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KÓNGAR MIÐBÆJARINS
Björgólfsfeðgar:

Ljótustu brosin í Hollywood
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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.

Hlíðasmári 1 / 200 Kópavogur

Sími 520 4545 / www.prodomo.is

prodomo@prodomo.is
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 Heyrst hefur

J ú, ég á eflaust eftir að sakna 
Íslands en það á alveg eftir að 

koma í ljós hvers maður á helst eftir 
að sakna,“ segir leikarinn Þorvaldur 
Davíð Kristjánsson sem kveður land-
ann í bili og heldur til New York eftir 
helgi á vit ævintýranna. Ætlar að hefja 
nám við hinn margrómaða listahá-
skóla Julliard í New York, þar sem 
margir af bestu leikurum heims hafa 
lært.

Þorvaldur Davíð fór með eitt aðal-
hlutverkið í leikritinu Killer Joe sem 
sýnt var í Borgarleikhúsinu í vor. Sýn-
ingar á verkinu verða teknar upp aftur 
í september og því hefur leikstjórinn 
Stefán Baldursson ráðið annan leik-
ara í hlutverkið. Það er Jörundur 
Ragnarsson sem tekur við hlutverki 
Chris í Killer Joe. „Ég treysti Jörundi 
fullkomlega fyrir hlutverkinu. Hann á 
eftir að gera þetta vel því hann er flott-
ur í öllu sem hann gerir,“ segir Þor-
valdur sem hlakkar til að spreyta sig í 
nýju umhverfi og glíma við námið í 
New York.

Kveður klakann með söknuði
ÞORVALDUR 
DAVÍÐ Heldur á 
vit ævintýranna 
í New York 
strax eftir 
helgi.

S igurður Einarsson, stjórnarfor-
maður Kaupþings, reisir nú 
843 fermetra sumarhöll á 

Veiðilæk í Borgarfirði. Höllin, sem er 
krosslaga, er í raun ein og hálf hæð, 
með hálfgröfnum kjallara. 

Fram kom í DV fyrir rúmu ári síðan 
að framkvæmdir væru hafnar við 
sumarhöllina á Veiðilæk. Síðan þá 
hefur Sigurður látið breyta teikning-
unum og stækkað húsið um rúma 300 
fermetra. Samkvæmt nýju teikning-
unum verður bílskúrinn undir aðal-
hæð hússins en áður átti hann að 
standa spölkorn frá húsinu. 

Eins og gefur að skilja er nóg pláss í 
843 fermetra höllinni. Börn Sigurðar 
fá hvort sitt herbergið og hjónaher-
bergið er glæsilegt. Þá er fimmtíu fer-
metra vínkjallari og risa borðstofa þar 
sem er gert ráð fyrir að allt að tuttugu 
manns geti setið til borðs. Þá er auk 
þess stórglæsilegt sauna-hús með 
heitum potti og bekkjum sem hanga 
úr loftinu auk annars munaðar.   

Sigurður keypti jörðina Veiðilæk 
fyrir fimm árum á um 60 milljónir. 
Samkvæmt heimildum Sirkus hleyp-

ur kostnaður við byggingu sumarhall-
arinnar á allt að 300 milljónum enda 
er ekkert til sparað. Byggingakrani er 
nú á jörðinni til að hjálpa til við að 
reisa höllina. Veiðiréttindi í Norðurá 
fylgja Veiðilæk en áin liðast framhjá 
sumarhöllinni glæsilegu þar sem 
Glanni blasir við. Útsýnið hjá Sigurði 
og fjölskyldu er heldur ekkert slor. 
Hinum megin við ána má sjá Grábrók, 
Baulu og til Bifrastar. 

Sigurður og fjölskylda hafa látið 
fara vel um sig í Lundúnum síðustu ár. 
Það ætti hins vegar ekki að væsa um 
þau þegar sumarhúsið verður tilbúið 
enda plássið miklu meira en nóg. - kh

SIGURÐUR EINARSSON STJÓRNARFORMAÐUR KAUPÞINGS REISIR SÉR GLÆSILEGA 
HÖLL. HANN LÉT STÆKKA HÚSIÐ UM 300 FERMETRA FRÁ FYRRI TEIKNINGU.

