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Prodomo er ný verslun sem býður nýjustu hönnun í ljósum 
og rafbúnaði og háþróaðan stjórnbúnað fyrir lýsingu, tónlist, 
mynd og hita.
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 Heyrst hefur

M arkadrottningin Margrét 
Lára Viðarsdóttir er gengin 
út. Hinn heppni heitir Einar 

Örn Guðmundsson, handboltakappi 
sem uppalinn er í Val en spilar nú með 
Aftureldingu. Margrét Lára verður 21 
árs á miðvikudaginn kemur. Einar 
Örn er hins vegar tveimur árum eldri.  

Einar Örn stundar af kappi nám í 
sjúkraþjálfun og gerir það með glans. 
Flaug í gegnum klásusinn sem og 
fyrsta árið, sem margir telja það erfið-
asta. Sjúkraþjálfunin ætti líklega að 
koma sér vel fyrir Margréti Láru sem 
þarf stundum á aðhlynningu að halda 
eftir atganginn á vellinum þar sem 
hún þarf að kljást við harðskeytta 
andstæðinga sem hlífa henni ekki við 
spörkum eða öðrum fólskubrögðum.

Á sumrin hvílir Einar Örn sig frá 
náminu og starfar hjá heildsölu 
Ásbjörns Ólafssonar, sem hefur meðal 
annars umboð fyrir Prins Póló súkk-
ulaðikexið.

Hvorki Margrét Lára né Einar Örn 
vildu tjá sig um sam- band 
þeirra. Heimildir 
Sirkuss herma þó 
að þau hafi verið 
að stinga nefjum 
saman síðustu 
þrjá mánuði eða 
svo. 

Og Margrét Lára 
virðist ekki hafa 
krækt sér í neinn 
aukvisa.  Að 
minnsta kosti voru 
allir viðmælendur 
Sirkuss á einu máli 
um að Einar Örn væri 
hinn vænsti drengur. 

„Einar er rólegur og duglegur dreng-
ur. Hann er toppnáungi í alla staði, 
hvort sem er í vinnu eða skóla. Allt 
sem hann tekur sér fyrir hendur gerir 
hann mjög vel,“ segir Óskar Bjarni 
Óskarsson, þjálfari handboltaliðs 
Vals. Í sama streng tekur Pálmar Pét-
ursson, markvörður Vals og gamall 
vinur Einars Arnar. „Einar er hjarta-
hlýr mömmustrákur,“ segir Pálmar 
sem kynntist Einari í gegnum hand-

boltann. „Einar er toppnáungi og 
fær öll mín bestu meðmæli. Ég 

held að vísu að þau séu bæði 
toppmanneskjur,“ segir 
Pálmar um turtildúfurnar 

tvær.

MARGRÉT LÁRA VIÐARSDÓTTIR ER KOMIN Á FAST MEÐ NEMA Í SJÚKRAÞJÁLFUN:

TURTILDÚFURNAR Margrét Lára og Einar 
Örn hafa verið að stinga nefjum saman 
síðustu mánuði en vilja þó ekki tjá sig 
um sambandið.

ÓSKAR BJARNI Þjálfari Vals 
segir Einar Örn vera hinn 
vænsta dreng. Sömu sögu 
segja aðrir félagar Einars.

É g er komin til Danmerkur og er að 
fara að læra fatahönnun,“ segir 

Andrea Magnúsdóttir, hönnuður með 
meiru. Andrea stofnaði fatahönnun-
arfyrirtækið Júníform, með Birtu 
Björnsdóttur, fyrir nokkrum árum og 
það er óhætt að segja að fatalína 
þeirra hafi slegið í gegn. Fötin hafa 
rokið út eins og heitar lummur og 
hafa jafnt íslenskar sem erlendar 
stjörnur keypt fötin frá þeim.

Andrea sneri kvæði sínu hins vegar 
í kross og sagði skilið við Júníform 
fyrir um einu og hálfu ári, þegar hún 
eignaðist sitt annað barnið. Og nú er 
hún komin til Danmerkur með fjöl-

skylduna. „Mér fannst það jú frekar 
erfitt að hætta í Júníform en nú eru 
nýir og spennandi tímar framundan,“ 
segir Andrea. Skólinn sem hún er á 
leið í heitir Margareth og er um sjö-
tíu ára gamall fatahönnunarskóli, og 
stendur við sjálft Strikið.

Andrea flyst til Danmerkur með 
manni sínum Ólafi Ólasyni og börn-
um þeirra tveimur, Magnúsi Andra og 
Ísabellu Maríu. „Fjölskyldan ætlar 
bara að vera saman og njóta þess að 
hafa gaman á meðan krakkarnir eru 
litlir,“ segir Andrea og bætir við. „Það 
verður gott að komast úr látunum 
heima.“

Andrea á leið út í fatahönnunarnám
JÚNÍFORM
Andrea 
Magnúsdóttir og 
Birta Björnsdótt-
ir stofnuðu 
saman fatalínu 
Júníforms.
Andrea, sem er 
til vinstri á 
myndinni, sagði 
skilið við 
Júníform fyrir 
um einu og hálfu 
ári. Hún er á leið 
í nám í 
fatahönnun í 
Danmörku.

