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DÓPIÐ TÓK ALLT

Sveinbjörg Karlsdóttir, móðir 
Kalla Bjarna, segir son sinn hafa 
eyðilagt allt en trúir því að hann 
geti komið lífinu á rétta braut. 

Með 1,5 milljarða lúxussnekkju í smíðum BLS. 2

Sumum börnum liggur á að komast í heiminn Bloggið hennar Ástu Lovísu Halla hafnaði hlutverki í söngleik …

Rauðarárstíg 14     sími:  551 5477
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V iðskiptajöfurinn Gísli Þór 
Reynisson, sem var í 15. sæti á 
lista yfir ríkustu Íslendingana í 

nýlegri úttekt Sirkus með 35 milljarða 
í hreina eign, hefur gaman af fínum 
farartækjum. Hann á eina 19 metra 
snekkju, Nordic Princess, sem hann 
festi kaup á í fyrra, sem og nokkrar 
einkaflugvélar sem eru reknar undir 
merki flugfélagsins IceJet. Hann er nú 
með aðra enn stærri og flottari 
snekkju í smíðum sem hann fær 
afhenta seinna í sumar. Sú snekkja er 
35 metrar á lengd og eftir því sem 
Sirkus kemst næst getur verð á slíkum 
snekkjum hlaupið á milljörðum. 
Patrick Coote, yfirmaður markaðs-
sviðs Frazer Yachts, sem framleiðir 
lúxussnekkjur fyrir ríka fólkið, sagðist 
halda að verðið á 35 metra langri 
snekkju gæti hlaupið á 30 til 40 millj-
ónum evra (um 2,5 til 3,4 milljörðum), 
allt eftir því hversu flott snekkjan 
væri. Heimildir Sirkus herma að lúxus-
snekkja Gísla muni ekki vera svo dýr 
heldur einhvers staðar í kringum 1,5 
milljarða. Síðan bætist við rekstar-
kostnaður snekkjunnar, sem er með 
átta manna áhöfn en hann mun ekki 
vera undir 200 milljónum á ári. Gísli, 
sem hefur auðgast gífurlega á við-
skiptum sínum í Eystrasaltslöndun-
um, vildi ekki tjá sig um snekkjuna 
stóru þegar Sirkus hafði samband 
við hann.

En þótt snekkja Gísla sé stór-
glæsileg þá er hún eins hver annar 
árabátur við hliðina á stærstu 
snekkju rússneska milljarðamær-
ingsins Romans Abramovich, sem 
er eigandi enska knattspyrnu-
liðsins Chelsea. Snekkja 
hans, Pelarus, er 95 
metrar á lengd og kost-
aði um átta milljarða.

Arnar Gunnlaugs gaf 
kærustunni Benz

Athafnamaðurinn
og knattspyrnu-
kappinn Arnar
Gunnlaugsson,
sem leikur með 
toppliði FH í Lands-
bankadeildinni, er 
gjafmildur maður. 
Arnar hefur gert 
það gott í fasteigna-

viðskiptum á undanförnum árum og lét 
sig ekki muna um að kaupa eitt stykki 
Benz fyrir kærustu sína Pöttru Sriyan-
onge á dögunum. Það verður þó að fylgja 
sögunni að hann var ekki nýr, heldur 
árgerð ‘98.

Jón Ársæll notar sumrfríið til 
að þrífa styttur
Sjónvarpsmaðurinn vinsæli Jón Ársæll 
Þórðarson er kominn í sumarfrí. Nokkrar
vikur eru síðan hin margverðlaunaða 
þáttaröð Sjálfstætt fólk rann sitt skeið á 
enda enn einn veturinn en ljóst er að þráð-
urinn verður tekinn upp á nýjan leik á kom-
andi hausti. Jón Ársæll þykir vera með 
eindæmum atorkusamur og fellur sjaldan 
verk úr hendi. Það var ekki við því að 
búast að sumarfríinu yrði eytt í afslöppun 
og kom það fáum á óvart þegar sást til 
hans í miðbænum um helgina þar sem 
hann þreif drullu af styttum sem eiginkona 
hans, listakonan Steinunn Þórarinsdóttir, 
hafði gert og standa neðst í Bankastræt-
inu. Þreif Jón Ársæll stytturnar sæll og 
glaður af sjaldséðri natni þegar ljósmynd-
ara Sirkus bar að garði.

Leigir ballettsal og kennara 
fyrir dóttur sína
Athafnamaðurinn Sigurður

Bollason, sonur Bolla 
Kristinssonar, sem einatt 
er kenndur við 17, gerir 
augljóslega allt fyrir 
dóttur sína sem verður 
þriggja ára í október. 
Hún vildi byrja að æfa 
ballett í fyrra en fékk 

synjun þar sem aldurs-
takmarkið er þriggja ára. 
Sigurður tók sig þá til og 
leigði ballettsal og þrjá kenn-
ara einu sinni í viku fyrir dótt-
ur sína og tvær vinkonur 
hennar.

Þ etta er draumastarf fyrir mig og mörg þessara laga hef 
ég kunnað frá því ég var 12 ára,“ segir Eiríkur Hauks-

son sem ferðast þessa dagana með Ken Hensley, aðallaga-
smiði hljómsveitarinnar Uriah Heep. Eiríkur og félagar 
héldu tónleika í Hamborg í Þýskalandi fyrir viku og verða á 
ferðinni um Evrópu. „Við erum að spila þessi gömlu góðu 
lög auk nýs efnis. Þetta er eins og með Rolling Stones, þeir 
þurfa alltaf að spila Satisfaction en við spilum July Morn-
ing og Easy Livin‘“. Þeir rokkarar sem eru nógu gamlir til 
þess að hafa verið unglingar á bilinu 1970-80 muna eftir 
þessu,“ segir Eiríkur og bætir við að hann sé líka að troða 
upp hér og þar á eigin vegum. „Það er sko líf eftir Eurov-
ision,“ segir hann kátur og bætir við að hann hafi alltaf 
verið aðdáandi Uriah Heep. „Fyrsta platan sem ég keypti 
fyrir eigin pening var Uriah Heep-plata en bandið var í 
miklu uppáhaldi hjá mér ásamt Black Sabbath, Deep 
Purple og Led Zeppelin. Þetta voru allt áhrifavaldar í lífi 
mínu. Nú er bara að koma þessu bandi heim til Íslands í 
haust.“ indiana@frettabladid.is

Það er sko líf 
eftir Eurovision

ATHAFNAMAÐURINN GÍSLI ÞÓR REYNISSON BÆTIR VIÐ SKIPAKOST SINN

MEÐ 1,5 MILLJARÐA KRÓNA
LÚXUSSNEKKJU Í SMÍÐUM

ROKKARI Eiríkur er að túra með einum úr Uriah Heep en sveitin 
hefur ávallt verið í miklu uppáhaldi hjá honum.

RISASTÓR Pelorus, snekkja Romans Abramovich, er gríðarlega stór og kostar um átta milljarða.
NORDIC PHOTOS/GETTY

blogg
blogg.visir.is/sirkus

 Fréttir vikunnar
FÍNT AÐ FLJÓTA Á SLÍKU FLEYI Einhvern veginn svona lítur nýja snekkjan, sem Gísli
fær afhenta í sumar, út. 

LÍTIL OG NETT
Gísli á fyrir 19 
metra langa 
snekkju sem hann 
hyggst eiga áfram 
eftir því sem 
heimildir Sirkus 
herma.

HAFA GAMAN AF ÞVÍ AÐ SIGLA
Hjónin Anna Margrét Kristinsdóttir

og Gísli Reynisson njóta lífsins á 
hafi úti. SIRKUSMYND/SIGURJÓN RAGNAR

ELSKAR SNEKKJUR
Rússinn moldríki 
Roman Abramovich
vill hafa það gott 
þegar hann ferðast. 
NORDIC PHOTOS/GETTY
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Grænt fyrirtæki – kolefnisjöfnuð starfsemi

Grænn Golf

Gerðu þinn Golf enn glæsilegri með sportpakkanum okkar:

Golf Trendline kostar aðeins 1.998.000 kr.