BYGGIR 840 FERMETRA
SUMARHÖLL Í BORGARFIRÐI

FRAMKVÆMDIR VIÐ SUMARHÚSIÐ Miklar framkvæmdir standa nú yfir á Veiðilæk í Borgarfirði þar sem Sigurður Einarsson byggir. MYND/GVA

SIGURÐUR EINARSSON Byggir sér stórglæsilegt sumarhús í Borgarfirði.

GLÆSILEGT HÚS Eins
og teikningarnar 
sýna er sumarhúsið 
hans Sigurðar afar 
glæsilegt.

Sofa ekki saman
Í nýjasta tölublaði tímaritsins Sumarhúsið 
og garðurinn opnar Steingrímur
Hermannsson fyrrverandi forsætisráð-
herra og eiginkona hans Edda
sumarbústað sinn í Reykholtsdal fyrir 
lesendum blaðsins. Ýmislegt forvitnilegt 
kemur þar í ljós, ekki síst sú játning 
þeirra hjóna að þau sofi ekki saman í 
bústaðnum. Eru þau þess í stað hvort 
með sitt svefnherbergið og segja það 
góða tilbreytingu frá því hvernig 
hjónalífinu er háttað í bænum.

Nauthóll í Borgarfirði
Kaffihúsið Nauthóll, sem stóð lengi í 
Nauthólsvík, er síður en svo dautt úr 
öllum æðum þótt 
Reykjavíkurborg 
hafi bolað því í 
burtu til að búa til 
pláss fyrir annað 
og nýtískulegra 
kaffihús á svæðinu. Nauthóll er nefnilega 
kominn til Borgarness þar sem verið er 
að byggja við húsið. Nauthóll þjónaði 
gestum og gangandi vel í Nauthólsvíkinni
og var vinsæll áfangastaður meðal 
gönguhópa enda sumarbústaðaleg 
stemning þar inni og kósíheit. Sirkus veit 
ekki um fyrirætlanir núverandi eiganda 
en aðdáendur gamla Nauthóls verða 
líklega glaðir ef þeir geta stoppað í kaffi 
á leið sinnu um Borgarnes í framtíðinni.

Útgáfufélag 365 prentmiðlar  

Ritstjórn Kristján Hjálmarsson,

kristjan@frettabladid.is,

Þóra Karítas,

Snæfríður Ingadóttir

Indíana Ása Hreinsdóttir, 

indiana@frettabladid.is 

Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir,

kristina@frettabladid.is, 

Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 

105 Rvk, sími 512 5000 

Sölustjóri Bergur Hjaltested

512 5466 bergurh@365.is

Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239
www.birkiaska.is

Birkiaska

Umbo›s- og sölua›ili
Birkiaska ehf.
sími: 551 9239
www.birkiaska.is

Vali› fæ›ubótarefni ársins 2002 í Finnlandi
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Glerárgötu 34 • Akureyri
Sími 515 5160
Opið virka daga kl. 8-18

Borgartúni 29 • Reykjavík
Sími 515 5170 • Opið virka daga
kl. 8-18 • laugardaga kl. 11-14

Höfðabakka 3 • Reykjavík
Sími 515 5105
Opið virka daga kl. 8-18

Öflugar og flottar
        á góðu verði!

  Aðeins

99.900kr./stgr.

  Aðeins

99.900kr./stgr.

  Aðeins

119.900kr./stgr.

Pavilion DV6317EU
AMD Turion 64 X2 TL-52 /1.6 GHz

1024MB 667MHz DDR2

15,4” Brightview WXGA 1280 x 800

Nvidia GeForce Go 6150

120GB SATA 5400rpm

8x DVD±RW Super Multi

10/100 netkort & 56k v.90 modem

802.11 b/g

Nei

Snertimús

Windows VISTA Home Premium

2 ár
Vörunúmer: HPGH789EA

Pavilion DV6331EU
AMD Turion 64 X2 TL-56 / 1.8 GHz

2048MB DDR2

15,4” Brightview WXGA 1280 x 800

Nvidia GeForce Go 7200

160GB SATA 5400rpm

8x DVD±RW Super Multi

10/100 netkort & 56k v.90 modem

802.11 b/g

1,3Mp vefmyndavél

Snertimús

Windows VISTA Home Premium

2 ár
Vörunúmer: HPGH783EA

Örgjörvi:
Vinnsluminni:

Skjár:
Skjástýring:

Harður diskur:
Skrifari:
Netkort:

Þráðlaust netkort:
Vefmyndavél:

Mús:
Stýrikerfi : 

Ábyrgð:

Satellite Pro A200-1A5
Intel Core 2 Duo T7100P/1.8 GHz

1024MB 667MHz DDR2

15,4” TrueBrite WXGA 1280 x 800

Intel GMA 965 Crestline

120GB, S.M.A.R.T

8x DVD±RW Super Multi

10/100 netkort & 56k v.90 modem

802.11 b/g

1,3Mp vefmyndavél

Snertimús

Windows VISTA Business

2 ár
Vörunúmer: TOSA2001A5

  Aðeins

89.900kr./stgr.

Satellite Pro A200-1KQ
Intel Core Duo T2130/1.86 GHz

2048MB 667MHz DDR2

15,4” TrueBrite WXGA 1280 x 800

Intel GMA 900GML

200GB, S.M.A.R.T

8x DVD±RW Super Multi

10/100 netkort & 56k v.90 modem

802.11 b/g

Nei

Snertimús

Windows VISTA Business

2 ár
Vörunúmer: TOSA2001KQ

Gerið verðsamanburð!

   Aðeins

69.900kr./stgr.

Örgjörvi:
Vinnsluminni:

Skjár:
Skjástýring:

Harður diskur:
Skrifari:
Netkort:

Þráðlaustetkort:
Vefmyndavél:

Mús:
Stýrikerfi:

Ábyrgð:
Vörunúmer:

Intel Core Duo T2130 / 1.86 GHz
1024MB 533MHz DDR2
15,4” TFT WXGA 1280 x 800
Intel GMA 900
80GB, S.M.A.R.T
8x DVD±RW Dual layer
10/100 netkort & 56k v.90 modem
802.11 b/g
Nei
Snertimús
Windows Home Basic
2 ár 
TOSL40136

Satellite Pro L40-136

Takmarkað magn!



Ó lafur Þórðarson er einn 
harðskeyttasti þjálfari 
landsins. Öskrar sig 

hásan þegar á móti blæs. Líka 
þegar vel gengur. Hann á sér þó 
öllu mýkri hlið. Hlið sem fáir 
vita af. Í frístundum grípur 
Ólafur stundum í skartgripa-
hönnun. 

„Ég föndra þegar ég hef tíma, 
hef meðal annars skorið út háls-
men og hnífasköft,“ segir Ólafur 
sem ber meðal annars sjö senti-
metra langan kross um hálsinn 
sem hann skar sjálfur út. „Ég 
hef alltaf verið mikill föndrari 
og skar út þennan kross í hrein-
dýrshorn fyrir tveimur árum. 

Þetta er þó ekki fyrsti gripurinn 
sem ég smíða.“

Ólafur sker oftast út skart-
gripina í hreindýrshorn. Á 
góðan vin sem lætur hann fá 
efniviðinn góða. „Það er mjög 
gott að vinna með slík horn. Það 
eru ýmsir skemmtilegir fletir á 
því,“ segir Ólafur sem hefur 
meira að segja skorið út hjarta. 
En þó ekki fyrir konuna. „Ég hef 
nú ekki enn skorið neitt út fyrir 
hana. En það er aldrei að vita 
nema hún fái eitthvað einhvern 
tímann,“ segir Ólafur Þórðar-
son sem er kannski ekki alveg 
jafnharðskeyttur og hann lítur 
út fyrir að vera. - kh

ÓLI ÞÓRÐAR Í 
SKARTGRIPAHÖNNUN

ÓLI MEÐ 
KROSSINN
Ólafur
Þórðarson
með krossinn 
góða sem 
hann skar út 
úr hreindýrs-
horni. MYND/
VALGARÐUR
GÍSLASON

Þ etta er mikil áskorun,“ segir 
Bjarni Benediktsson þingmað-
ur sem ætlar að gera sér lítið 

fyrir og hlaupa heilt maraþon í Glitn-
ishlaupinu sem haldið verður á morg-
un. 

Bjarni er gamall íþróttakappi. Hann 
lék um tíma knattspyrnu með Stjörn-
unni en þurfti að leggja skóna á hill-
una vegna meiðsla. Nú hefur hann 
dregið skóna fram að nýju, þó ekki þá 
með tökkunum. 