MARKADROTTNINGIN
GENGIN ÚT

E ggert Skúlason, almanna-
tengill með meiru og fyrr-
verandi fréttamaður á Stöð 

2, er nú að leggja lokahönd á 
sumarhús sitt á æskustöðvunum 
við Sunnubraut í Vík í Mýrdal. 
Eggert, sem hefur skjólstæðinga 
á borð við knattspyrnukappann 
Eið Smára Guðjohnsen og við-
skiptamógúlinn Magnús Þor-
steinsson á sínum höndum, 
hefur verið að vinna í húsinu 
undanfarna mánuði ásamt konu 
sinni, Önnu Huld Óskarsdóttur. 
Sumarhúsið, sem stendur við 
Sunnubraut 10 og er 105 fer-
metra timburhús, er nú alveg að 
verða tilbúið og stutt í að þau 
hjón geti flutt inn og farið að 
njóta lífsins á æskuslóðunum. 

Eggert byggir á æskustöðvunum

EGGERT SKÚLASON Eggert er annálaður 
veiðimaður og mun ábyggilega dvelja í 
sumarhúsinu góða á milli þess sem 
hann skýst í veiðiferðir á Austurlandi.

Hrottarnir til í slaginn
Hemmi feiti, útvarpsmaðurinn knái á X-
inu, þykir bæði liðtækur handbolta- og 
knattspyrnumaður. Hemmi kastar bolta 
með b-liði FH á veturna en á sumrin dreg-
ur hann fram takkaskóna og leikur sér 
ásamt fríðum hópi manna á gervigrasinu 
í Kaplakrika. Meðal þeirra sem spila 
fótbolta með Hemma má nefna Hlyn 
Sigurðsson úr Fasteignasjónvarpinu,
Ragnar Pétursson, fyrrverandi ritstjóra 
tímaritsins Bleikt og blátt, og Úlf
Grönvold, listamann og leikmyndasmið. 
Knattspyrnuhópurinn ætlar að gera sér 
glaðan dag á sunnudaginn kemur, feta í 
fótspor FC Nörd og spila við Hrottana, 
knattspyrnufélag fanga á Litla-Hrauni. 
Hrottarnir þykja ansi lunknir knattspyrnu-
menn en þeir völtuðu meðal annars yfir 
nördana þegar þeir gerðu sér ferð 
þangað.

Stelpur úti um allan bæ
Vegfarendur í miðbæ Reykjavíkur hafa 
rekið í rogastans síðustu daga en 
upptökur á þáttunum Stelpunum hafa 
farið þar fram og víðar um borgina. 
Gamanþátturinn Stelpurnar, er einn sá 
skemmtilegasti sem sýndur hefur verið 
síðustu ár, heldur áfram göngu sinni á 
Stöð 2 í haust. Silja Hauksdóttir leikstýrir 
nýju þáttaröðinni en fyrsta verk hennar í 
bransanum var kvikmyndin Dís, sem 
þótti nokkuð vel heppnað byrjendaverk.

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

Útsala 50% afsláttur



lúxusferð

Heppinn félagi í Bíóklúbbi MasterCard vinnur fimm daga lúxusferð fyrir 2 til 
London og fær að fylgja stjörnunum eftir rauða dreglinum og sjá stórmynd-
ina The Bourne Ultimatum með stjörnunum 15. ágúst.

Einnig vinna 150 félagar í klúbbnum tvo miða á sérstaka MasterCard forsýn-
ingu á myndinni á Íslandi 16. ágúst, 6 dögum fyrir frumsýningu.

Skráðu þig í Bíóklúbb MasterCard á www.mastercard.is/bio og notaðu 
MasterCard kortið! 

Drögum úr öllum færslum félaga í Bíóklúbbnum föstudaginn 3. ágúst 2007. 

www.mastercard.is/bio

í London 15. ágúst?
á rauða dregilinn

Vinnur þú



É g man nú ekki hvenær Gunnar 
byrjaði á þessu, það var einhvern 

tímann mjög snemma í sambandinu,“ 
segir Bjarnveig Magnúsdóttir, sem 
margir þekkja betur sem Lufsuna – 
eiginkonu Dr. Gunna. 

Dr. Gunni, sem heitir í raun Gunnar 
Lárus Hjálmarsson, hefur í lengri tíma 
kallað konuna sína Lufsuna, bæði á 
heimasíðu sinni sem og í Bakþönkum 
Fréttablaðsins. Og nafngiftin hefur farið 
fyrir brjóstið á mörgum. En ekki Bjarn-
veigu. „Nafnið er komið úr texta frá Rott-

weilerhundunum og þar var orðið 
notað í neikvæðri merkingu. Það eru 
margir sem hneykslast á þessu en mér 
finnst þetta alls ekki niðurlægjandi því 
ég veit að nafnið hefur fallega merkingu 
í huga Gunnars,“ segir Bjarnveig og 
bætir við: „Þetta nafn, Lufsan, er meira 
að segja grafið í giftingarhringinn hans 
Gunnars. Lufsan stendur inni í hans 
hring en Lalli stendur inni í mínum 
hring.“ 

Dr. Gunni hefur þó ekki látið þar 
við sitja því hann uppnefnir börn 

þeirra Bjarnveigar einnig. Strákurinn, 
sem er eldri, heitir Dagbjartur Óli og 
er kallaður Lufsi litli en stúlkan heitir 
Elísabet Lára og er kölluð Skufsan eða 
Elgurinn. „Við vitum öll í fjölskyldunni 
að þetta er afskaplega vel meint og 
fólkið í kringum okkur er orðið vant 
þessu. Ég nota meira að segja Lufsu-
nafnið stundum sjálf, ef ég er að senda 
SMS eða tölvupóst,“ segir Bjarnveig, 
sem kallar eiginmann sinn þó iðulega 
Gunnar. „Lalla-nafnið hefur ekki náð 
að festast jafnvel við Gunnar.“

DR. GUNNI OG BJARNVEIG MAGNÚSDÓTTIR ERU VEL GIFT:

Lufsan grafin í 
giftingarhringinn

BJARNVEIG, DR. 
GUNNI OG BÖRN
Dagbjartur Óli og 
Elísabet Lára eru 
uppnefnd Lufsi og 
Skufsan en 
Bjarnveig Lufsan. 
Lalla-nafngift Dr. 
Gunna hefur þó 
ekki fest við hann.  