Volkswagen Golf er grænn bíll
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T ómas Ottó Hansson, fram-
kvæmdastjóri Novator, hefur 
fest kaup á glæsikerru af gerð-

inni Mercedes Benz S65 AMG af bíla-
umboðinu Öskju. Tómas Ottó, sem á 
þýskan föður og er að sögn þeirra sem 
til þekkja mikill aðdáandi hinna 
þýskættuðu Benz-bifreiða, mun nota 
bílinn til eigin þarfa en auk þess mun 
Novator nýta sér bílinn til að ferja 
erlenda gesti félagsins á milli staða í 
Reykjavík. Bíllinn er einn sá glæsileg-
asti á Íslandi, með 612 hestafla vél, og 
kostar samkvæmt heimildum Sirkus 
um 36 milljónir. Bíllinn kom gullleitur 
til landsins en verður sprautaður 
svartur áður en hann fer á götuna.  

Töluvert hefur færst í vöxt að 
íslensk stórfyrirtæki og eigendur 
þeirra fjárfesti í glæsikerrum með 
einkabílstjórum til að ferja gesti og 
starfsmenn fyrirtækjanna á milli. 
Þannig eru Bakkabræðurnir Lýður og 
Ágúst Guðmundssynir með Audi S8-
bíl og Hannes Smárason með BMW 
760. Baugur Group hefur einnig yfir 
að ráða nokkrum Range Rover-
jeppum sem gestir fyrirtæksins eru 
keyrðir um í. 

Þetta er ekki fyrsti bíll þessarar teg-
undar Benz sem kemur á götur 
borgarinnar. Materia Invest, sem er í 
eigu þeirra Magnúsar Ármanns, Þor-
steins M. Jónssonar og Kevins Stan-

ford, flutti inn einn 
slíkan í lok mars. 
Sá bíll er svartur 
og þykir með 
huggulegri 
bílum á land-
inu.

 Heyrst hefur

Veiddu 350 laxa á viku á 
Kólaskaga í Rússlandi
Laxveiðimaðurinn Hilmar Hansson og þrír 
félagar hans mokveiddu af laxi í opnunar-
vikunni í Ponoi á Kólaskaga í Rússlandi. 
Hilmar var þar ásamt tveimur Íslendingum
og einum Breta en hann hefur séð um að 
skipuleggja veiðiferðir Íslendinga til Rúss-
lands undanfarin ár. Hilmar veiddi sjálfur 
97 laxa og 30 sjóbirtinga en samanlagt 
veiddu þeir fjórir 350 laxa. Opnunarvikan 
í ánni skilaði 1.017 löxum á 16 stöngum 
og segir Hilmar í samtali við Sirkus að 
veiðin hafi verið ótrúleg. „Og þetta voru 
heldur engin smásíli heldur voru 25 pró-
sent fiskanna yfir 8 pund og nokkrir frá 
18 upp í 21 pund,“ segir Hilmar. Fjór-

menningar slepptu öllum löxunum aftur 
enda hefðu þeir þurft heilan frystigám 
undir aflann til að flytja hann heim eins og 
Hilmar orðar það. Hann segir það stöugt 
vera að færast í vöxt að íslenskir veiði-
menn skelli sér í vikutúr til Rússlands yfir 
sumartímann. „Veiðimenn vilja veiða og 
ég get nefnt sem dæmi að það er talið að 
allt að 100 þúsund laxar séu í ánni sem 
við veiddum í. Það er því nóg eftir af 
fiski,“ segir Hilmar og hlær.

GLÆSIKERRA Bíllinn sem Tómas keypti tók sig vel út í sýningarsal Öskju í vikunni.

TÓMAS OTTÓ HANSSON, FRAMKVÆMDASTJÓRI NOVATOR, ELSKAR ÞÝSKA STÁLIÐ

KAUPIR 36 MILLJÓNA BENZ

EIGA EINS BÍL 
Athafnamennirn-
ir Magnús
Ármann og
Þorsteinn M.
Jónsson fjárfestu 
í eins bíl og 
Tómas Ottó fyrir 
skömmu.

É g lék í þremur söngleikjum 
á Íslandi á einu ári og gat 
einfaldlega ekki hugsað 

mér að leika enn eitt hlutverkið í 
söngleik. Það var ástæðan fyrir 
því að ég hafnaði hlutverki í 
söngleiknum,“ segir leikkonan 
Halla Vilhjálmsdóttir í samtali 
við Sirkus spurð um ástæðu þess 
að hún hafnaði hlutverki í söng-
leiknum Eurobeat sem setja á 
upp á West End í London í haust. 
„Ég lék í Túskildingsóperunni, 
Footloose og Hafinu bláa og fékk 
nóg,“ segir Halla.

Henni var boðið hlutverkið eftir 
að hún mætti í prufur sem voru 
hennar fyrstu þar ytra í eitt og 

hálft ár, eða frá því að hún kláraði 
námið í London og kom til Íslands. 
„Ég þurfti á því að halda að fara í 
prufur og sanna það fyrir sjálfri 
mér og umboðsmanninum mínum 
að ég gæti þetta ennþá. Það gaf 
mér smá auka sjálfstraust að sjá 
að ég er ekki dauð úr öllum æðum,“ 
segir Halla og hlær.

Spurð um næstu verkefni segir 
Halla það vera algjört leyndar-
mál. „Það er fullt af hlutum í 
gangi. Í augnablikinu er ég 
atvinnulaus auðnuleysingi en 
það breytist bráðum,“ segir Halla 
og bætir við að hún sé alveg til í 
að ströggla svolítið. „Ég er ekki 
of góð fyrir það.“

HAFNAÐI HLUTVERKI Í
SÖNGLEIK Í LONDON

VILL EKKI ENDA Í SÖNGLEIKJUM Halla segist hafa hafnað hlutverkinu í söngleikn-
um vegna ótta við að festast í slíkum hlutverkum.



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 veitir 

góðan undirbúning 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.

Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu skólans, www.bifrost.is
Umsóknarfrestur rennur út 10.júní
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Þ etta er svakalegt sjokk en von-
andi verður þetta dropinn sem 
fyllir mælinn og fær hann til að 

snúa við blaðinu fyrir alvöru,“ segir 
Sveinbjörg Karlsdóttir, móðir Karls 
Bjarna Guðmundssonar, sem er betur 
þekktur sem Kalli Bjarni, fyrsta Idol-
stjarna landsins. Sveinbjörgu var, líkt 
og öðrum þeim sem standa nálægt 
Kalla Bjarna, verulega brugðið þegar 
hún frétti af handtöku hans vegna 
smygltilraunar á tveimur kílóum af 
kókaíni.

Segist ætla að taka sig á 
Kalli Bjarni var að koma frá Frank-

furt í Þýskalandi og fannst kókaínið í 
farangri hans. Hann var í kjölfarið 

úrskurðaður í þriggja vikna gæslu-
varðhald og hefur Sveinbjörg, móðir 
Kalla, ekki fengið að hitta son sinn þar 
sem hann dvelur í einangrun. Aðal-
heiður Hulda Jónsdóttir eða Alla, eins 
og barnsmóðir Kalla Bjarna er jafnan 
kölluð, mætti á Keflavíkurflugvöll til 
að taka á móti Kalla, sem þá var hvergi 

sjáanlegur. Sveinbjörg var í símasam-
bandi við Öllu allan tímann. 

„Ég vissi ekkert hvar hann væri og 
var hrædd um að hann hefði verið 
barinn þarna úti eða eitthvað enn 
verra. Við reyndum að afla upplýsinga 
um ferðir hans og hvort hann hefði 
komið inn í landið en fengum ekkert 
að vita. Um hádegisbilið daginn eftir 
tilkynnti lögreglan mér að hann hefði 
verið handtekinn og um kvöldið voru 

fjölmiðlar komnir með þetta,“ segir 
Sveinbjörg, sem vonast til þess að 
þetta verði til þess að Kalli Bjarni 
hverfi til betra lífernis. 

„Ég vona að Kalli Bjarni muni snúa 
við blaðinu. Hann sendi mér bréf úr 
fangelsinu þar sem hann segist loks-
ins skilja þá leið sem hann var að feta 

og segist ætla að taka sig á. Hann tal-
aði mikið um forvarnir og ætlar sér að 
standa sig,“ segir Sveinbjörg. 