„Mig vantaði einhverja almenni-
lega áskorun til að koma mér í sæmi-
legt form. Við vorum nokkrir að æfa 
saman og það myndaðist stemning 
fyrir því að taka þátt í hlaupinu,“ segir 
Bjarni. Eitthvað hefur þó kvarnast úr 
upphaflega hópnum. Nú eru aðeins 
þrír eftir. „Það hefur fækkað heldur í 
hópnum en eftir standa ég og vinir 
mínir Jason Ólafsson og Hilmar 
Hjaltason,“ segir þingmaðurinn. 
Félagar hans eru báðir gamalreyndir 
handboltamenn, Jason fyrrverandi 
atvinnumaður en Hilmar fyrrum leik-
maður Stjörnunnar. Þá hefur Goran 
Micic einkaþjálfari bæst í hópinn. 

Bjarni segist hafa æft sig vel fyrir 
hlaupið mikla. Hefur nokkrum sinn-
um farið hálft maraþon og einu sinni 
30 kílómetra. Eins og æfingapró-
grammið gerir ráð fyrir. „Ég hef aldrei 
á ævinni verið eins þreyttur og eftir 
það,“ segir Bjarni. Æfingarnar gengu 
þó ekki þrautalaust fyrir sig. Hann átti 
erfitt með að hlaupa fimm til sex kíló-
metra fyrstu dagana. Missti neglur af 
báðum stórutám og átti á stundum 

erfitt með að fylgja æfingaprógramm-
inu þar sem meiðsl hrjáðu hópinn. 
„Það var erfitt að fylgja prógramminu 
eftir einn,“ segir þingmaðurinn og 
hlær.

Bjarni hefur reynt að taka það 
rólega síðustu daga. Hann er þó meira 
en tilbúinn þegar hlaupið hefst á 

morgun. „Það er skemmtileg tilviljun 
að þennan dag á dóttir mín þriggja 
ára afmæli og svo er ekki verra að geta 
hlaupið til góðs,“ segir Bjarni Bene-
diktsson, þingmaður og hlaupagikkur 
með meiru sem hefur sennilega aldrei 
verið í betra formi en einmitt nú.

- kh

BJARNI BENEDIKTSSON ÞINGMAÐUR NOTAR SKEMMTILEGA 
AÐFERÐ VIÐ AÐ KOMA SÉR Í FORM.

TILBÚINN Í HLAUPIÐ Bjarni Benediktsson er til í hlaupið mikla sem fram fer á morgun. 

ÞINGMAÐUR HLEYPUR
HEILT MARAÞON

Ýmsir   Pottþétt 44
Magni   Magni
Megas   Frágangur
Ýmsir   Íslandslög 7
Ýmsir   Íslandslög 1-6 (6CD)
Mika   Life in Cartoon Motion
KK og Maggi Eiríks Langferðalög
Garðar Thor Cortes Cortes 2007
Ýmsir   Í brekkunni: Eyjalögin 2cd
Ýmsir   100 Íslensk 80’s lög
Ljótu Hálfvitarnir Ljótu Hálfvitarnir
Eivör   Human Child/Mannabarn
Ýmsir   Instant Karma (John Lennon)
Amy Winehouse Back To Black
Hvanndalsbræður Skást of
Jógvan   Jógvan
Gus Gus Forever
Justin Timberlake FutureSex/LoveSounds
Lay Low   Please Don’t Hate Me
Avril Lavigne The Best Damn Thing

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

Magni er loksins búin að gefa út sína fyrstu
sólóplötu. Platan er strax orðin ein af mest
seldu plötu landsins í dag. Hörkufín plata!

Kemur fersk inn eftir aðeins 2 daga í sölu
og strax komin inná Skífulistann. Plata sem
vert er að kaupa.

Eivor

Magni

Nældu þér í eintak

Li
st

in
n 

gi
ld

ir 
vi

ku
na

 1
6.

