varð 
fyrir. 
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„Ég fer til Mallorca í tvær 
vikur í júní, elska þessa litlu 
eyju og myndi helst 
vilja búa þar. Svo geri 
ég eitthvað skemmti-
legt hér heima, eyði 
alltaf ómældum tíma 
í garðinum og 
umhverfinu mínu 
en ég er svo 
heppin að búa í 
„sveitinni“ rétt 
innan
borgarmark-
anna.“

Elín Gests-
dóttir, 
fram-
kvæmdastjóri
Ungfrú Ísland

„Í sumarleyfinu ætla ég að 
fljúga eftir því sem ég hef 

fjaðrir til.“

Hrafn Gunn-
laugsson
kvik-
mynda-
leik-
stjóri

„Við hjónin vonumst til að ná 
einni viku með tærnar upp í 

loft á Spáni, annars
standa til mörg 

dásamleg og spenn-
andi söngferða-

lög.“

Kirstín
Erna
Blöndal

söngkona

„Ég er í fæðingarorlofi og 
ætla að reyna að 

ferðast um landið í 
sumar með 
fjölskyldunni. Við 
förum örugglega í 
tjaldútilegu og í 
sumarbústað.“

Selma
Björns-
dóttir
söng-
kona

Uppáhalds
sundlaugin

Hvað á að gera í sumarleyfinu?

„Uppáhalds-
sundlaugin
mín er að 
sjálfsögðu
sundlaugin í 
Hveragerði,
svo ég tali nú 
ekki um 
frábæra
gufubaðið þar. 
Mæli stórlega 
með því.“

Hildur Magnúsdóttir HARA

„Á uppvaxtarárunum í Breiðholtinu var 
það Breiðholtslaugin. Eftir viðkomu í 
Norðurmýrinni, með Sundhöll Reykjavíkur 
sem aðal, flutti maður í Kópavoginn og 

þar er Salalaugin að 
sjálfsögðu langbesta laugin í 

heiminum. Það er jafn 
erfitt að gera upp á milli 

þessara lauga 
og barnanna 

sinna, allar 
eru þær 
sérstakar
eins og 

við fólin 
sem
sullum í 
þeim.“

Bergsveinn Arelíusson söngvari

„Norðan heiða er það sundlaugin á 
Þelamörk, þar er engu líkt að slaka á og 
njóta kyrrðarinnar. Sunnan heiða er 
Sundlaug Seltjarnarness 
í mestu uppáhaldi 
enda dásamlegt að 
synda í sjóblönduðu 
vatninu. Þar er líka 
yndislegt
andrúmsloft og 
vatnsgufubaðið og 
nuddpotturinn
óborganleg.“

Björg 
Þórhalls-
dóttir
söngkona

„Uppáhaldssundlaugin mín er á Seltjarnar-
nesi. Ég held það sé sjávarsaltið sem ég 
hrífst af. Ég bý í Norðlingaholti og það er 
óneitanlega styttra í Árbæjarlaug og sú 
laug er glæsileg og sniðin að þörfum 
barnanna. Mér finnst skemmtilegt að 
prófa nýjar sundlaugar úti á landi og 
laugin á Sólheimum í Grímsnesi gefur 
mér eitthvað alveg einstakt.“

Eva Dögg Sigurgeirsdóttir

„Nú eru bara jólin. Þetta er alltaf jafn 
gaman,“ segir Páll Óskar Hjálmtýs-
son, sem stendur fyrir Eurovision-
partíi á Nasa á laugardagskvöldið, 
fimmta árið í röð. „Ég er kominn í 
ofsalega góðan fíling enda um 
einstakt partí að ræða. Eurovision er 
bara einu sinni á ári og því eins gott 
að njóta á meðan er,“ segir Páll Óskar, 
sem byrjar að spila stundvíslega kl. 
23. „Gengi íslenska lagsins skiptir 
aldrei máli þegar kemur að þessu 
partíi, röðin nær alltaf að Alþingis-
húsinu. Að venju verður spilað inn á 
nostalgíuna og flottustu Eurovision-
lög allra tíma spiluð auk þess sem 
fullt af stjörnum treður upp. Þar á 
meðal Silvía Nótt og Eurovision-
drottningin sjálf, Selma Björnsdóttir, 
og Friðrik Ómar. Ég upplifi Friðrik 
Ómar sem Eurovision-stjörnu og tel 
aðeins tímaspursmál hvenær hann 
keppir fyrir okkar hönd,“ segir Páll 
Óskar. Spurður um gengi Eiríks 
Haukssonar viðurkennir Palli að vera 