Bara burðardýr
Sveinbjörg segist vera fullviss um 

það að sonur sinn hafi aðeins verið 
burðardýr. Hann hafi ekki verið að 
flytja þetta inn fyrir sjálfan sig. „Það 
segir sig sjálft. Hann var á frystitogara 
með fín laun en átti aldrei krónu. Hann 
gat ekki einu sinni keypt mjólk fyrir 
heimilið. Það er ekki möguleiki að 
hann hafi getað fjármagnað kaup á 
þessum fíkniefnum. Ég þurfti meira 
segja að láta hann hafa pening til að 
hann gæti verslað í fríhöfninni fyrir 
börnin sín. 

Kalli hafði slasast á sjónum, var 
búinn að vera í landi í rúman mánuð 
og þurfti á aðgerð að halda. Ég held að 
hann hafi verið byrjaður aftur í dópinu 
en veit það ekki fyrir víst. Mitt álit er að 
hann hafi skuldað peninga og hafi 
verið neyddur til að gera þetta. Ég hef 
samt enga sönnun,“ segir Sveinbjörg. 

SVEINBJÖRG KARLSDÓTTIR, móðir Idolstjörnunnar Kalla Bjarna, hefur fengið að kynnast lífinu á þann hátt sem ekki er hægt að 
óska neinni manneskju. Hún lenti í bílslysi þegar hún gekk með Kalla Bjarna og var ráðlagt að eiga hann ekki til að geta náð fullum
bata. Hún er nú öryrki en segist ekki sjá eftir neinu. Dóttir hennar var komin í ræsið vegna fíkniefnaneyslu og óttaðist Sveinbjörg á 
hverjum degi í mörg ár að hún myndi fá símtal frá lögreglunni þar sem henni væri tjáð að dóttir hennar væri látin. Hún hefur nú náð 
sér á strik en þá dynur ógæfan yfir Kalla Bjarna, sem tekinn var með tvö kíló af kókaíni í Leifsstöð á fimmtudaginn fyrir rúmri viku, 
Sveinbjörg segist standa með syni sínum í gegnum þykkt og þunnt. Jafnvel þótt dópið hafi tekið allt frá Kalla Bjarna, fjölskylduna, 
tónlistarferilinn og frelsið.

SVEINBJÖRG KARLSDÓTTIR, MÓÐIR KALLA BJARNA, SNÝR EKKI BAKI VIÐ BÖRNUM SÍNUM Í ERFIÐLEIKUM

„HANN HEFUR TEKIÐ
HÆFILEIKANA Í NEFIÐ“

Á TOPPNUM Kalli Bjarni sést hér fagna sigrinum í Idol Stjörnuleit snemma árs 2004.

„AUÐVITAÐ ER ÞETTA OFT ERFITT EN ÞETTA ERU BÖRNIN MÍN. SAMA HVAÐ Á GENGUR 
MUN ÉG ALDREI SNÚA VIÐ ÞEIM BAKI. ÉG KEM ALLTAF TIL MEÐ AÐ HJÁLPA ÞEIM.“



Útsölustaðir Biotherm: Andorra, Strandgötu 32, Hafnarfirði - Bjarg, Stillholti 14, Akranesi - Debenhams, Smáralind
GK snyrtistofa, Kjarnanum, Mosfellsbæ - Snyrtivöruverslunin Glæsibæ – Hagkaup, Kringlunni - Jara, Hafnarstræti 104, Akureyri

 Konur & Menn, Hafnarstræti 9-13, Ísafirði - Lyf & heilsa, Austurveri - Lyf & heilsa Kringunni - Lyf & heilsa, Mjódd
Lyf & heilsa, Hringbraut, JL húsinu - Lyf & heilsa, Kjarnanum, Selfossi - Lyf & heilsa, Suðurgötu 2, Keflavík
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Ígildi 5000 lítra af lindarvatni í einu kremi*
Slekkur þorsta húðarinnar

Aquasource
Sýnileg rakagefandi áhrif: Strax 93%**. Yfir allan daginn 92%**.
Já, gefur húðinni raka......og svo miklu meira! Húðin er böðuð í jafngildi 5000 lítra af virku

lindarvatni*. Og það sést: 24 stunda samfelld rakagjöf. Húðin verður fersk og full af lífi.

Áhrifarík rakagjöf frá Biotherm.

Í kremunum er Pure Extract af Thermal Plankton (PETP) unnið úr lindarvatni og hefur

Biotherm einkaleyfi á notkun þess. Það er vísindalega sannað að PETP örvar

frumuendurnýjun húðarinnar og hún öðlast heilbrigði og fegurð.

www.biotherm.com

Nú bjóðum við frábær tilboð í öllum Aquasource rakakremunum frá Biotherm þar sem 125 ml

andlitsvatn og 50 ml hreinsigel fylgja sem kaupauki með hverju kremi. Einnig tilboð á Biopur

rakakreminu fyrir blandaða / feita húð og Acnopur rakakreminu fyrir húð með bóluvandamál.
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Sé þetta rétt hjá henni og Kalli 
Bjarni fái dóm fyrir að hafa eingöngu 
flutt kókaínið inn getur hann átt von á 
þriggja ára fangelsisdómi miðað við 
dóm sem féll fyrir skömmu þar sem 
svipað magn kókaíns kom við sögu. 
Vaninn er að fólk sitji af sér 2/3 dóms-
ins ef hegðun er til fyrirmyndar. Það 
þýðir að Kalli Bjarni muni afplána tvö 
af þeim þremur árum sem hann verður 
að öllum líkindum dæmdur fyrir. Ef 
rannsókn málsins verður hröð og 
ákæra verður gefin fljótt út eru allar 
líkur á að hann sitji á gæsluvarðhaldi 
þar til dómur fellur og kemur það til 
frádráttar upphaflegu refsingunni. 
Hann gæti því í besta falli sloppið úr 
fangelsi snemma sumars 2009.

Fjölskyldan farin
Árið 2003 féll þjóðin kylliflöt fyrir sjó-

aranum með fallegu röddina og fram-
tíðin virtist björt. Í viðtali við DV nokkr-

um mánuðum eftir sigurinn viðurkenndi 
Kalli að hafa verið í dópi um tíma en 
eftir að hafa kynnst konunni sem seinna 
varð barnsmóðir hans og eiginkona, 
Aðalheiði, á meðferðarheimilinu Stað-
arfelli kvaddi hann það líferni. „Við 
skiptumst á símanúmerum og vorum 
fljót að hittast þegar við vorum bæði 
komin heim. Þetta var í ágúst eða sept-
ember og ég var fluttur inn til hennar í 
janúar. Þar hefur mér liðið vel og ætla 
mér að vera áfram,“ sagði hann hlæj-
andi í viðtali við DV árið 2004. 

Líf hans tók svo stakkaskiptum þegar 
hann stóð uppi sem sigurvegari Idols-
ins og þá fóru kjaftasögurnar að gras-
sera. Í viðtalinu í DV sagðist Kalli Bjarni 
engan áhuga hafa á dópi né þeim heimi 
sem því fylgdi. 

„Ég hef prufað þennan heim og veit 
hvernig hann virkar. Nú er ég í öðrum 
heimi þar sem ég þarf að vera fyrir-
mynd barna og standa mig sem Idol-
stjarna. Dópheimurinn og Idol-
heimurinn fara ekki saman,“ sagi Kalli á 
sínum tíma. 

Hann og Alla birtust saman í viðtöl-
um og ástin leyndi sér ekki. Þegar þau 
kynntust stóð Kalli á krossgötum og 
vissi ekki hvert leið hans myndi liggja. 
„Þá kynntist ég henni og sá tilgang með 
því að snúa lífi mínu við. Með Öllu var 
ég loks tilbúinn að eignast fjölskyldu og 
slaka á. Ég sé ekki eftir því eina mínútu 
enda hefur gengið vel hjá okkur,“ sagði 
Kalli Bjarni í viðtalinu. 

Bæði áttu þau börn frá fyrra sam-
bandi og eignuðust tvö börn saman. 