MYND/RÓSA

„Þetta hefur bara gengið alveg ótrú-
lega vel,“ segir Helga Dýrfinna Magn-
úsdóttir, stoltur fulltrúi Íslands í feg-
urðarsamkeppninni Miss Tourism 
2007, sem fram fer í Kína. Helga 
Dýrfinna, sem var í forsíðuviðtali við 
Sirkus fyrir tveimur vikum, er ein af 
110 þátttakendum sem keppa um tit-
ilinn eftirsótta. Auk aðaltitilsins er 
keppt um aðra smærri titla, það er 
hæfileikakeppni, ungfrú bikiní, diskó-
drottningin og besti þjóðbúningur-
inn. Helga Dýrfinna steig á svið í 
fyrradag og söng Somewhere over the 
Rainbow og var nokkuð sátt við árang-

urinn. „Söngurinn gekk ótrúlega vel 
en ég fæ ekki að vita niðurstöðuna 
strax,“ segir Helga Dýrfinna sem heill-
aði dómnefndina sem og áhorfendur 
upp úr skónum með söng sínum. Fyrr 
í vikunni var einnig keppt um falleg-
asta brosið en þann titil hreppti full-
trúi heimamanna.

Miss Tourism-keppnin, sem er 
fimmta stærsta fegurðarsamkeppni 
heims, stendur fram til loka mánað-
arins þegar sjálf Miss Tourism verður 
krýnd. Íslendingar geta lagt Helgu 
Dýrfinnu lið og kosið hana á vefsvæði 
keppninnar, www.misstqi.com.

Heillaði dómnefndina 
með regnbogasöng

SUNGIÐ TIL SIGURS? Helga Dýrfinna stóð sig frábærlega í söngnum í gær en spurning 
er hvort hann nægi henni til sigurs í hæfileikakeppninni.

Ýmsir   Í brekkunni: Eyjalögin 2cd
Kk og Maggi Eiríks Langferðalög
Ýmsir   100 Íslensk 80’s lög
Ljótu Hálfvitarnir Ljótu Hálfvitarnir
Mika  Life in Cartoon Motion
Hvanndalsbræður Skást of
Ýmsir   Number 1 3CD
Gus Gus   Forever
Tríó B.Thor og A. Gyl Vorvísur
Garðar Thor Cortes Cortes 2007
Interpol   Our Love To Admire-Special Ed.

Jógvan   Jógvan
Lada Sport Time And Time Again
Lay Low   Please Don’t Hate Me
Laddi   Hver er sinnar kæfu smiður
Björk   Volta
Amiina   Kurr
Skoppa og Skrítla Á söngferðalagi
Klaufar   Hamingjan er björt
Kings Of Leon BecauseOf The Times
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KK og Maggi Eiríks eru heldur betur að slá í
gegn með nýja geisladisknum Langferðalög,
tilvalinn diskur til að hafa með í ferðalagið.

Það er með ólikindum hvað diskurinn hans
Ladda er búinn að seljast frá áramótum og á án
efa eftir að vera einn mest seldi diskur ársins
þegar árið verður gert upp. smiður.

Hver er sinnar kæfu smiður

Langferðalög

Nældu þér í eintak
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É g reyni að versla sem mest hér 
á landi en mér finnst 
herratískan í Kaupmannahöfn 

alveg upp á tíu. Þar eru svo margar 
búðir í þeim stíl sem ég fíla,“ segir 
Böðvar Þór Eggertsson hárgreiðslu-
meistari, betur þekktur sem Böddi 
hjá Jóa og félögum. Böddi hefur lifað 
og hrærst í heimi tískunnar um árabil 
og vekur ávallt athygli fyrir sérstakan 
og áberandi stíl. Sjálfur segist hann 

ekki elta tískuna í blindni þótt hann 
fylgist mikið með henni. „Ég hef alltaf 
haft þennan áhuga og konan mín 
gerir óspart grín að mér en ég veit að 

hún fílar þetta. Þegar við erum að taka 
okkur til fyrir djammið er eins og við 
séum tvær konur að fara saman. Ég hef 
gaman af því að pæla í hennar fötum 
og hún getur alltaf spurt mig hvort 
þetta eða hitt sé flott. Ég hef alltaf haft 
sérstakan fatasmekk en áhuginn fylgir 
hárgreiðslunni þótt það sé mikið af 
fólki í faginu sem mætti alveg skoða 
sinn stíl,“ segir Böddi og brosir. „Ég ein-
blíni ekkert endilega á það sem er í 

tísku en fæ hugmyndir í tískublöðun-
um. Ef maður fílar sig ekki í fötunum 
eða fílar ekki klippinguna eru 99% líkur 
á að það sé ekki flott. Það er alltaf gott 
að fá komment frá afgreiðslufólkinu en 
ef þér líður ekki vel í fötunum sem þú 
ert að máta áttu ekki að kaupa þau.“

