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Geir Ólafs syngur fyrir fimm þúsund manns Adolf Ingi með nýja hárgreiðslu Skin og skúrir í lífi Eiðs Smára ...

Njóttu hverrar stundar af ferðinni. Yamaha vespa er 
ferðafélaginn þinn. Flott útlit og frábærir aksturseiginleikar.

Komdu að skoða vespuna þína í MotorMax. 

Þú færð hjálm í kaupbæti í ágúst.

MotorMax  Reyk jav í k  -  K l e t thá l s i  13 -  S ím i  5 63-4400
MotorMax  Eg i l ss töðum -  S ími  470-5080 /  470-5070 
Tæk jaspor t  og  dekk  Aku rey r i  -  S ím i  4 6 0-4350

Lífi ð er ferðalag

BLÆR ER DRAGDROTTNING ÍSLANDS

SIGRAÐI LOKS 
Í ÞRIÐJU TILRAUN
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 Heyrst hefur

L ogi Geirsson, landsliðsmaður í 
handknattleik og leikmaður 
Lemgo í þýsku úrvalsdeildinni, 

rær nú öllum árum að því að kynna 
stórsöngvarann Geir Ólafsson fyrir 
Þjóðverjum. Logi hefur verið í viðræð-
um við forráðamenn Lemgo um að 
Geir fái að syngja fyrir fimm þúsund 
manns þar ytra.  

„Já, það var komið að skuldadögum 
hjá mér og ég gekk í málin eins mönn-
um sæmir. Útkoman er sú að Geir 
Ólafs er líklegast að fara að halda eins 
lags tónleika hér í Lemgo um jól eða 
áramót,“ segir Logi sem gerði samn-
ing við stórsöngvarann á síðasta ári 
sem hann þarf nú að uppfylla.  

„Ég hringdi í Geira í fyrra og bað 
hann um að taka óvænt „show“ í partíi 
sem ég hélt í tilefni af því að við í 
Lemgo urðum Evrópumeistarar. Þar 

voru samankomnir allir mögulegir úr 
þjóðfélaginu og það er nú bara þannig 
að það er ekki hægt að halda flottasta 
partíið nema Geir Ólafs mæti,“ útskýr-
ir Logi. „Geir sagði við mig: „Logi, við 
skiptum. Ég tek partíið og geri allt vit-
laust og þú reddar mér að syngja í 
höllinni hjá ykkur á næsta tímabili.“ 
Ég svaraði því að sjálfsögðu játandi og 
það eina sem hægt er að segja um 
partíið er veni vidi vici. Fólk gjörsam-
lega veltist um af hlátri út af uppi-
standinu hans Geira,“ segir Logi.

Logi er ekki í vafa um að Geir muni 
falla í kramið hjá þeim þýsku. „Ég er 
sannfærður um að hann muni slá í 
gegn hérna í höllinni okkar þegar 
hann syngur fyrir 5.500 manns,“ segir 
Logi og bætir við. „Ég vil nú ekki vera 
að skjóta á Geira en ég er viss um að 
hann hefur aldrei sungið fyrir fleiri 

áhorfendur. Þetta er maðurinn sem 
Þjóðverjar munu elska.“

Að sögn Loga er aðeins eitt sem 
stendur í vegi fyrir uppákomunni en 
það eru græjumál í höllinni. „Geir vill 
meira en bara einn míkrafón, hann 
vill fá að eiga svæðið og þá verður að 
vera allt til alls. Ég er þegar byrjaður 
að safna fyrir græjunum sem hann 
þarf að nota,“ segir Logi og bætir við. 
„Svo er aldrei að vita nema Geir taki 
Nancy Sinatra með sér og kveiki 
aðeins í liðinu hérna í Lemgo. Lífið er 
alltof stutt til þess að gera ekki ein-
faldlega það sem manni dettur í 
hug.“

„Mér líst rosalega vel á þetta. Ég hef 
áður sungið í Berlín og þá með Sverri 
Stormsker,“ segir Geir Ólafsson sem er 
að vonum ánægður með tækifærið 
sem honum býðst í höllinni í Lemgo. 

„Ég kann vel við Þjóðverja. Þeir eru 
skemmtilegir.“

Geir segir það ekki vera rétt hjá 
Loga að hann hafi ekki sungið fyrir 
fleiri en fimm þúsund manns. „Ég hef 
nú sungið fyrir tíu þúsund manns í 
Kanada og er nú ekki að stíga mín 
fyrstu skref fyrir framan fólk. Ef þú 
telur allt saman þá hef ég sungið fyrir 
milljónir,“ segir Geir kokhraustur og 
er ekki í vafa um að hann muni fá 
Þjóðverja á sitt band. „Munurinn er 
kannski sá að Logi á það til að hafa 
90% áhorfenda með sér en ég mun 
hafa 100% þeirra.“

Geir segir giggið koma sér vel enda 
ætlar hanna að gefa út nýja plötu á 
svipuðum tíma með stórhljómsveit 
sinni. „Ég hlakka til að gera Loga 
greiða, gera hann vinsælan í Þýska-
landi,“ segir Geir Ólafsson og hlær.

LOGI GEIRSSON, LANDSLIÐSMAÐUR Í HANDKNATTLEIK, ÆTLAR AÐ GERA UPP GAMLA
SKULD OG FÆR GEIR ÓLAFSSON TIL AÐ SYNGJA Í HANDBOLTAHÖLLINNI Í LEMGO.

SYNGUR FYRIR FIMM ÞÚSUND
MANNS Í ÞÝSKALANDI

FÉLL VEL Í KRAMIÐ Söngur Geirs Ólafssonar féll vel í kramið hjá Loga Geirssyni þegar hann hélt veislu í tilefni þess að Lemgo varð Evrópumeistari í fyrra. 
MYND/HILMIR HEIÐAR LUNDEVIK

A dolf Ingi Erlingsson, íþrótta-
fréttamaður hjá Ríkissjónvarp-

inu, skartar nýrri hárgreiðslu sem 
eftir er tekið. Dolli, eins og Adolf Ingi 
er oftast kallaður, hefur látið raka af 
sér allt hárið svo skín í beran skall-
ann.

„Hárið var nú ekkert til að halda 
upp á. Er ekki karlmannlegra að sætta 
sig við orðinn hlut og bera skallann 
með reisn en að ríghalda í eitthvað 
sem er ekki neitt,“ segir Adolf Ingi sem 
rakaði hárið fyrst af í júní en beitti svo 
sköfunni stuttu seinna. 