 á
gú

st
-  

23
.  á

gú
st

 2
00

7

VINSÆLASTA TÓNLISTIN

A N Lækka frá síðustu viku Hækkar frá síðustu viku Stendur í staðNýtt á listaAftur á lista
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Náman námsmannaþjónusta Landsbankans

410 4000  |  landsbanki.is
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S ýning Vesturportsins á Ham-
skiptunum gekk fyrir troðfullu 
húsi í London og því vildi leik-

hússtjórinn endilega taka verkið upp 
aftur,“ segir Unnur Ösp Stefánsdóttir, 
sem nú er á leið til London til að taka 
við hlutverki í sýningunni sem Gísli 
Örn Garðarsson leikstýrði í fyrra 
ásamt leikhússtjóra Lyric Hammer-
smith, David Farr. „Gísli var búinn að 
viðra það við okkur að við tækjum við 
hlutverkum hans og Nínu Daggar úr 
sýningunni þar sem það lá fyrir að 
þau hjónin yrðu upptekin við annað 
verkefni,“ segir Unnur en Gísli og 
Nína vinna nú við sviðsetningu á Till-
sammans hér á landi með alþjóðlegu 
stórskotaliði leikara. Tillsammans 
verður frumsýnt á svipuðum tíma og 
Hamskiptin í London og úr varð að 
leikstjórinn David Farr flaug til 
Íslands til að hitta Björn Thors og 
Unni Ösp. „Við ætluðum að slá í gegn 
hjá Bretanum og bjóða honum upp á 
te þar sem Englendingar drekka varla 
annað en te. Það fór ekki alveg eins 
og áætlað var því leikstjórinn hló 
bara að teúrvalinu. Kom í ljós að við 
áttum ekkert nema óteljandi tegundir 
af koffínlausu ávaxtatei svo að hann 
gerði undantekningu á tedrykkjunni 
og þáði kaffibolla í staðinn,“ segir 
Unnur hlæjandi. Spjallið endaði þó 
vel því leikstjórinn bauð Birni og 
Unni aðalhlutverkin og að sögn 

Unnar er verið að ganga frá samning-
um við leikhúsið um þessar mundir. 

Dagur byrjaður að brosa
„Okkur hefur lengi langað til að búa 
tímabundið erlendis og fannst þetta 
því alveg tilvalið tækifæri,“ segir 
Unnur en með í ferðalaginu verður 
frumburðurinn sem þau Björn eign-
uðust í sumar. „Við eignuðumst lít-
inn prins sem heitir Dagur og hann 
blómstrar alveg stórvel. Hann fædd-
ist í hitabylgju í besta sumri frá því 
að mælingar hófust og það er búið að 
vera meiriháttar að geta farið strax 
með hann út og spókað sig í veður-
blíðunni,“ segir Unnur stolt og er 
undrandi á því hve allt gerist hratt 
hjá ungviðinu á þessum fyrstu mán-
uðum. „Þau stækka svo mikið og 
taka svo stór skref á hverjum degi,“ 
segir leikkonan og bætir því við að 
Dagur litli sé nýbyrjaður að brosa. 

„Það eru allir búnir að segja við 
mann að þetta sé merkilegasta og stór-
kostlegasta lífsreynsla sem hægt sé að 
ganga í gegnum en ég held að það sé 
ekkert sem geti undirbúið mann fyrir 
þessa reynslu. Þetta er toppurinn á til-
verunni og lífið breytt til hins betra og 
hamingjuríkara að öllu leyti.“ 

Sviðsvanur þrátt fyrir ungan 
aldur 
Dagur verður orðinn hálfs árs þegar 

fjölskyldan flytur til London. „Við 
verðum með góða aðstoðarmenn 
með okkur og erum bara bjartsýn á að 
þetta gangi allt saman mjög vel. Þegar 
sýningar hefjast verðum við mikið í 
fríi á daginn og getum notað tímann 
til að skoða stórborgina almennilega,“ 
segir Unnur. Hamskiptin verða sýnd í 
þrjár vikur í London og svo verður 
farið á leikferðalag um England. Og 
þótt Dagur litli sé ekki ýkja gamall er 
hann nú þegar orðinn þó nokkuð 
sviðsvanur. „Hann var í maganum á 
mér þegar ég var að leika í sýningunni  
Killer Joe í fyrravetur. Við hættum 
fyrir fullu húsi af því að ég var komin á 
áttunda mánuð og gat ekki brölt 
mikið meira upp á húsgögnunum,“ 
segir Unnur Ösp.