Böddi segir Íslendinga framarlega 
þegar kemur að tísku. Karlmenn á 
hans aldri mættu samt taka meiri 
áhættu en ungir strákar þori frekar að 

klæða sig eins og þá langar. „Sjálfum 
finnst mér ég alveg ómögulegur ef ég 
er of eðlilega klæddur og ég er fljótur 
að fá leiða á fötunum. Stíllinn minn er 
ýktur, ég er skartgripasjúkur og pæli 
líka mikið í gleraugum,“ segir Böddi og 
bætir við að hann taki syrpur í fata-
kaupum. „Ef ég sé eitthvað sem mig 
langar í kaupi ég það alveg pottþétt því 
það er ekkert víst að mig langi í það á 
morgun.“ indiana@frettabladid.is

BÖÐVAR ÞÓR EGGERTSSON HÁR-
GREIÐSLUMAÐUR, BETUR ÞEKKTUR SEM 
BÖDDI, VEKUR ALLS STAÐAR ATHYGLI
FYRIR SÉRSTAKAN OG ÁBERANDI STÍL.

LÍTIL JAKKAFATATÝPA 
„Ég dýrka þessi 
hvítu jakkaföt enda 
get ég ekki átt neitt 
sem er eins og aðrir 
eiga. Það er ekkert 
mottó heldur gerist 
það bara þannig. 
Þessi föt eru það 
fínasta sem ég á en 
ég keypti þau í GK.“

MYND/DANÍEL

ÍSLENSK HÖNNUN „Þessi föt eru eftir 
Selmu Ragnarsdóttur en hún saumaði 
þau á mig fyrir um 5-6 árum. Ég lét 
hana svo breyta þeim þegar ég hélt 
opnunarpartíið hjá Jóa og félögum. Þá 
skaut hún göt í fötin, keyrði yfir þau á 
nagladekkjum og setti í þau gadda. Ég 
get ekki notað þau við mörg tilefni, þau 
eru það ýkt.“

ENGIN MERKJAFRÍK „Ég hef aldrei verið 
merkjamaður en datt hins vegar inn á 
Orange-línuna hjá Hugo Boss. Leður-
jakkinn er úr All Saints en skyrtan og 
gallabuxurnar eru frá Hugo Boss.“

ROSALEGUR KÚREKI
„Hettupeysan er 
Hugo Boss og 
gallabuxurnar
Diesel. Ég vil helst 
að gallabuxurnar 
mínar séu allt annað 
en venjulegar og 
svo hefur alltaf verið 
rosalegur kúreki í 
mér. Ég held ég eigi 
átta eða níu pör af 
skóm í kúrekafíling.“

FÍLAR ÖÐRUVÍSI OG ÝKT FÖT
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V ið erum ekki hættir en erum 
þessa stundina að vinna að sitt 
hvoru starfinu,“ segir tónlistar-

maðurinn Hreimur Örn Heimisson en 
hljómsveitin Land og synir hefur tekið 
sér langa pásu. Hreimur mun ásamt 
Vigni Snæ Vigfússyni troða upp á 
Þjóðhátíð en þar hefur hann spilað 
nánast um hverja verslunarmanna-
helgi síðustu tíu árin fyrir utan árið í 
fyrra. „Við í hljómsveitinni viljum ekki 
starfa í þessu bandi nema gera það af 
heilum hug og myndum aldrei koma 
saman til þess eins að næla okkur í 
nokkra aura,“ segir Hreimur og bætir 
við að hann sé spenntur fyrir Þjóðhá-
tíð. „Stemningin sem þar myndast er 
öðruvísi en allt annað og Eyjamenn 
eru yndislegt fólk sem taka manni 
ávallt opnum örmum. Stefnan var 
samt fjölskylduútilega en vegna fjölda 
áskorana ákvað ég að fara til Eyja. Ég 
samdi nokkur Þjóðhátíðarlög og 
pressan var mikil frá innfæddum um 
að ég tæki t.d. Lífið er yndislegt en 
það lag virðist öðlast nýtt líf um hverja 
verslunarmannahelgi,“ segir hann og 
bætir við að eiginkona hans, Þorbjörg 
Sif Þorsteinsdóttir og dóttir þeirra, 

Embla Margrét, ætli ekki með 
honum til Eyja. Þær muni halda 

sínu striki og fara í fjölskyldu-
útilegu. 

Alvöru sveitabrúðkaup
Aðspurður um hvort líf 

popparans reyni á styrk fjöl-
skyldunnar segir hann svo 
vera. „Við Vignir erum 
búnir að spila mjög mikið 
en reynum að gera þetta í 
sátt og samlyndi við kon-
urnar okkar. Vignir er 
líka fjölskyldumaður 
svo við erum saman í 
þessari baráttu og reyn-
um að skila okkar 
heima fyrir enda eru 
konurnar líka útivinn-
andi. Ég er bara svo 
mikill sveimhugi og 
það lendir oft á kon-
unni að slá á puttana á 

mér og passa að við 
eigum okkar tíma saman. 