Adolf Ingi segist hafa gefist upp á 
gömlu hárgreiðslunni. „Hún lúkkaði 
allt í lagi í myndavélunum þegar tekið 
var beint framan á en ekki þegar 
myndavélin kom á hlið eða aftan að 
mér eins og upptökumennirnir gerðu 
stundum til að stríða mér,“ segir Adolf 
Ingi sem þakkar körfuboltagoðinu 
Michael Jordan fyrir að hafa riðið á 
vaðið með því að bera skallann. „Fyrir-
myndirnar eru margar og góðar.“

Það hvarflaði aldrei að Adolfi Inga 
að greiða yfir skallann góða. „Ég hef 
nú smá snefil af sjálfsvirðingu,“ segir 
hann hlæjandi, himinlifandi 
með nýju klippinguna. „Þetta 
er svo þægilegt og ég þarf 
ekki að hafa neinar áhyggjur 
af því að hárgreiðslan fari úr 
skorðum.“

En skallinn er ekki það 
eina sem er nýtilkomið í 
lífi Adolfs Inga. Hann 
eignaðist einnig afa-
strák fyrir skömmu 
sem fékk nafnið Þor-
grímur. „Hann er 
svínfeitur og sköll-
óttur, alveg eins og 
afinn,“ segir Adolf Ingi 
og skellir upp úr.

Hárið fékk að fjúka

BERAR SKALLANN Hárið
fékk að fjúka enda orðið 
þunnt og ræfilslegt. 

MYND/HÖRÐUR

MEÐ MAKKANN Adolf Ingi
með makkann góða sem 
reyndist betri að framan 
en að aftan og á hlið.

Ísgerður gengin út
Ísgerður Elfa Gunnarsdóttir, sem margir 
þekkja sem Snæfríði úr Stundinni okkar, 
er komin með mann upp á arminn. Hinn
heppni heitir Einar Gíslason og er smiður 
úr Breiðholtinu. Ísgerður og Einar hafa 
verið að slá sér upp síðustu mánuði og 
voru meðal gesta í stjörnubrúðkaupi 
Árna Þórs Vigfússonar og Maríkó
Margrétar Ragnarsdóttur. Að sögn þeirra 
sem til þekkja eru Ísgerður og Einar afar 
hamingjusöm. Svo skemmtilega vill til að 
þau eru í bæði í nautsmerkinu en 
Ísgerður er þremur árum eldri en Einar.

Rýrnun hjá feita 
antíksalanum
Frægasti antíksali landsins, Jónas
Ragnar Halldórsson, hefur skroppið 
saman um nær helming eftir að hann 
byrjaði í megrunarátaki. Jónas, sem vó 
áður 164,5 kg, lætur viðskiptavini sína 
njóta góðs af öllu saman og auglýsir nú 
kokhraustur álíka verðrýrnun í antíkversl-
uninni við Hlemm, eða 50%. Með
auglýsingunni hefur hann birt mynd af 
sér sem sýnir hann geislandi grannan, 
skegglausan og algjörlega óþekkjanleg-
an. Vitað er til þess að fólk hafi gert sér 
sérstaka ferð til að kíkja á þennan áður 
stærsta antíksala landsins og hinn góða 
árangur hans enda er sjón sögu ríkari.

Apótekið selt
Veitingastaðurinn Apótekið hefur verið 
seldur. Kaupendur eru þeir Garðar
Kjartansson, sem áður rak Nasa og 
Þrastarlund, og Gunnar Traustason.
Breytingar verða gerðar á staðnum en 
eigendurnir vilja ekki gefa upp hverjar 
þær verða.
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É g er að fara út til Los Angeles í upptökur, semja og 
klára plötuna mína,“ segir Jóhanna Guðrún Jóns-
dóttir, söngkonan efnilega úr Hafnarfirði. Lítið 

hefur farið fyrir Jóhönnu Guðrúnu síðustu ár eða frá því að 
hún gaf út samnefnda plötu fyrir fimm árum. 

„Við erum komin vel á veg með plötuna en eigum eftir að 
fínisera hana,“ segir Jóhanna Guðrún. Á plötunni verða tólf 
til þrettán lög sem verða sungin á ensku. Lögin eru öll 
frumsamin en Jóhanna Guðrún hefur verið að vinna með 
breska lagahöfundinum, Lee Horrocks, sem samið hefur 
lög fyrir heimsfræga listamenn, til dæmis dívuna Celine 
Dion, hjartaknúsarann Enrique Iglesias og ógæfusömu 
leikkonuna Lindsay Lohan. 

„Ég hef nú ekki fylgst með öllu sem hann hefur gert en 
við erum búin að vinna með honum í mörg ár,“ segir 
Jóhanna Guðrún sem kvaddi fjölskyldu sína í dag og flaug 
vestur um haf. 

Jóhanna Guðrún sló í gegn hér á landi níu ára gömul. 
Hún er því sannkölluð barnastjarna. Það var ein af ástæð-
um þess að hún ákvað að draga sig í hlé frá skarkalnum 
þrettán ára gömul. „Við ákváðum bara að ég myndi hvíla 
mig smástund á þessu svo ég yrði ekki stimpluð sem barna-
stjarna þótt ég sé það vissulega,“ segir Jóhanna Guðrún og 
hlær. „Það er erfitt að má þennan barnastjörnustimpil af 
sér úti í heimi.“ 

Söngkonan unga segist setja stefnuna á erlendan mark-
að en hún hefur þó báða fætur á jörðinni. „Það eru engar 
yfirlýsingar um heimsyfirráð. Við fikrum okkur hægt 
áfram,“ segir Jóhanna Guðrún sem býst við að platan henn-
ar verði tilbúin á næsta ári.

JÓHANNA GUÐRÚN JÓNSDÓTTIR ER Á LEIÐINNI VESTUR UM 
HAF ÞAR SEM HÚN HYGGST LEGGJA LOKAHÖND Á NÝJA PLÖTU. 
PLATAN VERÐUR VÆNTANLEGA TILBÚIN Á NÆSTA ÁRI.

MEÐ HEIMSFRÆGUM
LAGAHÖFUNDI Í LA

JÓHANNA GUÐRÚN Sló í gegn níu ára en nú, átta árum síðar, er 
hún á leið til Bandaríkjanna til að leggja lokahönd á nýja plötu.

Á rni Friðleifsson er frægasta mótorhjólalögga landsins. 
Hann er vanur að keyra um á gömlum og góðum Har-

ley Davidson hjólum. Nú eru hins vegar breyttir tímar. Lög-
reglan á höfuðborgarsvæðinu hefur tekið í gagnið japönsk 
hjól sem eru allt öðruvísi en gömlu Harley-hjólin.