Skrýtið að leika ekki ófrísk
Unnur Ösp hlaut tilnefningu til 
Grímuverðlaunanna fyrir leik sinn í 
Killer Joe og alls hlaut sýningin átta 
tilnefningar til verðlaunanna, meðal 
annars sem sýning ársins, fyrir leik-
stjórn og hlaut Björn Thors tilnefn-
ingu sem leikari ársins. „Það var 
góður endir á leikárinu og við höfum 
fengið margar fyrirspurnir um sýn-
inguna í sumar,“ segir Unnur Ösp en 
nokkrar sýningar verða á Killer Joe í 
Borgarleikhúsinu í haust og þær hefj-
ast í byrjun september. „Það verður 
skrýtið fyrir mig að þurfa að leika 

hlutverkið ein því mér fannst mjög 
þægilegt að leika með barn í magan-
um. Ég þróaði líkamshreyfingarnar 
ólétt og Filippía Elísdóttir hannaði á 
mig búninginn með kúluna í huga.“  

Aðspurð um hvort leikkonan sjái 
framtíðina fyrir sér í London eða 
Reykjavík segir hún. „Ég held öllu 
opnu en eins og staðan er í dag sé ég 

fyrir mér að koma heim með vorinu. 
Mig langar að vera í kringum ætt-
ingja og vini fyrst ég er nýbúin að 
stofna fjölskyldu og svo bíða líka 
verkefni hér heima. En það er aldrei 
að vita nema að London heilli mann 
upp úr skónum og þá sjáum við bara 
til með framhaldið.“  

- þká

LEIKARAPARINU UNNI ÖSP STEFÁNSDÓTTUR OG BIRNI THORS HEFUR VERIÐ BOÐIÐ AÐ LEIKA Í HAMSKIPT-
UNUM EFTIR KAFKA Í LYRIC HAMMERSMITH LEIKHÚSINU Í LONDON Á NÝJU ÁRI. ÞAU EIGNUÐUST SITT 
FYRSTA BARN Í SUMAR OG ÆTLA AÐ LEGGJA LAND UNDIR FÓT MEÐ FRUMBURÐINN DAG THORS.

UNNUR ÖSP Á leið til London með fjölskyldunni til að taka við hlutverkum í leikritinu 
Hamskiptunum. MYND/VALLI

LEIKARAFJÖLSKYLDA
Á LEIÐ TIL LONDON



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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F eðgarnir Björgólfur Guðmunds-
son og Björgólfur Thor Björ-
gólfsson eru orðnir umsvifa-

mestu einkaeigendur fasteigna í 
miðborginni í gegnum fasteignafélag-
ið Samson Properties. Feðgarnir hafa 
meðal annars keypt fimmtán hús við 
Hverfisgötuna og fimm við Laugaveg. 
Þá eiga þeir einnig hlut í nokkrum 
húsum við sömu götur. Ekki fæst upp-
gefið hvað þeir hyggjast gera við fast-
eignirnar.

Samson Properties gekk í síðustu 
viku frá kaupum á félögunum Rauð-
svík ehf. og Vatn og land ehf. Félögin 
voru áður skráð á nafn Þorsteins 
Steingrímssonar fasteignasala, sem 
er einnig eigandi Heilsuverndarstöðv-
arinnar við Barónsstíg. Þorsteinn 
hefur á síðustu mánuðum keypt upp 
hús við Laugaveg, Vitastíg og Hverfis-
götu. Húseigendur á svæðinu fengu 
upphringingar og boð um kaup á 
eignum þeirra. Samkvæmt heimild-
um Sirkuss nýttu margir sér boðið og 
seldu.

Þótt kaup Samson Propert-
ies á Rauðsvík ehf. og Vatni 
og landi ehf. hafi ekki gengið í 
gegn fyrr en í síðustu viku var 
samkomulag þess efnis gert 
fyrir ári síðan. Að sögn 
Ásgeirs Friðgeirssonar, 
talsmanns Björgólfs-
feðga, fylgdu 
samningnum 
ákveðin skil-
yrði sem Þor-
steinn varð 
að uppfylla 
áður en 
kaupin 
gengu í 
gegn. 

Í kjölfar kaupanna er svo komið að 
Björgólfsfeðgar eiga nær öll húsin á 
reit sem markast af Barónsstíg, Lauga-
vegi, Vitastíg og Hverfisgötu. Nú síð-
ast keyptu þeir húsið við Laugaveg 65, 
sem kennt hefur verið við P. Eyfeld. 