ekkert svo bjartsýnn. „Ég er með smá 
hnút í maganum. Eiríkur Hauksson 
er með ofsalega fallega rokkrödd frá 
náttúrunnar hendi en í leiðinni alveg 
laus við alla stæla. Hann er yndis-
legur maður og ég stend með honum 
alla leið og óska honum alls hins 
besta. Vesenið er hins vegar að öll 
góðu lögin í keppninni verða flutt á 
fimmtudaginn en hin lélegu og 
metnaðarlausu lögin komast 
sjálfkrafa áfram svo fórnarlömbin 
verða mörg og ég hef áhyggjur af að 
Eiríkur Hauksson verði eitt þeirra,“ 
segir Palli, sem telur Búlgaríu og 
Úkraínu sigurstranglegustu löndin. 
„Ég elska Búlgaríu og hún Verka, 
dragdrottningin frá Úkraínu, kann 
sko til verka.“

indiana@frettabladid.is

PÁLL ÓSKAR STENDUR FYRIR ÁRLEGU EUROVISION-PARTÍI ANNAÐ KVÖLD.

Ekki nógu bjartsýnn

PÁLL ÓSKAR Páll Óskar veðjar á 
framlag Búlgaríu og Úkraínu. „Ég elska 
Búlgaríu og hún Verka, dragdrottningin 

frá Úkraínu, kann sko til verka.“

Útgáfufélag 365 prentmiðlar 

Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm. 

Ritstjórn Óskar Hrafn Þorvaldsson 

oskar@frettabladid.is, 

Indíana Ása Hreinsdóttir, indiana@

frettabladid.is Útlitshönnun Kristín 

Agnarsdóttir kristina@frettabladid.is, 
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sirkus

SPURNINGAKEPPNI sirkuss
SPURNINGAKEPPNI SIRKUSS HELDUR ÁFRAM. SIGURÐUR KÁRI SIGRAÐI GERÐI 
KRISTNÝJU Í SÍÐUSTU VIKU OG KEPPIR HÉR VIÐ SÓLVEIGU BERGMANN.

Rétt svör:  1.Tom Cruise. 2. Sprengjuhöllin. 3. Krónprins Dana og Spánar. 4.Nicolas Sarkozy. 5.Ölvunarakstur.  
6.Red Bull. 7.Ellý Ármanns. 8. 1976.9. Gerðar Helgadóttur

  Sólveig Bergmann
1. Tom Cruise.
2. Veit ekki.
3. Danmerkur og Noregs.
4. Sarkozy.
5. Að aka ölvuð.
6. Red Bull.
7. Ellý Ármanns.
8. 1983.
9. Gerðar Helgadóttur.

Sigurður Kári
1. Tom Cruise.
2. Baggalútur.
3. Danmerkur og Spánar.
4. Nicolas Sarkozy.
5. Fyrir ölvunarakstur.
6. McLaren.
7. Ellý Ármanns.
8. 1983.
9. Einars Jónssonar.

Sólveig Bergmann sigrar Sigurð Kára með sex réttum svörum gegn fimm. Sigurður 
Kári skorar á Rúnar Frey leikara. Fylgist með í næstu viku.

1. Hver lék aðal-
hlutverkið í 
Cocktail sem kom 
út árið 1988? 

2. Hvaða hljóm-
sveit á lagið 
Verum í sambandi 
sem mikið hefur verið 
spilað á íslenskum 
útvarpsstöðvum upp á síðkastið? 

3. Krónprinsar hvaða landa eignuðust 
barn á dögunum? 

4. Hvað heitir nýkjörinn 
forseti Frakklands? 

5. Fyrir hvað var 
París Hilton dæmd í 
fangelsi?

6. Fyrir hvaða lið 
ekur ökuþórinn David 

Coulthard í Formúlu 1? 

7. Hver á vinsælasta 
bloggið á Íslandi? 

8. Hvaða ár var fyrsta 
17-verslunin opnuð 
við Laugaveg? 

9. Gluggar hvaða 
myndhöggvara eru 
komnir heim til Íslands frá 
Þýskalandi?