„Sem betur fer þá erum við í lögreglunni fjölhæfir,“ segir 
Árni sem nú þarf að velja á milli amerískra og japanskra 
hjóla. „Ég er búinn að vera í þessu í tuttugu ár og þekki 
Harley-inn mjög vel. Það er ekki laust við að þetta séu smá 
viðbrigði. En þessi nýju hjól koma vel út og þau eru þægileg 
í akstri.“

Árni er eldri en tvævetur þegar kemur að mótorhjólum. 
Sjálfur á hann Harley Davidson og er úr mikilli mótorhjóla-
fjölskyldu – hann er bróðir Sivjar Friðleifsdóttur, þing-
flokksformanns Framsóknarflokksins.

„Ég get ekki neitað því, þar sem ég á sjálfur Harley, að 

það sé smá togstreita á milli gömlu og nýju hjólanna,“ segir 
Árni hlæjandi. „En í vinnunni leggur maður svona tog-
streitu til hliðar.“

Nýju löggumótorhjólin eru af gerðinni Yamaha FJR 
1300. Að sögn Árna eru þau allt öðruvísi byggð en Har-
ley Davidson hjólin. Hafa aðra aksturseiginleika, öðru-
vísi vél og hemlakerfi. „Þau eru byggð til meiri hraðakst-
urs en mér finnst þessi hjól koma vel út og þau fara vel á 
götu,“ segir Árni og bætir við: „Við erum alsælir með að 
hjólunum hafi verið fjölgað. Bifhjólin hafa sannað sig 
sem öflugt tæki í umferðarlöggæslu.“

Ánægður með 
nýju hjólin

Megas og Senuþ. Frágangur
Ýmsir   Pottþétt 44
Ýmsir   Íslandslög 7
Ýmsir   Í brekkunni: Eyjalögin
KK og Maggi Eiríks Langferðalög
ýmsir   Íslandslög 1-6 
Ýmsir   100 Íslensk 80’s lög
Garðar T. Cortes Cortes 2007
Mika   Life in Cartoon Motion
Ljótu Hálfvitarnir Ljótu Hálfvitarnir
Hvanndalsbræður Skást of
Magni   Magni
Gus Gus Forever
Smashing Pumpkins Zeitgeist
Amy Winehouse Back To Black
Jógvan   Jógvan
Ýmsir   Instant Karma (John Lennon)

Lay Low   Please Don’t Hate Me
Korn   Untitled
Tríó B. Thor og A. Gyl Vorvísur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pottþétt 44 fer beint í annað sæti listans 
þessa vikunar.  Hér eru öll betu lög listans 
á 2 geisladiskum. Skildueign.

Mest seldi diskur landsins í dag og á góðri 
leið að vera sá mest seldi á árinu, þetta er 
möglulega plata ársins að margra mati.
Megas er kominn aftur.

Megas og Senuþjófair

Pottþétt 44

Nældu þér í eintak
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VINSÆLASTA TÓNLISTIN

A N Lækka frá síðustu viku Hækkar frá síðustu viku Stendur í staðNýtt á listaAftur á lista
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ÁRNI OG HJÓLIN Árni er hrifnari af 
Harley en gerir þó ekki upp á milli 
hjólanna þegar hann er í vinnunni.
SIRKUSMYND/HÖRÐUR
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É g eyði miklum tíma í dansgall-
anum og þess vegna finnst mér 
sérstaklega skemmtilegt að 

klæða mig upp,“ segir dansarinn 
Lovísa Ósk Gunnarsdóttir sem hefur 
meðal annars eytt sumrinu á Vopna-
firði og á Spáni með dansfélaga sínum 
Höllu Ólafsdóttur til að semja og þróa 
verkið Hundaheppni sem sýnt verður 
á Reykjavík Dansfestival í lok ágúst. 
„Verkið fjallar í stuttu máli um vin-
áttusamband tveggja kvenna og til að 
treysta böndin á Spáni þá skelltum 
við okkur einmitt í skemmti-/verslun-
arferð til Barcelona þar sem ég keypti 
æðislega peysu sem ég kem örugglega 
til með að nota mikið.“ 

Lovísa telur að hún sé temmilega 
mikið fatafrík. „Ég hef alveg farið í 
gegnum nokkur tískuslys í gegnum 
tíðina. Til dæmis átti ég forláta apa-

skinnsgalla og rósóttan „eightees“ 
mittisjakka sem ég efast um að ég 
muni klæðast aftur,“ segir Lovísa sem 
hallast að klassískum stíl í seinni tíð. 
„Ég kaupi það sem mér finnst fallegt 
hverju sinni en vænst þykir mér um 
prjónaskapinn hennar ömmu Lovísu. 
Ég fékk einmitt „lánað“ íslenskt ullar-
sjal hjá mömmu um daginn sem 
amma prjónaði og ég hef passað mig 
á að skila ekki aftur. Svo þykir mér líka 
voða vænt um vettlingasafnið sem ég 
á en amma Lovísa hefur prjónað á 
mig ógrynnin öll af yndislegum vett-
lingum.“ 

Lovísa segist versla mest og best 
þegar hún hefur lítinn tíma í útlönd-
um. „Ég er haldin ákveðnum valkvíða 

en hef oft fundið bestu hlutina á síð-
ustu mínútunum í útlöndum. Þegar 
ég fór til Kína og Japan langaði mig í 
eitthvað alveg spes frá báðum stöð-
um. Í bæði skiptin fann ég fullkomnar 

flíkur á síðasta deginum í ferðinni,“ en 
dansarinn Lovísa nam í Stokkhólmi í 
Svíþjóð og hefur þeyst um heiminn 
með íslenska dansflokknum og hún 
lagði stund á dansnám í Svíþjóð um 
árabil. „Þá verslaði ég bara svona eins 
og námslánin frá Lánasjóðnum leyfðu 
en keypti mér þó æfingagalla sem ég 
nota enn. Ég skammast mín næstum 
fyrir að vera í honum því hann er svo 
druslulegur og eyddur en að sama 
skapi er hann líka alveg þægilegastur í 
heimi.“

EKKI AFTUR Í 
APASKINNSGALLA

ULLARSJALIÐ HENNAR ÖMMU „Ég fékk 
þetta prjónaða íslenska ullarsjal að láni 
frá mömmu en hef aldrei skilað því aftur.“

SKÓR SEM AMMA 
DANSAÐI Í „Við 
systurnar erum 
búnar að yfirtaka 
þessa lakkskó frá 
ömmu. Hún
dansaði í þeim á 
yngri árum en 
þeir eru enn eins 
og nýir og hafa 
nýst okkur 
systrunum vel í 
seinni tíð.“