Nú, fjórum árum síðar, er allt í rúst. Í 
dag eru Kalli Bjarni og Alla skilin en 
hafa haldið vinskap sín á milli, sam-
kvæmt móður hans sem segir Öllu vera 
niðurbrotna. „Hún er algjörlega í rúst 

blessuð stúlkan og grætur bara. Þetta 
hefur ekki síður haft áhrif á sex ára 
gamlan son þeirra sem er mikill pabba-
strákur,“ segir Sveinbjörg en bætir þó 
við að Alla styðji heilshugar við bakið á 
syni sínum. 

„Ég veit ekki hvar hann væri ef henn-
ar og foreldra hennar hefði ekki notið 
við. Ég er þess líka fullviss að hún mun 
taka aftur við Kalla Bjarna ef hann 
tekur sig saman í andlitinu,“ segir Svein-
björg.

Fær ekki plötusamning
Kalli Bjarni var að sögn móður hans 

staddur í Frankfurt til að ræða við 
plötufyrirtæki sem hafði áhuga á því 
að gefa út tónlist hans. Þar var hann 
ásamt föður sínum, Guðmundi Sveins-
syni, sem býr í Noregi og segir Svein-
björg að faðir hans hafi verið á fundi 
með plötufyrirtækinu fyrri daginn og 
það hafi litið vel út. „Nú eru hins vegar 

engar líkur á því að af plötusamningi 
verði,“ segir Sveinbjörg. Í kjölfar sig-
ursins í Idol-keppninni gaf Kalli Bjarni 
út plötu en hún seldist ekki vel og fékk 
ekki góða dóma. Spurð hvort sonur 
hennar hafi leiðst aftur út í dópið þar 
sem tónlistarferillinn hafi ekki gengið 
sem skyldi segir Sveinbjörg erfitt til 
um að segja. „Hann hefði náð lengra ef 
hann hefði látið dópið eiga sig. Útgáfu-
fyrirtækið þarna úti ætlaði að gefa 
tónlist hans út. Nú er það allt ónýtt. 

Ég hef sagt við hann að hann hafi 
sogið hæfileikana upp í nefið á sér,“ 
segir Sveinbjörg.

Systirin fyrirmynd fyrir 
Kalla Bjarna

En það er enn von og það veit Svein-
björg manna best. Dóttir hennar og 
systir Kalla Bjarna var í mörg ár á göt-
unni þar sem hún var háð fíkniefnum 
og oft nær dauða en lífi. Hún hefur nú 
verið edrú í ellefu mánuði og stolt 
mömmu hennar leynir sér ekki þegar 
talið berst að dótturinni. 

„Auðvitað er þetta oft erfitt en þetta 
eru börnin mín. Sama hvað á gengur 
mun ég aldrei snúa við þeim baki. Ég 
kem alltaf til með að hjálpa þeim. Dótt-
ir mín hefur staðið sig mjög vel og ég 
vil nota þetta tækifæri til að koma 
þakklæti til starfsfólksins á deild 15 á 
Kleppi þar sem hún hefur dvalið. Betri 
stað fyrir fólk sem er jafn illa farið og 
hún veit ég ekki um,“ segir Sveinbjörg, 
sem vonar heitt og innilega að bati 
dóttur hennar verði til að sýna Kalla 
Bjarna að það sé til leið út úr viðjum 
fíkniefnanna. „Hún er fyrirmynd sem 
hann getur litið upp til.“

indiana@frettabladid.is 
oskar@frettabladid.is

NAFN: Karl Bjarni Guðmundsson
FÆDDUR: 6. janúar 1976
GÆLUNAFN: Kalli Bjarni
HJÚSKAPARSTAÐA: Fráskilinn
BÖRN: Þrjú, 9 ára stúlka og tveir 
drengir, 6 ára og eins og 
hálfs árs.
STARF: Sjómaður og 
tónlistarmaður.
AFREK: Vann Idol Stjörnuleit 
árið 2004.

HVER ER MAÐURINN?

STENDUR ÞÉTT VIÐ HLIÐ HANS Þótt Kalli Bjarni og barnsmóðir hans Aðalheiður Hulda Jónsdóttir séu skilin segir Sveinbjörg að hún 
standi þétt við bakið á honum í þessum erfiðleikum. SIRKUSMYND/HARI

„HÚN ER ALGJÖRLEGA Í RÚST
BLESSUÐ STÚLKAN OG GRÆT-
UR BARA. ÞETTA HEFUR EKKI 
SÍÐUR HAFT ÁHRIF Á SEX ÁRA 
GAMLAN SON ÞEIRRA SEM ER 

MIKILL PABBASTRÁKUR.“

FYRSTA PLATAN
Kalli Bjarni gaf 
út sólóplötuna 
Kalli Bjarni 
skömmu eftir 
Idolið en hún olli 
vonbrigðum.



10-11 Arnarbakka, Reykjavík ] [ 10-11 Austurstræti, Reykjavík ] [ 10-11 Barónsstíg, Reykjavík ] [ 10-11 Borgartúni, Reykjavík
10-11 Dalvegi, Kópavogi ] [ 10-11 Engihjalla, Kópavogi ] [ 10-11 Hafnargötu, Keflavík ] [ 10-11 Hafnarstræti, Akureyri
10-11 Hjallabrekku, Kópavogi ] [ 10-11 Hjarðarhaga, Reykjavík ] [ 10-11 Kaupangi, Akureyri ] [ 10-11 Langarima, Reykjavík
10-11 Laugalæk, Reykjavík ] [ 10-11 Lágmúla, Reykjavík ] [ 10-11 Leifsstöð, komusal ] [ 10-11 Lyngási, Garðabæ
10-11 Melabraut, Hafnarfirði ] [ 10-11 Seljavegi, Reykjavík ] [ 10-11 Sporhömrum, Reykjavík ] [ 10-11 Staðarbergi, Hafnarfirði

Nú eru 20 verslanir 10-11 opnar allan  sólarhringinn

Peugeot
Speedfight

50 AC
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Ég átti mitt fyrsta barn árið 2001 eftir eðlilega 
meðgöngu og fæðingu en fór svo í keiluskurð 

áður en ég eignaðist annað barnið. Keiluskurður-
inn er talinn hafa veikt leghálsinn, sem varð til 
þess að Hildur Arney fæddist ellefu vikum fyrir 
tímann. Þegar ég gekk með þriðja barnið var svo 
saumað fyrir leghálsinn,“ segir Drífa Baldursdóttir 
þriggja barna móðir. Drífa vissi ekki um aukna 
hættu á leghálsbilun við keiluskurð en lét vita í 
mæðraskoðuninni að hún hefði gengist undir 
skurðinn. „Fyrir tilviljun hitti ég á lækni sem las 
gögnin um mig og lét mig panta leghálsmælingu. 
Þarna voru að koma jól og ég fór ekki fyrr en eftir 
jólin í mælinguna en þá var ég komin 23 vikur og 
5 daga. Þar kom í ljós að ég var komin í hættu-
ástand, leghálsinn var orðinn mjög þunnur. Ég 
fékk sterasprautur til að hjálpa barninu að þroska 
lungun og ég var send í rúmlegu inn á meðgöngu-
deild og var látin liggja því von var á barninu á 

hverri stundu. Ég var heppin og náði að liggja 
inni þar til ég var komin 29 vikur. Þá fór vatnið að 
leka og barnið fæddist en leghálsinn hafði verið 
fullstyttur frá 25. viku,“ segir Drífa, sem eignaðist 
litla stelpu sem var 6 merkur. „Hún var hraust og 
heilbrigð og þurfti á lítilli hjálp að halda miðað 
við hvað hún kom snemma,“ segir Drífa og bætir 
við að það hafi hjálpað henni mikið hversu vel 
henni hafi tekist að undirbúa sig fyrir fæðinguna. 
„Við vorum ótrúlega heppin að komast svona 
snemma undir læknishendur og ég er viss um að 
það hafi bjargað lífi hennar að hægt var að seinka 
fæðingunni um þessar vikur. Við erum því 
ótrúlega þakklát öllu frábæra starfsfólkinu sem 
annaðist okkur.“ Drífa og sambýlismaður hennar 
höfðu áhuga á að eignast þriðja barnið en voru 
hrædd. „Við lögðum ekki í aðra meðgöngu og ég 
ætlaði ekki að verða aftur ófrísk. Yngsta stelpan 
kom því alveg óvænt en ég var komin 15 vikur 
þegar ég uppgötvaði að ég var ófrísk. Þá fór ég 
strax inn á meðgöngudeild þar sem var saumað 
fyrir leghálsinn. Ég var í góðu eftirliti og mátti 
ekki vinna og átti að taka því rólega heima og 
náði að ganga 37 vikur. Þá var saumurinn tekinn 
úr og fimm dögum seinna var ég komin með 10 í 
útvíkkun,“ segir Drífa og bætir við að saumurinn 
hafi greinilega gert sitt gagn. „Yfirleitt þurfa konur 
að ganga í gegnum það að missa börnin sín áður 
en leghálsbilun uppgötvast og að mínu mati 
vantar fræðslu. Þegar ég greindist með leghálsbil-
un vissi ég ekkert hvað þetta var og varð að leita 
mér upplýsinga á erlendum heimasíðum,“ segir 
Drífa sem ætlar ásamt öðrum konum að stofna 
félagasamtök foreldra fyrirbura. „Sem foreldrar 
fáum við endalausa bæklinga um litningargalla 
og jafnvel tannvernd en ekkert um þetta. Við 
ætlum okkur að gefa út bæklinga og blöð og búa 
til heimasíðu og alvöru félag í kringum þetta.“