Eftir að Embla fæddist hef ég 
samt lagast mikið og er mun sam-
viskusamari. Það er ekki auðvelt líf 

að vera gift tónlistarmanni og ég 
held að allir makar tónlistarfólks 
geti tekið undir það, sama hvort 
um sinfóníu- eða sveitaballa-
hljómsveit er að ræða. Tíminn 
sem fer í tónlistina er mikill og 
bið einkennir bransann svo 
það þarf mikla þolinmæði. 
Konan mín er mjög þolin-
móð og það er eitthvað sem 
hún mun alltaf eiga á mig. 
Ég reyni samt að skila mínu 
til baka en er fyrir löngu 

búinn að læra að það er ekki 
nóg að kaupa hluti. Tími fyrir 

fjölskylduna er mikilvægari en 
peningar og flott föt,“ segir Hreimur 
en þau Þorbjörg Sif gengu í það heil-
aga þann 30. júní. „Við giftum okkur í 
Hlíðarendakirkju í Fljótshlíðinni í 
virkilega fallegri athöfn,“ segir Hreim-
ur sem átti afmæli eftir miðnætti í 
veislunni og fékk því afmælissönginn 
sunginn af veislugestum. Sjálfur lét 
Hreimur vera að syngja í athöfninni 
en hjónakornin fengu í stað þess hluta 
af karlakór Rangæinga „Öðlingana“ 
og tvær frænkur Hreims, þær Hönnu 
Soffíu og Berglindi Sverrisdætur, til að 
sjá um tónlistina. Bónorðið fékk Þor-
björg fyrir um fimm árum þegar þau 
voru stödd í Noregi þar sem fjölskylda 
Hreims býr. „Okkur lá ekkert á og við 
vildum láta reyna vel á sambúðina 
áður en við létum pússa okkur saman. 

Svo kýldum við á þetta þegar við 
vorum orðin viss í okkar sök,“ segir 
Hreimur sem kemur úr Vestur-Land-
eyjum en Þorbjörg er frá Hvolsvelli. 

„Við erum því bæði úr sveit og þetta 
var sannkallað sveitabrúðkaup. Brúð-
kaupsbíllinn var til dæmis traktor 
með heyvagn í eftirdragi,“ segir hann 
hlæjandi. 

Gott að eiga góða konu
Hreimur segir foreldrahlutverkið 

virkilega skemmtilegt þótt það geti 
vissulega tekið á. „Þetta getur verið 
erfitt en verðlaunin sem maður fær á 
hverjum degi eru svo sannarlega þess 
virði. Þótt hún grenji í átta klukku-
tíma þarf maður ekki nema eitt knús 
og bros og allt verður í lagi.“ Aðspurð-
ur hvort poppbransanum fylgi mikið 
djamm og djúserí segir hann ekki svo 
vera í sínu tilfelli. „Ekki nema maður 
vilji það sjálfur og við Vignir erum 
sjaldnast að spila langt fram á nótt. 
Við spilum frekar til svona eitt og þá 
förum við heim. Ég er búinn að vera 
lengi í þessum bransa og byrjaði í 

Landi & Sonum aðeins 18 ára. Sem 
betur fer kynntist ég aldrei þessu 
djammlífi af einhverri alvöru, ég var 
heppinn með hljómsveitarmeðlimi 
sem leiðbeindu mér í rétta átt. Þeir 
Birgir Nielsen, Njáll Þórðarsson, 
Gunnar Þór Eggertsson og Jón Guð-
finnsson ólu mig hálfpartinn upp. 
Maður var algjör kjúklingur og hepp-
inn að vera með þessum góðu mönn-
um sem höfðu reynslu í bransanum.“ 
Hreimur segir að Þorbjörg hafi einnig 
haft áhrif á að hann héldi sér á beinu 
brautinni. Þau hafi byrjað saman ung 
og það hafi hjálpað honum að eiga að 
góða konu. „Samband okkar gekk þó 
ekki streitulaust fyrir sig og við mætt-
um miklum erfiðleikum í kringum 
2001-2002. Þá hafði hljómsveitin gert 
samning við Warner í Bandaríkjunum 
og þótt Þorbjörg reyndi að sýna ævin-
týrinu skilning þurfti hún að sitja 
heima og bíða í óvissu um hvað 
myndi gerast á meðan ég var að gar-
fast í þessu ævintýri sem síðan hvarf 
með 11. september. Á þessu tímabili 
reyndi mjög á samband okkar en við 
náðum að veðra af okkur þessi áföll 
og stöndum í dag sterk saman þrátt 
fyrir erfiðaleikana.“ Þegar brúðkaups-
daginn ber aftur á góma segist Hreim-
ur ekki hafa getað beðið um neitt 
betra eða meira. „Það hafði verið 
skýjað allan daginn en rétt fyrir 
athöfnina létti til svo sólin skein. Þor-
björg klæddist giftingarkjól mömmu 
sinnar og var svo falleg að presturinn 
gleymdi hvar hann var staddur. Dag-
urinn var einfaldlega fullkominn.“

indiana@frettabladid.is

STÖNDUM STERK SAMAN
ÞRÁTT FYRIR ERFIÐLEIKA

FALLEG FJÖLSKYLDA Hreimur ásamt 
Þorbjörgu Sif eiginkonu sinni og Emblu
Margréti dóttur þeirra.

HREIMUR ÖRN HEIMISSON tónlistarmaður gekk að eiga 
æskuást sína í síðasta mánuði. Hreimur segir brúðkaupsdag-
inn einfaldlega fullkominn en um alvöru sveitabrúðkaup var að 
ræða. Brúðkaupsbíllinn var traktor með heyvagn í eftirdragi.

„ÞETTA GETUR VERIÐ ERFITT EN VERÐLAUNIN SEM MAÐUR FÆR 
Á HVERJUM DEGI ERU SVO SANNARLEGA ÞESS VIRÐI. ÞÓTT HÚN 
GRENJI Í ÁTTA KLUKKUTÍMA ÞARF MAÐUR EKKI NEMA EITT KNÚS
OG BROS OG ALLT VERÐUR Í LAGI.“

FULLKOMINN
DAGUR Hreimur 
Örn og Þorbjörg 
Sif voru gefin 
saman þann 30. 
júní í fallegri 
athöfn í 
Hlíðarendakirkju 
í Fljótshlíðinni.
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Þ að eru án efa fáir karlmenn 
sem eyða jafn miklum tíma 
fyrir framan spegilinn og 

herra David Beckham. Hann er 

örugglega með sérvalið lið klipp-
ara og stílista sem eru á banka-
stjóralaunum við að passa upp á 
lokka Beckhams.