KÍNVERSKUR SILKIJAKKA Lovísa
heillaðist af þessum fína silkijakka 
þegar hún var stödd í Kína með 
Íslenska dansflokknum. MYND/HÖRÐUR

LÍÐUR VEL Í 
DANSGALLAN-
UM „Ég
næstum
skammast
mín fyrir hvað 
ég er búin að 
vera mikið í 
þessum gráa 
æfingagalla
sem ég keypti 
í Svíþjóð en 
hann er bara 
þægilegastur í 
heimi.“

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

Við eigum 1. árs afmæli í dag

Opið í dag til kl.18.30 
laugardag til 18.00
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„Mér hafði verið boðið að búa til 
poppplötu fyrir fjórum árum þar sem 
aðrir hefðu séð um að borga brúsann 
en það hefði þýtt málamiðlanir og að 
lokum hefði ég líklega endað í tón-
listarmyndbandi að bóna bíl í bikiníi. 
Tónlistin hefði þá líklega lítið haft 
með mína persónu að gera og í stað-
inn valdi ég að fara mína eigin leið, 
sem kostaði meira hark en vonandi 
betri uppskeru að lokum,“ segir tón-
listarkonan Hafdís Huld spurð um 
aðdragandann að fyrstu sólóplöt-
unni Dirty Paper Cup sem hlotið 
hefur einróma lof gagnrýnenda í 
Bretlandi og víðast hvar í Evrópu. 

Hafdís Huld var aðeins fimm ára 
þegar hún tilkynnti foreldrum sínum 
að í framtíðinni ætlaði hún að starfa 
sem leik- eða söngkona. „Ég var 
svona barn sem notaði hvert tæki-
færi til að breiða handklæði á gólfið 
og syngja í hárbursta. Allir sem komu 
inn um dyrnar heima voru fengnir til 
að horfa. Ég stofnaði sirkus tíu ára í 
bílskúrnum hjá afa vinkonu minnar 
af því að ég komst að því að betra 
væri að stofna sinn eigin sirkus en að 
bíða eftir boði um að fá að vera með. 
Ég hengdi systur mína í kaðal og svo 
seldi ég aðgangseyri og það var upp-
selt út allt sumarið,“ en sama sumar 
byrjaði Hafdís Huld að semja tónlist. 
„Ég samdi fyrsta lagið mitt og text-
ann tíu ára og mamma og pabbi sam-
þykktu að fara með mig í stúdíó til að 
taka það upp. Síðan þá hefur fjöl-
skyldan stutt við bakið á mér og tekið 
tónlistaráhuga minn alvarlega,“ segir 
Hafdís Huld en eins og landsmönn-
um er flestum kunnugt hóf hún feril-
inn aðeins fimmtán ára gömul með 
hljómsveitinni Gus Gus. „Elsta lagið 
á Dirty Paper Cup er einmitt frá þeim 
tíma sem ég var að hætta í Gus Gus. 
Svo tók ég mér árs hlé frá tónlist og 
hélt jafnvel að ég myndi fara frekar 
út á leiklistarbrautina. Þá lék ég í 
bíómyndum eins og Íslenska 
draumnum, Villiljósi og í sjónvarps-
þáttum hjá Óskari Jónassyni en svo 
fann ég fljótt út hvað ég saknaði tón-
listarinnar.“  

Framtíðin í tónlistinni
Úr varð að Hafdís Huld ákvað að 
flytja frá Íslandi og leita að annars 
konar innblæstri. „Ég hafði kynnst 
mörgu góðu fólki í gegnum spila-
mennskuna með Gus Gus og ákvað 
að flytja til London til að starfa með 
nýju fólki og í nýju umhverfi. Þá 
kynntist ég þeim í hljómsveitinni FC 
Kahuna og þeir fengu mig til að 
syngja með þeim og semja fyrir plöt-
una Machine says yes. Það vatt upp á 
sig og að lokum ferðaðist ég með 
þeim í tvö ár og sannfærðist enn frek-
ar um að ég vildi gera tónlistina að 
framtíðarstarfi. Ég fann þá út að ég 
vildi vera í þeirri aðstöðu að ég gæti 
klárað lögin mín sjálf án aðstoðar 
annarra og skráði mig þess vegna í 
nútímatónlistarskóla í London,“ en 
þess má geta að Hafdís Huld gerði 
sér lítið fyrir og endaði sem dúx við 
skólann. „Í skólanum gafst mér færi á 
að læra tónlistarupptöku, útsetning-
ar og bæta við mig í söngnum. Námið 
opnaði fyrir mér hundrað nýjar dyr 
og sýndi mér fram á hvað það er hægt 
að vinna við tónlist á ótal marga 
vegu. Nú nýt ég þess jafnmikið að 
semja og flytja mitt eigið efni eins og 
að útsetja fyrir strengjasveitir og 
barnakór,“ segir Hafdís Huld sem 
hefur ekki setið auðum höndum í 
sumar. Milli þess sem hún hefur spil-
að á tónleikum og tónlistarhátíðum 
hefur hún verið að semja nýtt efni 
fyrir barnaplötu með nýju efni fyrir 
sunnudagaskóla þjóðkirkjunnar. 

 „Þetta kom til vegna þess að ég 
vann mikið við barnapössun til að 
eiga fyrir upptökum á Dirty Paper 
Cup og starfaði meðal annars sem 
sunnudagaskólakennari hjá íslenska 
söfnuðinum í London. Þá komst ég 
að því að lögin sem verið var að nota 
í sunnudagaskólanum eru eldri en ég 
sjálf og svolítið langt frá þeim óska-
lögum sem krakkarnir báðu um 
þegar ég leyfði þeim að velja lög til að 
syngja. Popptónlist höfðar mjög vel 
til barna, sex ára frænka mín syngur 
til dæmis með Gwen Stefani, og því 
fékk ég þá hugmynd að sækja um 

styrk til Kristnihátíðarsjóðs til að 
semja nýja barnaplötu fyrir sunnu-
dagaskólann.“ 

Hljómsveitarmeðlimir Hafdísar 
hafa gert góðlátlegt grín að stússi 
hennar í trúartónlistinni. „Þeim 
finnst það ekki mjög rokkstjörnulegt 
að stíga beint af sviðinu til að semja 
trúarlegan Jesútexta fyrir litlu krílin. 