Elsta dóttir mín fæddist fimm og hálfri viku fyrir 
tímann og tvíburastelpurnar sjö vikum fyrir 

tímann,“ segir Guðrún Hulda Fossdal, sem eignað-
ist allar þrjár dætur sínar fyrir tímann. Sú elsta, 
Anna Lára, verður þriggja ára í ágúst svo það er í 
nógu að snúast hjá Guðrúnu. „Ég vaknaði eina 
nóttina við það að rúmið var á floti og datt strax í 
hug að vatnið væri farið. Þegar ég kom á sjúkra-
húsið var mér sagt að ég yrði skoðuð daginn eftir 
þar sem til að meta stöðuna. Vatnið endurnýjaði 
sig hins vegar ekki og fæðingin fór af stað. Þegar 
Anna Lára fæddist fór hún beint í hitakassa. Hún 
hefði komist úr honum einum, tveimur dögum 
seinna ef hún hefði ekki fengið gulu,“ segir Guðrún 
Hulda og bætir við að hún hafi í rauninni ekki náð 
að verða hrædd þar sem hún hafi lítið vitað um 
fyrirbura. „Ég hugsaði aldrei á meðgöngunni að 
eitthvað gæti gerst eða að barnið gæti komið fyrir 
tímann. Seinni meðgangan var hins vegar erfiðari 
en þá fékk ég að vita að konur sem eru með sjúk-
dóminn sem ég er með, NF1, geta átt á hættu að 
fæða fyrir tímann. Læknarnir fylgdust vel með 
mér og ég lá fyrir frá 26. viku vegna leghálsbilunar 
og samdrátta og var undir miklu eftirliti,“ segir 
Guðrún sem þá var ófrísk af tvíburunum. „Ég vissi 
svo lengi að tvíburarnir myndu aldrei haldast heila 
meðgöngu svo hver dagur var algjör lukka. Á 30. 
viku var ég komin með fullstuttan legháls og 3 í 
útvíkkun. Þegar þær fæddust fékk ég ekki hríðir 
heldur opnaðist leghálsinn meira og fór belgur tví-
bura A að síga út. Ásrún Svava og Birna Vala voru 
báðar í hitakassa í ca tvær vikur en þær voru 7 og 
9 merkur. Sú meðganga tók verulega á því ég vissi 
að ég ætti engan möguleika á að klára hana. Ég var 
hrædd allan tímann og náði ekki að njóta þess að 
vera ófrísk.“ Eftir fæðingu Önnu Láru frétti Guðrún 
af félagskapi foreldra fyrirbura og segir það hafa 
hjálpað sér mikið. „Við erum með fyrirburahóp 
http://groups.msn.com/fyrirburar og stefnan er 
að setja upp almennilega heimasíðu þar sem hægt 
verður að nálgast upplýsingar um fyrirbura, ekki 
bara það sem gerist á sjúkrahúsinu heldur líka 
varðandi næstu árin. Fyrirburar geta orðið eftir á í 
líkamlegum þroska þótt þeir fylgi jafnöldrum 
sínum oftast í andlegum þroska og þeir eru oft 
veikari fyrir og fá frekar pestir,“ segir Guðrún. Elsta 
dóttir hennar er með tímabundið skert ónæmis-
kerfi, sem Guðrún telur muni rjátlast af henni. 
Önnur tvíburanna er svo í reglulegri sjúkraþjálfun 
þar sem hún fylgir ekki eftir í líkamsþroska. „Tví-
burarnir eru eins og sex og sjö mánaða börn þótt 
þær séu níu mánaða en ég geri fastlega ráð fyrir að 
þær nái sér að fullu,“ segir Guðrún, sem ætlar sér 
ekki að eignast fleiri börn. „Þessi félagsskapur for-
eldra fyrirbura hjálpaði mér mjög mikið og það var 
gott að ræða við fólk sem hefur staðið í svipuðum 

sporum og fá leiðbeiningar og fá að vita á hverju 
maður getur átt von. Leghálsbilun er ekki algeng 
en samt algengari en fólk heldur. Talið er að um 
eitt prósent kvenna fái leghálsbilun, sem eru um 
35-40 konur á ári, og við viljum vekja athygli á 
henni því það eru tvö til þrjú fóstur á ári sem deyja 
og sú tala er allt of há. Auk fyrirburahópsins erum 
við komin með hóp fyrir konur með leghálsbilun 
sem er ætluð til þess að hjálpa konum í þessari 
stöðu,“ segir Guðrún en slóðin á þá heimasíðu er 
http://groups.msn.com/leghalsbilun. Guðrún 
lítur björtum augum til framtíðar en vill gera sitt 
til að fræða verðandi foreldra um hættuna á 
leghálsvíkkun. „Stelpurnar mínar eru sannkall-
aðar kraftaverkastelpur og hafa braggast ótrú-
lega vel þrátt fyrir að hafa komið fyrir tímann.“

indiana@frettabladid.is

Sannkallaðar kraftaverkastelpur

Fæddist ellefu vikum fyrir tímann

DUGLEGAR „Tvíburarnir eru eins og sex og sjö 
mánaða börn þótt þær séu níu mánaða en ég geri 
fastlega ráð fyrir að þær nái sér að fullu,“ segir 
Guðrún sem ætlar sér ekki að eignast fleiri börn.

ANNA LÁRA Fæddist 5 og hálfri viku fyrir tímann.

HILDUR ARNEY Nýfædd í hitakassa. Á myndinni 
sést í hönd pabba hennar.

SIRKUS RÆDDI VIÐ DRÍFU OG GUÐRÚNU HULDU, UNGAR KONUR SEM ÁTTU BÖRNIN SÍN FYRIR TÍMANN.

MÆÐGUR Guðrún Hulda með dæturnar. Stelpurnar eru sannkallaðar kraftaverkastelpur og hafa braggast 
ótrúlega vel þrátt fyrir að hafa komið fyrir tímann.

FALLEGIR FYRIRBURAR

KÁTAR OG FRÍSKAR Hildur er rúmlega tveggja 
ára heilbrigð stúlka. Hér er hún með mömmu 
sinni Drífu.



1) Í bragðprófun meðal 100 reykingamanna var Nicorette Fruitmint borið saman við helsta keppinautinn - Fruit nikótíntyggigúmmí. Nicorette Fruitmint var talið bragðbetra
nikótíntyggigúmmí. RSSL Pharma, 2005. Markaðsathugun gerð fyrir Pfizer. Nicorette nikótínlyf eru fáanleg án lyfseðils og eru notuð þegar reykingum er hætt eða þegar dregið er úr
reykingum. Til að ná sem bestum árangri skal ávallt fylgja leiðbeiningum í fylgiseðli. Skammtar eru einstaklingsbundnir eftir því hve mikið er reykt, hvort hætta á reykingum eða draga úr
þeim. Því ber að kynna sér upplýsingar um notkun í fylgiseðli. Í fylgiseðlinum eru upplýsingar um: verkun og notkun, varúðarreglur, mikilvægar upplýsingar sem nauðsynlegt er að lesa áður
en lyfin eru notuð, hugsanlegar aukaverkanir og aðrar upplýsingar. Leitið til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfin. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða
öðrum innihaldsefnum lyfsins, nýlegt hjartaáfall, óstöðuga versnandi hjartaöng, alvarleg hjartsláttarglöp eða nýlegt heilablóðfall eiga ekki að nota Nicorette nikótínlyf. Börn yngri en 15 ára,
þungaðar konur og konur með barn á brjósti eiga ekki að nota Nicorette nikótínlyf nema að ráði læknis.