BECKHAM
LAFÐI LOKKAPRÚÐA Beckham með síða 
hárið var algjör snilld.

STRÍPUR Enginn nema Beckham gæti verið 
með svona fullkomnar strípur.

KLASSÍSK Þessi klipping hefur staðist 
tímans tönn.

SNOÐAÐA TÝPAN Þetta fer Beckham alls 
ekki.  

VÓ, BLONDÍ Beckham aflitaði hárið á sér 
til að vera í stíl við konuna.

SVART OG HVÍTT Nýjasta lúkkið. Svart skegg og silfurlitað hár.

HINN HÁRFAGRI

SLEIKT Úff, 
hvað var 
málið með 
þessa
greiðslu. Það 
mætti halda 
að hann væri 
að fela 
eitthvað.
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NÝJAR VÖRUR 
BEINT Á 
ÚTSÖLUNA!
Gunni var að koma frá London 
með nýjustu tísku sem fer 
beint á útsöluna!



Þú missir ekki bara bílprófið ef þú ekur of hratt, heldur gæti bíllinn þinn verið 
gerður upptækur og þú greitt sekt sem jafngildir mánaðarlaunum margra.

Hraðakstur borgar sig ekki - Í ALVÖRUNNI!
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V ið höfum spilað á þjóðhátíð 
nokkuð mörg ár í röð og þegar 
við höfum ekki verið að spila 

höfum við alltaf mætt og skemmt 
okkur. Maður lætur sig ekki vanta á 
þjóðhátíð,“ segir Þórarinn Ólason, 
söngvari hljómsveitarinnar Dans á 
rósum en sveitin flytur þjóðhátíðar-
lagið í ár sem heitir Stund með þér. 
Þeir félagar, sem hafa starfað saman í 
sextán ár og eru flestir úr Vestmanna-
eyjum, fengu Heimi Eyvindarson úr 
hljómsveitinni Á móti sól til að semja 
textann við lagið en hann samdi 
einnig textann við þjóðhátíðarlagið 
árið 2000. Aðspurður segir Heimir allt 
öðruvísi að semja texta við þetta eina 
lag en öll önnur. 

„Maður reynir að fanga ákveðna 
stemningu og við í Á móti sól erum 
náttúrulega þjóðhátíðarfreaks. Það 
kemur aldrei neitt annað til greina en 
að spila á þjóðhátíð, frekar myndum 
við sleppa að spila þessa helgi,“ segir 
Heimir. 

Þórarinn segir að það sé svakalegur 
heiður að fá að flytja þjóðhátíðarlagið 
og að sveitin sé að vissu leyti að upp-
skera eftir margra ára spilamennsku. 
„Við fengum góðar viðtökur frá heima-
mönnum þegar við spiluðum á gos-
lokahátíð og það verður spennandi að 
heyra hvernig landsmenn taka okkur,“ 
segir Þórarinn sem bíður spenntur 
eftir verslunarmannahelginni. 

Aðspurður viðurkennir hann að sveitin, 
Dans á rósum, fái töluvert meiri athygli 
í ár þar sem sveitin flytur aðallag hátíð-
arinnar. „Þetta er rosalega skemmtilegt 
og við höfum þurft að kynna okkur. Um 
helgina verðum við á Akureyri og þann 
21. júlí ætlum við að hita upp fyrir þjóð-
hátíð á Players í Kópavogi. Það er alltaf 
gaman þegar vel gengur,“ segir Þórar-
inn og bætir við að það sé aldrei að vita 
við hverju megi búast frá sveitinni um 

verslunarmannahelgina. „Við höfum 
verið að slá hvert metið af fætur öðru 
og spiluðum til að verða níu á mánu-
dagsmorgun á síðustu þjóðhátíð. Þegar 
við loksins hættum var pallurinn enn 
þá kjaftfullur og yndislegt veður eins og 
er alltaf í Vestmanneyjum. Maður á lík-
lega ekkert að vera með neinar yfirlýs-
ingar en það er aldrei að vita nema við 
sláum nýtt met.“  indiana@frettabladid.is

HLJÓMSVEITIN DANS Á RÓSUM FLYTUR ÞJÓÐHÁTÍÐARLAGIÐ Í ÁR.

Heiður að flytja 
þjóðhátíðarlagið

HLJÓMSVEITIN DANS Á RÓSUM Sveitina skipa: Söngvarinn Þórarinn Ólason, gítarleikar-
inn Eyvindur Ingi Steinarsson, Viktor Ragnarsson sem spilar á bassa og trommuleik-
arinn Sigfús Ómar Höskuldsson. 