En ég held að allar rokkstjörnur hafi 
gott af því að vinna með börnum og 
hlakka til að fylla upptökuverið af 
barnakór og leggja lokahönd á plöt-
una.“ 

Úr gettóinu í rólegheitin
Hafdís Huld býr nú í smábænum 
Kings Cliff á Englandi þar sem hún 
hefur komið sér notalega fyrir með 
kærastanum. „Ég stefndi að því að 
flytja til Íslands strax að loknu námi, 
setja upp mitt eigið heimastúdíó og 
horfa á Esjuna.“ Á svipuðum tíma og 
Hafdís Huld útskrifaðist úr náminu 
kom platan hennar, Dirty Paper Cup, 
út og lífið tók á sig aðra mynd. „Ég sá 
auðvitað ekki fyrir hvernig plötunni 
minni yrði tekið. Af því að þetta var 
svona lítil órafmögnuð plata og betra 

að búast við einhverju hóflegu held-
ur en að ætlast til að fá flugeldasýn-
ingu og verða svo spældur. En svo 
þegar dómarnir fóru að koma um 
plötuna voru þeir mjög hvetjandi og 
við fórum að fá boð um að spila á 
stærri stöðum og fara í Englandstúr 
til að styðja við tónlistarmenn eins 
og Mika og Paolo Nutini. Það var 
uppselt á Paolo-túrinn áður en við 
lögðum af stað og við fórum því fljótt 
frá því að spila á litlum kósý klúbb-
um í London í það að standa fyrir 
framan mörg þúsund manns í Shep-
herds Bush Empire. Þá var ekkert vit í 
öðru en að staldra aðeins lengur við í 
Englandi og eftir að hafa lifað í gettó-
inu í London um tíma ákvað ég að 
færa mig um set. Nú bý ég á stað sem 
er minni en Vogar á Vatnsleysuströnd 
og boðið er upp á lummur og te á 
pósthúsinu. Það á betur við mig en að 
búa í hverfi þar sem bankað er upp á 
um miðjar nætur til að selja manni 
stolin faxtæki eða ásaka mann um að 
hýsa systur svörtu nágrannakonunn-
ar. Þá get ég líka tekið upp barnaplöt-
una heima án þess að hafa rifrildið 
hjá fólkinum á efri hæðinni sem bak-
raddir,“ segir Hafdís Huld kímin og 
viðurkennir að hún sakni oft Íslands í 
fjarverunni í útlöndum. „Ég passa 
upp á að koma reglulega heim til að 
heilsa upp á vini og fjölskyldu. Í 
augnablikinu stefni ég á að byggja fer-
ilinn upp hér í Englandi en vonast að 
sjálfsögðu líka til að geta spilað heil-
mikið hér heima.“ 

Hin nýja Björk
Fyrr á árinu var Hafdís Huld kölluð 
hin nýja Björk í tónlistartímaritinu 

Rolling Stones og sjaldnast losnar 
hún við samanburðinn. „Björk er sú 
íslenska tónlistarkona sem flestir 
þekkja og þegar ég mæti á svæðið 
með mitt íslenska útlit og íslenska 
hreiminn er fólk ekki lengi að átta sig 
á hvaðan ég er. Það er því eðlilegt að 
fólk nefni Björk og ég get ekki ímynd-
að mér annað en að ung söngkona 
frá Bandaríkjunum yrði bara hress 
með að vera borin saman við 
Madonnu. Ég tek þessu bara sem 
hrósi þó svo að tónlistin okkar eigi 
lítið sameiginlegt,“ segir Hafdís, en 
áhrifavalda sína í tónlist segir hún 
helst vera Burt Bacharach og Dolly 
Parton. „Ég fór á tónleika með Dolly 
Parton á Wembley um daginn. Öll 
hljóðfærin hennar voru glitrandi og 
hún leit út eins og lifandi Barbie-
dúkka, en svo kom hún á óvart með 
því að spila á öll hljóðfærin sjálf og 
segja skemmtisögur af lögunum 
sínum og sjálfri sér. Að lokum leið 
öllum eins og þeim hefði verið sér-
staklega boðið og ég held að það sé 
góð uppskrift að góðum tónleikum,“ 
en þeir sem mættu í Salinn í gær-
kvöldi voru ekki sviknir af framkomu 
Hafdísar Huldar þar sem hún steig 
léttfætt á svið í bleikum prinsessu-
kjól og reitti af sér brandarana. Kar-
akterinn kannski svolítið glimmer-
krútt í anda Dolly Parton. „Ég myndi 
ekki segja að ég hefði sérstakan 
sviðskarakter en ég sýni án efa á mér 
aðra hlið en þegar ég er heima í kaffi 
með vinunum. Ég tala mikið milli 
laga og þar sem sumir textarnir eru 
kómískir vonast ég til þess að ég sé 
aðeins meiri grínari en þegar ég fer 
að versla í matinn í Sainsburys.“ -þk

TÓNLISTARKONUNNI HAFDÍSI HULD HEFUR TEKIST AÐ HEILLA EVRÓPU UPP ÚR SKÓNUM MEÐ ÍSLENSKA 
ÁLFASJARMANUM OG FYRSTU SÓLÓPLÖTUNNI DIRTY PAPER CUP. Í GÆRKVÖLDI BAUÐ HÚN ÞYRSTUM 
TÓNLEIKAGESTUM UPP Á BLEIKAN FORDRYKK OG LÖGIN AF DIRTY PAPER CUP Í SALNUM Í KÓPAVOGI.

Semur lög fyrir sunnudagaskólann

HAFDÍS HULD Nýtur þess nú að semja tónlist fyrir börn í sunnudagaskólanum.
MYND/VALLI

ÞEIM FINNST ÞAÐ EKKI 
MJÖG ROKKSTJÖRNULEGT 
AÐ STÍGA BEINT AF SVIÐ-
INU TIL AÐ SEMJA TRÚAR-
LEGAN JESÚTEXTA FYRIR 
LITLU KRÍLIN

HAFDÍS HULD Stefnir að því að setjast að á Íslandi og koma sér upp hljóðveri með útsýni yfir Esjuna. MYND/VALLI
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DRAGDROTTNING-
IN Blær kom sá 
og sigraði í 
keppninni
Dragdrottning 
Íslands. Þetta var 
í þriðja sinn sem 
Blær keppti. Í hin 
tvö skiptin endaði 
hún í öðru sæti.

MYNDIR/VALLI

IFFAH Haffi Haff 
var meðal 
keppenda á 
Dragsjóvinu og 
keppti undir 
nafninu Iffah.

LANGIR LEGGIR 
Fallegir leggir 
fengu að njóta sín 
á miðvikudaginn.

Æ tlar þú að skilja mig eftir í 
tárum?“ spurði snöktandi 
miðaldra hommi með klút 

um hálsinn þegar Blær, nýkrýnd drag-
drottning Íslands, losaði sig úr faðm-
lagi hans. Svar drottningarinnar lét 
ekki á sér standa: „Já! Ég ætla að 
hringja í hana mömmu mína“.