Handhafi markaðsleyfis: McNeil Denmark ApS. Umboð á Íslandi: Vistor hf., Hörgatúni 2, Garðabæ.
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Geymið

fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. www.nicorette.is

Nicorette Fruitmint er mjúkt að innan, hefur stökkt
yfirborð og frískandi bragð með gómsætri blöndu
af ávöxtum og myntu.

Nicorette Fruitmint

Bragðbetra í bragðprófun1)

Betra verð

betra bragð

Bragð sem kemur á óvart

Þín ákvörðun
Þín leið
Þitt Nicorette
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13.9.2006 Long time no see !!!

Það er orðið ansi langt síðan að þetta blogg var opið en ég ákvað að 

opna það að nýju. Ástæðan er sú að ég er búin að ganga í gegnum 

HELL tíma síðustu mánuði og ég er að vona að með því að skrifa 

um hlutina og það sem fram undan er hjálpi það mér. 

Fyrir ykkur sem ekki eru að skilja bullið í mér þá lenti ég á spítala 

29. júlí sl og fékk síðan þær hræðilegu fréttir 4. ágúst að ég væri 

með krabbamein. 

15.5.2007 Ljósið í myrkrinu, ljósið í lífi mínu...
Þó að ég hafi fengið hræðilegar fréttir í New York ... Gerðist jafnframt dásam-
legur hlutur í mínu lífi. Mig hefur mikið langað til að segja ykkur frá þessu fyrr 
en beit í tunguna á mér þar sem ég vildi segja fyrst vinum og ættingjum.
Ég hef yndislegar fréttir að færa ... Nú er ég opinberlega heitbundin kona .
Ég og Diddi minn trúlofuðum okkur á veitingastaðnum Rainbow Room í 
Rockefeller Center á 86. hæð. Það er veitingastaðurinn sem t.d myndin Sleep-
less in Seattle er að hluta til tekin upp. Aðstæður okkar eru skrítnar hvernig 

sem á það er litið en þetta var 
bara eitthvað sem að ég þráði 
svo rosalega á þessum tíma-
punkti í mínu lífi og þar sem 
ég elska þennan strák.

29.12.2006 Friday
Mig langar að spyrja ykkur lesendur góðir hvernig 
hugsið þið til dauðans ??? Hræðist þið hann ??? Hald-
ið þið að við deyjum og fæðumst aftur seinna ??? 
Hittum við ættingja og vini sem hafa dáið á undan 
okkur ??? Er líkaminn okkar bara hulstur eða eins og 
bíll sem að bilar og skemmist með tímanum og við 
fáum svo annað hulstur seinna þegar við höfum náð 
einhverjum þroska ??? Eða er bara allt svart eftir að 
við deyjum og öllu lokið ??? Ég hef stundum sjálf velt 
þessu fyrir mér. Mér finnst pínu óhugsandi að öllu sé 
bara lokið þegar við deyjum. Ég vona allavega að 
þegar minn tími kemur að ég fái að hitta alla ættingja 
mína sem eru farnir. Finnst eitthvað svo óhugsandi 
og óaðlaðandi að hugsa til þess að allt sé bara svart 
og maður rotnar í einhverri mold. Afhverju deyja þá 
sumir sem ungabörn eða ungir??? Hver var þá eigin-
lega tilgangurinn með þeirra stuttu komu í þetta líf 
???

12.5.2007 Mætt aftur á svæðið
Loksins kom að því.. Er núna sest fyrir framan tölvuna og farin að skrifa nýja blogg-

færslu. Síðustu dagar hafa verið mér erfiðari en ég hef nokkurn tímann upplifað áður. 

Ég var svo full bjartsýnar og vonar og allt í einu sprakk blaðran og ég sé enga leið út.

En viti menn mér er nákvæmlega sama hvað hver segir. Ég ætla mér að lifa meira en 

nokkra mánuði. Það er ekkert hægt að segja svona og ákveða að þessi x manneskja 

eigi þessa x marga daga eftir. Við erum jafn misjöfn eins og við erum mörg og ég er 

ákveðin að taka einn dag í einu og lifa sem lengst. 

Ég er búin að ræða við tvö elstu börnin mín. Útskýra fyrir þeim alvarleikann sem við mér blasir núna. 

Þau verða að vita alla möguleikana og vera undir það búin. Ég hélt svei mér þá að hjarta mitt myndi 

kremjast trilljón sinnum á meðan. Að sjá alla hræðsluna og örvæntinguna í litlu augunum þeirra og öll 

litlu tárin og geta ekki sagt neitt til að draga úr sársaukanum. Get rétt ímyndað mér hvernig litlu skinn-

unum líður.... Úffffff lífið er svo ósanngjarnt eitthvað.

Ég vil ennþá trúa að ég eigi von. Ég vil ennþá trúa að ég eigi eftir að gifta mig eftir nokkur ár, ferma 

börnin mín o.s.frv .. o.s.frv.  Ég ætla mér og ég skal !!

9.5.2007

Sorgarfréttir
Skrifa í dag fyrir 
hönd systur minn-
ar sem treystir sér 
ekki til að skrifa.
Læknarnir höfðu 
samband.  Mein-
vörpin þekja nú 
60% af lifrinni og 
það sem verra er 
sjást nú skýr merki 

þess að krabbameinið 
situr á fleiri stöðum í 
líkamanum.  Lækn-
arnir í NY geta því ekki 
hjálpað, hvorki með 
skurðaðgerð né lyfja-
meðferð.  Sjúkdómur-
inn er ólæknandi og að 
sögn þeirra á Ásta 

nokkra mánuði eftir 
ólifaða.
Daði bróðir

Ásta Lovísa Vilhjálmsdóttir lést á líknardeild Landspítalans 
30. maí síðastliðinn en hafði þá vakið mikla athygli fyrir 
hetjulega baráttu sína við krabbamein. Ásta Lovísa verður 
borin til grafar næstkomandi mánudag kl. 11 í Hallgríms-

kirkju. Þessi einstæða þriggja barna móðir bar harm sinn ekki í hljóði 
heldur deildi hún sögu sinni í gegnum fjölmiðla, ekki síst með skrifum 
á heimasíðu sinni þar sem hún leitaði styrks og útrásar. Hún opnaði 
umræðu um sjúkdóm sem hefur fellt svo marga og svo margir glíma 
við en fáir tjá sig um. Frásagnir hennar báru aldrei með sér sjálfs-
vorkunn heldur voru fullar af styrk og lífsgleði. Þessi einstaki styrkur 
og æðruleysi sem hún bjó yfir lét engan sem á hana hlýddi ósnortinn. 
Sirkus minnist Ástu Lovísu með hennar eigin orðum.

15.11.2006 Ástu væl :)
Þessi mikli lífsvilji minn er farin að hafa jákvæðar breytingar á 
mér. Það er ekki langt síðan ég gat ekki gert plön. Mér var 
algjörlega um megn að festa eitthvað niður. Núna get ég það. 
Ég er búin að ákveða að fara til Svíþjóðar í janúar með krakk-
ana. 

Þótt að krabbamein sé mjög alvarleg veikindi og ég tala nú 
ekki um þegar meinvörpin eru farin að láta á sér bera ... þá er 
samt svo margt jákvætt sem þessi veikindi hafa gefið mér. Það 
er ekki bara alslæmt að fá krabbamein og ég virkilega meina 
það. Ég veit að margir eiga eftir að hugsa... „vá nú er hún alveg 
að tapa sér kerlingin“... en þetta er satt. Það er svo margt 
jákvætt sem þetta hefur leitt af sér og ég er mun þakklátari 
fyrir hvern dag sem ég lifi. 