É g útskrifaðist með B.Mus gráðu í 
söng fyrir einu ári frá Listaháskól-

anum og skrapp í framhaldi af því niður 
um eina hæð og hóf nám í leiklist við 
sama skóla,“ segir Þórunn Arna Kristj-
ánsdóttir söngkona sem var að klára 
fyrsta árið í leiklistardeild Listaháskóla 
Íslands. „Planið hefur alltaf verið að 
verða leikkona en ég tók bara plan B á 
undan plani A,“ segir hún brosandi og 
bætir við að hún hafi leikið síðan hún 
var lítið stelpa á Ísafirði. „Það að leika 
hélt í mér lífinu í söngnáminu. Fyrir 
mér er leiklistin mun skemmtilegra 
form og liggur betur fyrir mér en að 
standa ein og syngja. Söngurinn og leik-
listin passa líka mjög vel saman og 
maður græðir á öllu námi svo ég sé alls 
ekki eftir að hafa lært sönginn. Ég stefni 
ekki á að verða söngkona en söngurinn 

á eftir að fylgja mér alla tíð og nýtist 
mér þegar þess þarf svo mér finnst ég 
hafa grætt mjög mikið.“ 

Þórunn Arna er þessa dagana að 
æfa nýtt leikrit, Heteróhetjur: Með 
fullri virðingu fyrir Ashley Cole en 
aðstandendur sýningarinnar eru allir 
nemar við leiklistadeildina. „Við 
munum frumsýna þann 7. ágúst á 
leiklistahátíðinni Art Fart. „Hingað til 
hef ég sungið í flestum uppfærslum 
sem ég hef tekið þátt í en í þessari sýn-
ingu er söngurinn settur í frost. Verk-
ið er grátbroslegt fyrir allan pening-
inn og er áhorfandanum boðið í 
rússíbanareið um litróf tilfinninga 
tveggja samkynhneigðra knattspyrnu-
manna. Eru ekki annars til samkyn-
hneigðir knattspyrnumennn?“

indiana@frettabladid.is

Úr söngnum í leiklistina

ÞÓRUNN ARNA 
„Planið hefur 
alltaf verið að 
verða leikkona 
en ég tók bara 
plan B á undan 
plani A,“ segir 
Þórunn Arna.
MYND/PJETUR

Hvellur | G. Tómasson ehf. | Súðarvogi 6 | 104 Reykjavík | www.hvellur.is | 577 6400

Reiðhjólaverslun | Varahlutir | Verkstæði | Allt árið

Baby Born

Bubbi byggir
kr. 3.785 
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Sponge Bob

KILDEMOES Classic Retro

7 gíra
Fótbremsa
Bretti
Lokuð keðjuhlíf
Bögglaberi
Ljós með rafal
Lás
Standari
Karfa

BABY born 

Stillanlegt
stýri

8.944 kr.

Jafnvægishjól - best í byrjun
Stillanlegt sæti og stýri 
Standari

13.905 kr.10.815 kr.

Þríhjól með stöng
Stillanlegt sæti
Handbremsa
Stýristöng

9.933 kr.
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ALLT Í DRASLI
Margrét Sigfúsdóttir og Eva Ásrún Albertsdóttir munu stýra þættinum Allt í drasli í haust.

„Nú er bara allt í drasli hjá mér, ég 
veð úr einu í annað,“ segir Eva Ásrún 
Albertsdóttir, söngkona með meiru, 
sem mun stýra sjónvarpsþættinum 
Allt í drasli ásamt Margréti Sigfús-
dóttur sem sýndur verður á Skjá 
einum í vetur. „Tökur eru þegar hafn-
ar og ganga bara alveg ótrúlega vel. 
Við erum uppi í Engihjalla núna og 
það er nóg að gera,“ sagði Eva Ásrún í 
samtali við Sirkus. 

Eva Ásrún hefur tekið við hlutverki 

Heiðars  Jónssonar snyrti sem stýrði 
þættinum með miklum myndarbrag á 
síðasta ári. Eva segir það vissulega 
erfitt að feta í fótspor Heiðars. „Það er 
erfitt en ég hugsa það ekki þannig. 
Það kemur alltaf eitthvað nýtt með 
nýrri manneskju og þátturinn verður 
bara aðeins öðruvísi fyrir vikið,“ segir 
söngkonan.

Eva Ásrún, sem er ein frægasta bak-
raddarsöngkona landsins og söng um 
árabil með Snörunum, er enginn 

nýgræðingur í sjónvarpinu. Um tíma 
leysti hún af í Kastljósinu auk þess 
sem hún hefur kynnt hina ýmsu vin-
sældalista. „Svo hef ég kynnst sjón-
varpinu vel í gegnum sönginn enda 
oft sungið þar,“ segir Eva Ásrún sem 
hefur í nógu að snúast þessa dagana 
því auk sjónvarpsþáttarins starfrækir 
hún eigið fyrirtæki. „Ég er alltaf með 
mörg járn í eldinum,“ segir söngkonan 
síkáta. 

Eva Ásrún á kafi í drasli

Hvað er best 
    á grillið?

„Mér finnst nautasteik best sem er rétt 
sýnd grillið. Það verður að heyrast enn í 
henni, hún verður að vera svo blóðug. 
Meðlæti myndi ég velja bakaða kartöflu 
og ferskt grænmeti.“

Valur Heiðar Sævarsson tónlistarmaður

„Sólin skín, mohito meðan kjúklingurinn 
grillast ásamt sólþurrkuðum tómötum, 
ólívum og þistilhjörtum, dásemdarsalat 
og eðal hvítvín.“

Kirstín Erna Blöndal söngkona

„Mér finnast hamborgarar bestir á grillið, 
þeir eru klassískir og einfaldir. Þarfnast 
lítillar fyrirhafnar.“