Um 450 manns voru saman komnir 
í Loftkastalanum á miðvikudagskvöld 
til að fylgjast með keppninni Drag-
drottning og dragkóngur Íslands. 
Aldrei hafa jafn margir áhorfendur 
fylgst með keppninni og í ár. Keppnin 
var enda sú glæsilegasta á tíunda 
afmælisárinu. Stemningin í salnum 
frábær þar sem Edda Björgvins reif 
áhorfendur með sér. Stemningin bak-
sviðs þó enn betri. Dálítið eins og að 
fara aftur í tímann – aftur til tíma 
Rauðu myllunnar þar sem úði og grúði 
af undarlegu fólki. Skeggjaðar konur, 
léttklæddar meyjar, berir strákar með 
glimmer og lágvaxinn Chaplin, heldur 
þéttvaxnari en hinn upprunalegi. Allir 
á hlaupum, hitinn í reykmettuðu loft-
inu óbærilegur. 

„Ég hef alltaf lent í öðru sæti og ég 
vona bara að allt sé þegar þrennt er,“ 
sagði Þorsteinn Jóhannsson, sem 
gengur undir listamannsnafninu 
Blær, rétt áður en hann steig á svið. 
Honum varð að ósk sinni. Stuttu síðar 
var hann krýndur Dragdrottning 
Íslands. Og gleðin leyndi sér ekki. 
Píkuskrækir ómuðu um allt hús þegar 
nafn sigurvegarans var lesið upp. En 
af hverju drag? „Verður maður ekki 
alltaf að tjá sig á einhvern listrænan 
hátt? Og hvers vegna ekki þetta?“ spyr 
Blær. Hann átti líka skilið að sigra. 
Lagði mikið á sig fyrir keppnina. Var 
meira og minna í förðun allan daginn, 
frá tvö til tíu. Gaf sig allan í sjóvið. „Ég 
er svo heppinn að hafa bestu prófessí-
ónal dansara Íslands með mér. Þeir 
hjálpuðu mér að semja dansana.“ 

Dragkóngurinn var kjörinn Ylfa 
Lind Gylfadóttir. Fór með atriði úr 
Jesus Christ Superstar. Ótrúleg tilþrif. 
Engri lík. Nema kannski sjálfum 
Heródusi sem hún túlkaði á einstakan 
hátt.

DRAGKEPPNI ÍSLANDS FÓR FRAM Á MIÐVIKUDAGSKVÖLDIÐ FYRIR FULLUM SAL Í LOFTKASTALANUM. TÍU ÁR 

SKEGGJAÐAR KONUR OG 



SKEGGJAÐA
KONAN Ylfa

Lind
Gylfadóttir
var kjörinn 
Dragkóng-
ur ársins. 

EFTIRVÆNTING Í 
LOFTINU Mikil
spenna ríkti hjá 
keppendum
áður en úrslitin 
voru kynnt.

STUND MILLI
STRÍÐA Rettan
fór á loft 
meðan beðið 
var eftir 
úrslitunum.

 ERU SÍÐAN KEPPNIN VAR HALDIN FYRST OG HEFUR HÚN ALDREI VERIÐ GLÆSILEGRI.

LÉTTKLÆDDIR SVEINAR
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14.07 Auðunn Blöndal og Sverrir 
Þór Sverrisson fóru ásamt unnustum 
sínum í heimsókn til Eiðs Smára 
Guðjohnsen og eiginkonu hans 
Ragnhildar til Barcelona. Hersingin 
staldraði þó stutt við í höfuðborg 
Katalóníu því hún hélt í siglingu um 
höfin blá á glæsilegri snekkju. Ekki 
var um neitt venjulegt bátskrifli að ræða heldur snekkju 
í eigu sjálfs Romans Abramovich, rússneska auðjöfurs-
ins og fyrrverandi yfirmanns Eiðs hjá Chelsea. 

06.07 Eiður Smári 
Guðjohnsen hélt óvænta 
afmælisveislu fyrir konu sína, 
Ragnhildi Sveinsdóttur, sem 
varð þrítug tveimur dögum 
seinna. Eiður tók forskot á 
sæluna og efndi til veislu í 
garðinum við heimili þeirra í 
Fossvogi. Sveppi sá um að 
skipuleggja veisluna og fékk 
meðal annars Stebba 
Hilmars, Jón Ólafsson og Björn Jörund til að skemmta. 

08.07 Eiður Smári 
Guðjónsson kom 
eiginkonu sinni á óvart 
í annað sinn á fáum 
dögum og færði henni 
glænýjan bíl í 
afmælisgjöf. Bíllinn er 
af gerðinni Mini Cooper, 
svartur að lit og kostar að 
líkindum á bilinu 3-4 milljónir króna.

ÁRAMÓTIN Eiður Smári Guðjohnsen og eiginkona hans Ragnhildur Sveinsdóttir 
keyptu 6,5 hektara landspildu af Rafni Jónssyni, flugmanni í Syðra Langholti, í fimmtán 
mínútna akstursfjarlægð frá Flúðum. Kaupverðið er talið á bilinu þrjár til sex og hálf 
milljón. Í samtali við Sirkuss sagðist Svanhildur Pétursdóttir, skrifstofustjóri á 
skrifstofu Hrunamannahrepps, ekki vera í vafa um að koma landsliðsfyrirliðans myndi 
efla fótboltann á svæðinu. 

EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN, LANDSLIÐSFYRIRLIÐI Í KNATT-
SPYRNU, HEFUR SJALDAN EÐA ALDREI VERIÐ EINS MIKIÐ Í SVIÐS-
LJÓSINU OG Í ÁR. SAMT ER ÁRIÐ BARA RÉTT RÚMLEGA HÁLFNAÐ.

SKIN OG SKÚRIR
HJÁ EIÐI SMÁRA

03.03 Óprúttnir
náungar gerðu 
tilraun til að brjótast 
inn í glæsilegt 
heimili Eiðs Smára 
og fjölskyldu, rétt 
fyrir utan Barce-
lona. Þjófarnir 
komust þó ekki 
lengra en upp að 
hliði fyrir framan 
húsið því öflugt 
öryggiskerfi kom 
upp um iðju þeirra. 
Eiður Smári var ekki 
heima þegar 
atburðurinn átti sér 
stað en Ragnhildur 
kona hans var ein 
heima með 
drengina þeirra 
þrjá, Svein Aron 
átta ára, Andra 
Lúkas fimm ára og 
Daníel Tristan, eins 
árs.

28.03 Íslenska landsliðið í knattspyrnu mætti Spánverj-
um á útivelli í undankeppni Evrópumótsins. Eiður Smári 
þótti standa sig ágætlega sem og aðrir leikmenn íslenska 
landsliðins. Ísland tapaði þó 1-0.