1.12.2006 Howdy :)
Þarmarnir í mér eru loksins farnir að sýna smá virkni. Það 

gerðist bara í gær. Ég þurfti að fara með sjúkrabíl yfir á 

gamla Boggann þar sem stungið var á milli rifbeinanna á 

mér og þar komið fyrir dreni. Það nefnilega sást á myndum 

sem voru teknar í gær að það var risa graftarpollur fyrir ofan 

þarmana og kom þannig í veg fyrir að þeir næðu að starfa 

eðlilega. Áiiiii þetta var vont og er ennþá vont  að hafa þetta 

drena drasl hangandi þarna út. Guð hvað ég skammast mín 

fyrir steypuna sem vall upp úr mér þarna á skurðaborðinu.... 

heheheh.... mín heimtaði sko eitthvað slæfandi og ég fékk 

það aldeilis og eiginlega miklu meira en það...tíhíhíhí... Held 

að ég þori ekki að hitta þann doksa aftur í bráð.

31.10.2006
Grumpy days
Guð ég veit ekki hvar ég væri ef ég hefði 
ekki mömmu og vissa aðra aðila í mínu 
lífi. Mamma er alveg ótrúlegur einstakl-
ingur. Vinnur hörðum höndum og kemur 
svo til mín til að hjálpa mér með heimili 
og börn. Það sem mér finnst dásamlegast 
við þetta allt er að í raun þá er hún ekki 
alvöru mamma mín en kemur fram við 
mig sem sína eigin. Eins og þið mörg vitið 
þá lést mamma mín og systir úr arfgengri 
heilablæðingu. Þegar ég var aðeins 3 ára 
gömul láu leiðir pabba og hennar saman 
og læsti ég mig utan um lærin á henni og 
spurði hana hvort hún vildi vera mamma 
mín ... hehehe...... og auðvitað gat hún ekki staðist þessi hvolpaaugu. Þrátt fyrir 

að ma&pa hættu saman þegar ég var á 
unglingsaldri þá hefur hún alltaf verið stoð og stytta í mínu lífi og barna minna. 

Talandi um að vera HÖRKUKVENDI .... 
hehehe .... þá er ég ótrúlega heppin að hafa kynnst henni .... LUV U MAMMA .... 

7.1.2007 Hux* hux* hux*
„........ Ég er ekki gefin fyrir uppgjöf. Ég berst þar til 
ég fell. Þetta er styrkur sem mér er í blóð bor-
inn..... Það sem máli skiptir er að trúa á að meðan 
þú getur dregið andann eigirðu von.

21.2.2007 Bad news 
... once again :(
Jæja þá fékk ég víst enn 
einn skellinn. Sjúkdóm-
urinn minn hefur versn-
að því miður. Meinvörpin 
hafa öll stækkað um 
einhverja mm sem er 
frekar mikið og ég er 
með stækkun í eitlum í 
maganum *GRÁT*. Það 
þarf að fylgjast með 
þessum eitlum ef þeir 
stækka eitthvað meira þá 
þarf að skoða þá nánar 
og athuga hvort að það 
sé krabbi í þeim líka .. en 
allavega verður ekkert 
gert neitt í þeim málum í 
bili..... Úfff öll familían er 
í sjokki og ég get ekki lýst 
því hvernig mér líður 
núna. Þetta ætlar greini-
lega að verða erfiðara en 
ég hélt og ég verð bara að 
vera hreinskilin að ég er 
orðin pínu svartsýn á 
framhaldið. Ég veit að ég 
má það ekki ... En halló 
það eru til takmörk hvað 
maður getur endalaust 
tekið við. ... Æji vonandi 
næ ég að rífa mig upp úr 
þessu og halda áfram að 
berjast ... Er líklega 
bara að syrgja þessar 
fréttir núna.

8.3.2007 Grenj og ennþá meira grenj
Ohhh mig langar til að grenja ... Húðin heldur áfram að versna og versna. Núna er ég alveg þakin í andliti, eyrum, hársverði, bringu og baki. Ég er eitt flakandi sár og grænir... já grænir nabbar út um allt *ÆL*.
Ég hef bara ekki séð annað eins og mig langar ekki út. Ég skammast mín svo fyrir þetta að ég get varla hugsað mér að láta fólk sjá mig svona *sniff*sniff*sniff*. Ég veit alveg að ég á að hugsa að ef þetta lyf er að virka þá á þetta bara að vera smáræði .. En þetta er svoooo vont bæði andlega og líkam-lega. Það er svo mikill sársauki í þessu að ég er alltaf að vakna á nóttunni og mér líður hreint út sagt ömurlega. Ég er komin á ofnæmislyf og sýklalyf en það virðist ekkert virka... Núna skil ég það sem doksinn minn sagði að sumir sem hafa fengið svona aukaverkanir kjósa að hætta á lyfinu sem að veldur þessu .. Ég ætla mér ekki að gefast upp .. Ég ætla mér að reyna að þola út þessar 6 vikur. Það er sko eins gott að þetta lyf virki .... Annars var öll þessi þjáning til einskis.

Æji ég er ekki glöð og hress í dag ... *sniff*sniff*

7.5.2007 New
York.... New York
Ferðin hingað í gær gekk 
þrusu vel fyrir sig. 
Allt stóðst sem átti að 
standast þannig að ég 
var ennþá vel hress 
þegar við náðum á leiðar-
enda.
Á morgun fáum við að 
vita út úr myndunum. 
Hittum læknana reyndar 
ekki.. Heldur eigum við 
að bíða eftir símtali frá 
þeim.

8.5.2007
Engar fréttir ennþá... :(
Erum búin að sitja við símann 
í allan dag og höfum ekkert 
frétt ennþá.. Því miður. 

20.5.2007 Úppps ..sorry... Betra 
seint en aldrei ;)
Miðað við allt þá er ég ótrúlega glöð í hjart-
anu mínu þessa dagana og vonandi heldur 
það bara áfram. Mér líður rosa vel, lítið um 
verki og er alveg ótrúlega ástfangin. Ég er í 
raun ennþá svífandi á mínu bleika skýi og 
njóta þess að vera á lífi í dag. Ég skal lofa 
að bæta úr bloggleysinu mínu.. Ætlaði ekki 
að láta fólk halda að eitthvað mikið væri 
að þegar ég þeysist um allan bæ á mínu 
bleika hamingjusama skýi.
Knús á ykkur og prufið að byrja daginn á 
því að brosa, þakka fyrir daginn í dag og 
opna fyrir hjartað... Er það DÍLL ???

Knús og liðið
Tjá tjá 
Ásta Lovísa

9.5.2007 Svar óskast
Fengum því miður ekkert 
svar í gær.  Biðum og biðum 
en án árangurs.

30.5.2007 Engill á himni
Elskuleg systir mín, Ásta Lov-ísa, andaðist á Líknardeild Lsp í Kópavogi fyrr í dag.  Fjöl-
skyldan vill senda þakkar-
kveðjur fyrir allan stuðninginn, hlýhug og falleg orð.  Þið gáfuð Ástu ómetanlegan styrk í bar-áttu hennar.

Með fyrirfram þökk og virðingu,
Daði bróðir

7.12.2006 Smá bögg
Hvað er málið með mig og tónlist ??? Ég hef 
alltaf verið svo mikil tónlistarkelling þá aðal-
lega í vælu lögunum ... en núna eftir að ég 
veiktist þá virðist ég ekki geta hlustað á lögin 
mín án þess að ég fái kvíðakast... Æji þetta er 
svo vont því allar særandi hugsanir sækja þá 
svo á. Ég skrapp út með vinkonu minni núna í 
kvöld og kom svo heim, kveikti á tónlist og lét 
renna í bað og bara BAMM! Allt í einu sat ég 
skælandi eins og lítið barn sem vantaði knús. 
Afhverju get ég ekki hlustað á tónlist án þess 
að óæskilegar hugsanir banki upp á ???? 
Hugsanir eins og ... kannski séu þetta mín 
síðustu jól sem ég fæ að eiga með börnunum 
mínum og ég verði að gera sem mest úr þeim 
fyrir okkur..... ohhhh mér finnst ég vera að 
kafna!!!  Ef ég næ svo ekki að standa undir 
þeim væntingum að halda hin fullkomnu jól. 
Svei mér þá það er stærðar kvíðaköggull í 
maganum mínum núna og mér finnst ég svo 
ráðvillt eitthvað. Ég sakna þess svo að vera 
heilbrigð og geta bara haft áhyggjur yfir því 
hvað skal hafa í matinn þann daginn eða 
pirra mig út af smá munum. Æji þetta er svo 
sárt stundum og ég þrái svo að verða heil-
brigð aftur.