Erlingur Óttar Thoroddsen útvarpsmaður

Bjarni er ás og þar af leiðandi leið-
togi og ákaflega ábyrgur drengur,“ 
segir spákonan Sigríður Klingen-

berg um knattspyrnumanninn Bjarna 
Guðjónsson. „Bjarni vill gera hlutina sjálf-
ur og þótt það hafi farið mikið fyrir 
honum þegar hann var ungur þurfti ekki 
mikið að passa upp á hann. Hann var 

bara úti að leika enda hefur hann mikla 
leikgleði. Bjarni er heiðarlegur og vinsæll 
og honum er bara í blóð borið að skora 
mark þegar hann getur. Bjarni er að fara 
yfir á töluna 2 sem er góð tala fyrir hann. 
Ég get ekki betur séð en hann eigi eftir að 
eiga eitt barn enn, það er allavega bank-
andi á gluggann hjá honum með mikla 

ríkjandi orku í kringum sig, sem sagt enn 
einn fótboltakappinn í þessa ætt. Bjarni 
er að fara yfir á gott ár, árið 2008 er árið 
sem hann á að taka áhættu og allt mun 
ganga vel.“

Skorar þegar hann getur

Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

BJARNI GUÐJÓNSSON
Samkvæmt Sigríði Klingenberg mun 
Bjarni eignast þriðja barnið fljótlega.

SPURNINGAKEPPNI sirkuss
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Vigdís Gunnars
1. Veit það ekki.
2. Man ekki.
3. Uppreisnin er hafin.
4. Eyjafjörð.
5. Mclaren.

Helgi og Vigdís fá bæði 5 stig. Helgi er ósigraður svo hann heldur áfram í næstu umferð. Vigdís skorar á 
leikkonuna Elvu Ósk Ólafsdóttur. Fylgist með í næstu viku.

1. Hvað heitir nýjasta plata Toto?
2. Hver skrifaði bókina Dauðans óvissi 
tími?
3. Hvað heitir nýjasta Harry Potter-
myndin?
4. Við hvaða fjörð er Grenivík?
5. Hjá hvaða liði ekur ökuþórinn Lewis
Hamilton í Formúlu 1?
6. Í hvaða 
borg gerast 
Simpsons-
þættirnir?
7. Hver er 
besta
vinkona
Oprah?
8. Með hvaða knattspyrnuliði spilar 
varnarmaðurinn Jamie Carragher?
9. Hvað heitir þáttaröðin um nornirnar 
Piper, Phoebe og Paige?
10. Hver er eiginkona körfuboltamanns-
ins Tony Parker?

SPURNINGAKEPPNI SIRKUSS HELDUR ÁFRAM. HELGI SELJAN SIGRAÐI ÓLAFÍU HRÖNN Í 
SÍÐASTA ÞÆTTI SEM SKORAÐI Á TÓNLISTARKONUNA RAGNHILDI GÍSLADÓTTUR. EKKI
NÁÐIST Í RÖGGU GÍSLA EN LEIKKONAN VIGDÍS GUNNARSDÓTTIR TÓK ÁSKORUNINNI.

5 RÉTT SVÖR 5 RÉTT SVÖRHelgi Seljan
1. Toto.
2. Þráinn Bertelsson.
3. Harry Potter og Fönixreglan.
4. Eyjafjörð.
5. Williams.

6. Springfield.
7. Jennifer Aniston.
8. Liverpool.
9. Veit ekki.
10. Man ekki.

6. Springfield.
7. Rachel Ray.
8. Liverpool.
9. Charmed.
10. Litla dökkhærða í 

Desperate Housewives
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Kaffið frá
Te & Kaffi
Þú finnur kaffi við þitt hæfi 

frá Te & Kaffi í verslunum 

um land allt.

stundin

bragðið

stemningin



11. ÁGÚST
HANN ER SETTUR

Hún er eiginlega
spenntari en ég.
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Prodomo er stofnað af S.Guðjónssyni ehf. sem m.a. hefur umboð fyrir GIRA og BTicino rafbúnað, Modular
og Kreon ljósabúnað og hefur í áratugi boðið upp á hágæða tæknilausnir fyrir fagmenn og einstaklinga.

Glæsileg hönnun á ljósum og 
stjórnbúnaði fyrir lýsingu 
heimilisins
Prodomo býður upp á rafbúnað frá
hinu heimsþekkta merki Gira.
Prodomo býður gott úrval af
loftljósum, veggljósum og lömpum 
frá þekktum framleiðendum og með 
snertiskjá getur þú stjórnað 
lýsingunni í öllum herbergjum 
heimilisins.
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Prodomo er ný verslun sem býður nýjustu hönnun í ljósum og rafbúnaði og háþróaðan stjórnbúnað
fyrir lýsingu, tónlist, mynd og hita fyrir heimili og fyrirtæki. Komdu til okkar og sjáðu hvernig þú 

lýsir upp heimilið og stjórnar að þínu skapi.

Allt á einum stað í aðgengilegu stjórnborði
Instabus stýrikerfið er fyrir allan rafbúnað heimilisins. Kerfið stýrir m.a. hita, ljósum,

gardínum og gluggum og getur tengst við öryggiskerfi og myndavélar.

Háþróaður stjórnbúnaður 
fyrir hljómtæki heimilisins
Prodomo býður upp á tækjabúnað 
fyrir hljóð og mynd frá Revox. 
Mögulegt er að stjórna öllum 
tækjunum frá einum stað með
takkaborði hönnuðu af Gira sem 
fellt er í vegg. Tækin eru fjölrása
og því er hægt að spila 
mismunandi tónlist í hverju rými 
fyrir sig samtímis.
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Fífuhvammsvegur

Re
yk

ja
rn

es
br

au
tHlíðasm

ári

Arnarnesvegur

Hlíðasmára 1

Hlíðasmári 1 / 200 Kópavogur / Sími 520 4545
www.prodomo.is / prodomo@prodomo.is