02.06 - DAGUR Eiður Smári var fyrirliði landsliðsins í 
knattspyrnu sem gerði 1-1 jafntefli við Liechtenstein. Eiður 
Smári var gagnrýndur fyrir að vera áhugalaus og leggja 
ekki nógu hart að sér. Hann var jafnvel sakaður um að hafa 
nánast beðið dómarann um gult spjald sem hann og fékk. 
Fyrir vikið var í hann í banni í leiknum gegn Svíum fjórum 
dögum síðar. 

02.06 - KVÖLD Eiður Smári skellti sér út á lífið eftir leikinn gegn Liechtenstein 
ásamt vinum sínum Auðuni Blöndal og Sveppa. Þeir félagar skemmtu sér hið besta og 
létu ekki jafnteflið við Liechtenstein hafa af sér gott kvöld. Þremenningarnir heilsuðu 
meðal annars upp á götuspilarann Jójó sem tók að venju lagið Traustur vinur að beiðni 
sjónvarpsmannanna. Götuspilarinn kannaðist aftur á móti ekkert við landsliðsfyrirlið-
ann og spurði þá Sveppa og Audda, eftir að þeir höfðu sungið með honum, hvort þeir 
væru komnir með rótara.

06.06 Eiður Smári var fjarri góðu 
gamni þegar íslenska landsliðið í 
knattspyrnu steinlá fyrir Svíum á 
Råsunda-leikvanginum, 5-0. Íslenska 
landsliðið sá aldrei til sólar í þessum leik. 

17.06 Knattspyrnuvertíðinni á Spáni lauk á þjóðhátíðardegi Íslendinga. Því miður 
var engin þjóðhátíð í herbúðum Eiðs Smára og félaga í Barcelona því liðið rétt missti 
spænska meistaratitilinn til erkifjendanna í Real Madrid. Liðin fengu jafn mörg stig, 76 
talsins, en Real hreppti titilinn vegna betri innbyrðis viðureigna. Fyrsta tímabili Eiðs 
Smára með Barcelona lauk þar með. Hann lék 25 leiki, þar af fjórtán sinnum í 
byrjunarliðinu, og skoraði fimm mörk. 

23.–24.06 Eiður Smári eyddi helginni í að sinna ungum aðdáendum og fjölskyld-
unni. Hann mætti á Alþjóðaleika ungmenna og fór með tvo tússpenna þegar hann 
veitti eiginhandaáritanir á fjölskyldudegi Eimskips. Eiður Smári mætti síðan upp á 
Skaga þar sem Kaupþingsmót 7. flokks fór fram. Á kvöldvöku mótsins tilkynnti Sveppi 
að hann væri orðinn leiður á að leika Kalla á þakinu en að hann væri búinn að finna 
staðgengil fyrir sig. Að því búnu steig Eiður Smári fram klæddur í búningi Kalla og 
spígsporaði þar um dágóða stund. Börnin urðu hissa til að byrja með en klöppuðu svo 
vel og lengi fyrir uppátæki landsliðsfyrirliðans.

29.-30.06 Sem fyrr lét 
Eiður Smári sig ekki vanta á 
fótboltamót hjá yngri 
flokkunum þar sem sonur 
hans fór mikinn á vellinum. 
Eiður og fjölskylda fjölmenntu 
til Vestamannaeyja þar sem 
Shellmótið fór fram.

Fjölskyldan lét sér þó ekki nægja að sigla með Herjólfi 
eða fljúga á hefðbundinn hátt heim eins og aðrir 
mótsgestir heldur flugu til og frá Eyjum með þyrlu, sem 
vakti óneitanlega athygli viðstaddra.

28.07 Ráðist var á Eið Smára á 
Lækjartorgi og hann laminn niður í 
götuna. Eiður Smári var að koma úr 

afmæli góðvinar síns Sveppa 
þegar ölvaður maður vatt sér 
að honum og ýtti við 
honum. Félagi mannsins 
kom síðar og kýldi Eið 
Smára í andlitið. Eiði varð 
sem betur fer ekki meint af.



Stjórnenda- og leiðtogaskóli í hartnær 100 ár

Félagsvísindadeild býður upp á þverfaglegt grunnnám til BA gráðu í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði 

(HHS). Þetta þrískipta nám á sér fyrirmynd í Oxford háskóla í Englandi og er vel þekkt í enskumælandi löndum 

undir skammstöfuninni PPE (Philosophy, Politics and Economics).

HHS er traust grunnnám sem býr einstaklinga undir margvísleg störf á íslenskum og alþjóðlegum vinnu-

markaði. Samsetning námsins tryggir víðari sýn og skarpari greiningartæki en nokkur greinanna þriggja 

getur veitt ein og sér.

HHS - heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði

Umsóknarfrestur rennur út 20. ágúst nk.

Nemendur í HHS við Háskólann á Bifröst

Viltu slást í hópinn?

Umsóknareyðublöð ásamt frekari upplýsingum á heimasíðu skólans:
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E ins og Unnur Birna er indæl og ljúf þá getur hún 
verið með eindæmum þrjósk og fer þann veg sem 
hún vill,“ segir spákonan Sigríður Klingenberg um 

alheimsfegurðardrottninguna. „Hún lætur engan skipta 
sér af því og það er líka hennar helsti kostur. Hún þarf að 
passa sig á óþroskuðum ungum strákum sem eru alveg að 
tapa sér af ást til hennar. Hún þarf að finna sér ákveðinn 
þroskaðan mann sem hún getur treyst, annars getur farið 
illa. Unnur Birna á eftir að ná miklum árangri erlendis og 
koma meðal annars íslenska hestinum vel á kortið. Eftir 
um það bil þrjú ár mun Unnur Birna eignast sitt fyrsta 

barn en hún á eftir að eignast mörg börn og vera heppin. 
Það eina sem hún þarf að varast eru menn með útúrþynnt-
ar ástarvellur til hennar eða þeir sem hafa ekkert annað 
upp á að bjóða en kjaftæði. Ef hún fer eftir þessum ráðum 
er vegurinn breiður og beinn. Hún er á ári áhættunnar, 
mjög skemmtilegu ári. Á næsta ári virðist vera nám fram-
undan, það verður heldur strembið ár svo hún skal muna 
að leika sér þetta árið.“

Unnur Birna þarf ákveðinn 
og þroskaðan mann

UNNUR BIRNA VILHJÁLMSDÓTTIR Sigríður segir mikilvægt að 
Unnur Birna passi sig á óþroskuðum ungum strákum sem eru 

alveg að tapa sér af ást til hennar.

Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

SPURNINGAKEPPNI sirkuss

Helgi Seljan
1. Gunnar Svavarsson
2. Logi Ólafsson
3. Felix og Baldur
4. Veit ekki 
5. Crying in the rain
6. Carlos Tevez

Jóhann G.
1. Bjarni Benediktsson
2. Logi Ólafsson
3. Heimir Már og Felix
4. Ekki Marshall …hmm …ég 
man ekki eftir að hafa heyrt það
5. Hunting High and Low

Gunnar Árnason magnaravörður skoraðist undan spurningakeppni Sirkuss en Jóhann G. Jóhannsson hljóp í skarðið 
fyrir hann. Jóhann hefur dvalist á Spáni síðustu daga og hafði því ekki náð að fylgjast með íslenskum fréttum síðustu 
daga. Hann þurfti að lúta í lægra haldi fyrir Helga Seljan og skorar á Ólaf Jóhannesson leikstjóra.

1. Hver er formaður fjárlaganefndar 
Alþingis?
2. Hver er nýráðinn þjálfari KR í 
knattspyrnu?
3. Hvaða menn standa fyrir sögu-
göngu um staði sem tengjast lífi 
samkynhneigðra í Reykjavík?
4. Hver var kynnir á þjóðhátíð í 
Vestmannaeyjum?
5. Hvaða lag norsku hljómsveitarinn-
ar A-ha hefur Garðar Thor Cortes 
tekið upp á sína arma?
6. Hvaða leikmaður gekk í raðir 
Manchester United frá Íslendingalið-
inu West Ham fyrir skömmu?
7. Hvað heitir söngvari hljómsveitar-
innar Motion Boys?
8. Hver er framkvæmdastjóri 
Alþjóðahússins?
9. Hvað heitir stúlkan sem sagði 
skilið við hljómsveitina Nylon fyrir 
skömmu?
10. Hver er forstöðumaður Forvarna-
húss Sjóvár?

7. Birgir Ísleifur 
Gunnarsson
8. Einar Skúlason
9. Emilía
10. Ragnheiður 
Davíðsdóttir

8 RÉTT SVÖR

6. Tevez
7. Veit ekki
8. Einar, litli framsóknar-
strákurinn
9. Emilía
10. Veit ekki

5,5 RÉTT SVÖR

SPURNINGAKEPPNI SIRKUSS HELDUR ÁFRAM. HELGI SELJAN ER ÓSIGRAÐUR EN
KEPPIR HÉR VIÐ JÓHANN G. JÓHANNSSON LEIKARA.
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„Ég ætla í golf í dag og svo fer ég á 
ættarmót á Þóroddsstöðum í Svínadal á 
morgun. Ég geri ráð fyrir því að 
sunnudagurinn fari í að græja barnaher-
bergið, mála og parkettleggja. Annars er 
verið að leggja lokahönd á myndina 
Astrópíu sem frumsýnd verður 22. 
ágúst.“

 Gunnar Björn Guðmundsson leikstjóri.

„Ég ætla bara að dúlla mér á Langár-
bökkum og bíða eftir rigningu. Ég hef 
störfum að sinna hér, tvö full veiðihús, 
áin full af laxi en tóm af vatni. Ég ætla 
því að dansa regndans á Langárbökk-
um.“

Ingvi Hrafn Jónsson.

„Ég ætla að taka Gay Pride með stæl og 
vera kynnir á opnunarhátíðinni í 
Loftkastalanum í kvöld, eins og ég hef 
verið síðustu ár. Síðan ætla ég að fylgja 
því eftir með gleði og stolti í anda 
helgarinnar.“

Viðar Eggertsson leikstjóri.

Hvað á að gera 
um helgina?

Páll Óskar Hjálmtýsson verður að 
vanda atkvæðamikill í Gay Pride- 
göngunni sem gengin verður á morg-
un. Gengið verður frá Hlemmi og sem 
leið liggur niður Laugaveginn niður 
að Lækjargötu. Þar verður beygt til 
hægri að Arnarhóli þar sem ýmis 
skemmtiatriðið verða. 

„Þessi hátíð er alltaf að verða meira 
og meira umfangs. Eins og staðan er í 
dag þá eru um hundrað manns að 
vinna við að koma hátíðinni saman. 
Fólkið vinnur allt í sjálfboðavinnu, 
það er í raun bara ástríðan og þakk-
lætið sem rekur það áfram,“ segir Páll 
Óskar. 

Að vanda verða fimmtán til tuttugu 
stór atriði í sjálfri göngunni og svo 
nokkur smærri. Þá eru mannréttinda-
samtök áberandi í göngunni. „Rauði 
þráðurinn eru hommar, lesbíur, tví-
kynhneigðir, transgender fólk og að 
ógleymdum aðstandendum þeirra. 
Það eru aðstandendurnir sem gera 
gönguna svona stóra,“ segir Páll Óskar. 

„Í kringum einn samkynhneigðan eru 
fjórir til fimm fjölskyldumeðlimir. 
Samkynhneigðir eiga sér ástvini og 
fjölskyldu sem er ekki sama um stöðu 
þeirra og stétt í samfélaginu.“

Mikil leynd hvílir yfir atriðunum í 
Gay Pride göngunni en Páll Óskar er 
þegar búinn að ákveða sitt atriði. „Ég 
verð á risastórum trukk sem er svo 
stór að það lá við að ég fengi ekki leyfi 
til að aka honum niður Laugaveginn,“ 
segir Páll Óskar hlæjandi. „Hann er 
eins og transformer-vélmenni. Atrið-
ið er samt ekkert ósvipað því sem ég 
var með í fyrra, það er diskótek á hjól-
um. Ég mun sjá um Gay Pride-ballið á 
Nasa um kvöldið og atriðið mitt er í 
raun bara áminning eða forsmekkur-
inn að því sem koma skal. Ég verð 
uppi á trukknum að dj-a ásamt döns-
urum, partíljónum, sprengjum, 
blöðrum og öllu tilheyrandi. Þetta 
verður stærsta hljóðkerfi sem Lauga-
vegurinn hefur litið svo það mun 
örugglega heyrast pínulítið í mér.“

GAY PRIDE-GANGAN VERÐUR GENGIN Á MORGUN. PÁLL ÓSKAR VERÐUR MEÐAL
ÞÁTTTAKENDA Í GÖNGUNNI. BÚIST ER VIÐ GÓÐRI ÞÁTTTÖKU.

Aðstandendur gera 
gönguna svona stóra

PÁLL ÓSKAR Hann ætlar að halda heljarinnar diskó á hjólum á morgun þegar Gay
Pride-gangan fer fram. MYND/HÖRÐUR
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