ÁSTA LOVÍSA VILHJÁLMSDÓTTIR FÆDD: 9. AGÚST 1976 - DÁIN: 30. MAÍ 2007

Minningin um ótrúlega sterka 
konu lifir áfram á meðal okkar

Blogg Ástu Lovísu :www.123.is/crazyfrogg 
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 Besta kvikmyndin

„Ég ætla ekki að taka neitt sérstaklega 
mikið af sumarfríi og allur minn frítími 
mun fara í sýningar á Dýrunum í 
Hálsaskógi víðsvegar um landið. Við 

ætlum m.a. í tveggja vikna leikferð 
hringinn í kringum landið vikuna fyrir og 
eftir verslunarmannahelgi.“

Andrea Ösp Karlsdóttir leikkona

„Ég ætla að fara til Danmerkur, í lesbískt 
brúðkaup. Ætli ég fari svo ekki smá ferð 
með tjaldvagn á einhvern fallegan stað á 
Norðurlandinu.
Mývatnssveitin er 
alltaf í uppá-
haldi.“

Sigrún
Vésteinsdóttir 
fréttamaður 
N4

„Vonandi skrepp ég til Barcelona í júní. 
Engin meiriháttar plön. Heimsæki 
kannski Guðmund vin minn Brynjólfsson 
á Hóla með tjald. Reyni að vera góður 
við fjölskylduna mína og skrifa eitt stykki 
leikgerð.“

Bergur Þór Ingólfsson leikari

„Aldrei þessu vant ætla ég að taka mér 
smá sumarfrí en það hefur ekki gerst í 
nokkur ár enda alltaf nóg að gera á Ísó.
Ætla að fara eitthvað útí heim í smá 
honnýmún með familíunni og svo verðum 
við líka mikið í paradísinni okkar í 
Haukadal í Dýrafirði á slóðum Gísla Súra 
en þar eigum við lítið og kósý félags-
heimli.“

Elfar Logi Hannesson leikari

Talan hans Kalla Bjarna er 3 sem er oft tala listamanna og þeirra 
sem geta eitt og annað meira en almúginn. Þristar eru samt oft latir 

og það þarf oft að setja þá upp á fjallið svo þeir skauti niður. Þristar 
eru eins og Kalli, glaðlyndir og jákvæðar týpur og yfirleitt í góðu 
stuði og það er gott að vera í kringum þannig sál. Það er búið að 
ríkja mikið álagstímabil í kringum Kalla Bjarna en þetta sprengju-
tímabil byrjaði í kringum áramótin. Kalli er að fara í ár hreinsunar 

og virðist þetta tímabil skipta ofsalega miklu máli í lífi hans upp á 
framtíðina að gera. Hann mun koma öllum á óvart og standa keikur, 
hreinsa til í kringum sig og koma eins og nýr maður aftur inn á sjónar-

sviðið. Kalli er að fara inn á andlegt ár og leitar jafnvel í styrk trúar-
innar. Hann mun finna að alþjóð stendur með honum í þess-

um hremmingum og hann mun styrkjast á næstu 
árum. Þetta verður honum til góðs vegna þess að 
fíkniefni eiga aldrei aftur eftir að freista hans, þetta 
var lækning hans á því. Hann á eftir að semja mikið 
og koma fólki virkilega á óvart.

Hvað á að gera í sumarleyfinu?

Sigríður Klingenberg spáir fyrir Kalla Bjarna

KALLI BJARNI Sigríður segir að þessi 
lífsreynsla eigi eftir að verða Kalla 
Bjarna til góðs.

SIGRÍÐUR KLINGENBERG segir að Kalli muni koma 
öllum á óvart og standa keikur eftir þessa erfiðu 
lífsreynslu.

SPURNINGAKEPPNI sirkuss
SPURNINGAKEPPNI SIRKUS HELDUR ÁFRAM. HÉR KEPPIR SIGMUNDUR ERNIR
RÚNARSSON VIÐ RÚNAR FREY GÍSLASON.

„Godfather I og II eru alltaf í uppáhaldi 
hjá mér, Casablanca og Breakfast at 
Tiffany‘s. Silence of the Lambs var svaka 
góð og ég sá A Fish Called Wanda 
mörgum sinnum og fannst hún alltaf jafn 
fyndin. Sá The Departed um daginn og 
bætti henni á listann, mjög skemmtileg. 
Svo voru auðvitað allar Pink Panther-
myndirnar ferlega fyndnar og Benjamín 
dúfa var æði.“

Anna Mjöll Ólafsdóttir söngkona

„Fyrsta myndin sem ég man eftir að hafa 
séð var The Sound of 

Music. Ég horfði á hana 
á hverju einasta kvöldi í 
svona sex ár og hætti 
því líklega þegar ég var 
12 ára.“

Anna Sigríður 
Pálsdóttir
hárgreiðslu-
meistari

„Ef ég verð að velja er 
það The Pianist og 
The Sound of Music. 
Ég get horft á The 
Pianist aftur og aftur 
og fer alltaf að gráta 

yfir henni.“

Íris Hólm 
Jónsdóttir, 
söngkona GÍS

„Uppáhaldsmyndin mín er Bend It Like 
Beckham. Ég horfði mikið á íþróttamyndir 
sem barn um stráka sem unnu titla og 
það var ekki fyrr en ég varð tvítug að ég 
fór í bíó og sá mynd um fótboltastelpu.“

Halla Gunnarsdóttir knattspyrnukona

Svör:1. Einar Már Guðmundsson. 2. Dr. Derek Shepherd. 3. McLaren. 4. 780. 5. 15 ár. 6. 
Bandarísk. 7. Jógvan.8. Rowan Atkinson. 9. Mary. 10.Jordin Sparks.

Sigmundur Ernir
1. Einar Már Guðmundsson.
2. Lækninn.
3. McLaren.
4. 815.
5. 18 ár.
6. Bresk.
7. Færeyski folinn Jógvan.
8. Rowan Atkinson.
9. Mary.
10. Justin eitthvað.

 Rúnar Freyr Gíslason
1. Guðmundur Andri Thorsson.
2. Dr. Þröst Leó Gunnarsson.
3. BMW.
4. 300.
5. 15.
6. Bresk.
7. Jógvan.
8. Rowan Atkinson.
9. Nanna Kristín Magnúsdóttir.
10. Jordin Sparks.

1. Hver skrifaði bókina 
Vængjasláttur í þak-
rennum? 

2. Hvern leikur 
Patrick Dempsey í 
Grey‘s Anatomy? 

3. Fyrir hvaða lið 
ekur ökuþórinn 
Fernando Alonso? 

4. Hvert er póstnúmerið á 
Höfn í Hornafirði? 

5. Hvað hefur 
Jay Leno 
stjórnað The 
Tonight 
Show í mörg 
ár?

6. Hvers 
lensk er dans-

pönksveitin
The Rapture sem 

er væntanleg til 
landsins í júní?

7. Hver syngur lagið Hvern einasta 
dag?

8. Hver leikur Mr. Bean?

9. Hvað heitir eiginkona Friðriks 
krónprins Danmörku?

10. Hver er nýjasta American Idol-
stjarnan?

Sigmundur Ernir bindur enda á sigurgöngu Rúnars Freys. Sigmundur náði fimm 
réttum stigum gegn fjórum réttum stigum Rúnars. Rúnar Freyr skorar á Halldór 
Gylfason leikara sem mætir Sigmundi í næstu viku. Fylgist með.

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, 

Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 

105 Rvk, sími 550 5000 

Sölustjóri Gréta Karen Grétarsdóttir 

550 5864 gretakaren@frett.is

sirkus



Tryggðu þér miða á: Sjáðu myndina í

myndgæðum í Sambíóunum, Kringlunni 

VIPSALURINN
ER BARA LÚXUS

ER STAÐSETTUR Í SAMBÍÓUNUM ÁLFABAKKA