Ýmsar vangaveltur hafa verið uppi 
um hvað Björgólfsfeðgar hyggist fyrir 
með kaupum á svo mörgum eignum 
og það á samfelldu svæði. Meðal þess 
sem nefnt hefur verið er að þeir ætli 
að reisa verslunarmiðstöð. Á svæðinu 
eru mörg eldri hús, þar af báru-
járnshús sem reist voru í byrjun síð-
ustu aldar. 

Ásgeir Friðgeirsson segir ekki liggja 
fyrir hvað gert verði við reitinn. „Það 
eru ýmsir möguleikar í stöðunni til að 
skipuleggja reitinn í heild sinni,“ segir 
Ásgeir.  

Þá hafa Björgólfsfeðgar einnig 
keypt eina eign við Vitastíg fyrir 
neðan Hverfisgötu. Sami háttur var 
hafður þar á, það er að félög í eigu 
Þorsteins voru undanfari að kaup-

unum. Þá hafa Björgólfsfeðgar 
einnig keypt íbúðir við Skúla-
götu. Þau kaup gefa til kynna 
að þeir hafi einnig áhuga á 
reitnum á milli Hverfisgötu 
og Skúlagötu, frá Barónsstíg 
að Vítastíg. 

Á reitnum sem liggur á 
milli Frakkastígs og 
Vatnsstígs eiga Björ-
gólfsfeðgar einnig mikið 

af eignum, bæði fyrir 
ofan og neðan Hverfis-
götuna. Þar á meðal 
byggingarnar sem hýsa 
kvikmyndahúsið Regn-
bogann og skemmti-
staðinn Vegas. 

- snæ/kh

BJÖRGÓLFSFEÐGAR HAFA VERIÐ DUGLEGIR VIÐ AÐ FJÁRFESTA Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR. NÚ ER SVO KOMIÐ 
AÐ ÞEIR EIGA DÁGÓÐAN SKERF AF MIÐBORGINNI.

EIGA STÓRAN HLUTA MIÐBÆJARINS

BJÖRGÓLFS-
FEÐGAR Hafa
keypt fjöldann 
allan af húsum 
á og við 
Laugaveginn.

Dæmi um eignir Björgólfsfeðga:

GÖMUL HÚS 
Reiturinn á milli 
Vitastígs og 
Barónsstígs, milli 
Laugavegar og 
Hverfisgötu, er 
svo til allur í eigu 
Björgólfsfeðga.

ÞORSTEINN STEINGRÍMS-
SON Fasteignasalinn
sem skráður var fyrir 
félögunum Rauðsvík
ehf. og Vatn og land ehf.
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67a, 69
FRAKKASTÍGUR 6a, 6b(lóðin), 8 

VITASTÍGUR 3*,7,9,9a
SKÚLAGATA 32-34*
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Þ rjátíu þúsund börn deyja daglega 
af orsökum sem er hægt að koma í 
veg fyrir á einfaldan og ódýran 

hátt,“ segir Eygló Erla Ingvarsdóttir, 
meðlimur í ungmennaráði UNICEF, 
Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, á 
Íslandi. „Við vildum hjálpa til og ákváð-
um því að hanna og selja boli og láta 
ágóðann af þeim renna til UNICEF. Bol-
irnir munu því bjarga lífi barna og þess 
vegna eru þeir bestu bolir í heimi.“
Ungmennaráð barnahjálparinnar fékk 
Hugrúnu, Magna og Stefán Svan í versl-
uninni Kronkron til liðs við sig og 

saman hönnuðu þau bolina, sem 
skreyttir eru loftbelgjum. Bolirnir kosta 
2.500 krónur og eru seldir í Kronkron, 
Nakta apanum, Spúútnik í Kringlunni 
og Dogma. Sem fyrr segir rennur allur 
ágóðinn af þeim til UNICEF. 
„Loftbelgirnir standa fyrir háleit mark-
mið okkar fyrir betri heim og þeir rísa 
upp gegn misrétti,“ útskýrir Eygló Erla. 
„Fjöldi loftbelgjanna undirstrikar að 
sameinuð erum við sterk í baráttunni. 
Svo er einn loftbelgur ókláraður. Hann 
samanstendur af litlum tölum og ef þú 
tengir tölurnar þá klárast loftbelgurinn 
– sem þýðir að við getum haft áhrif. Við 
getum klárað loftbelginn ef viljinn er 
fyrir hendi.“ 

EYGLÓ ERLA Ein af aðstandendum ungmennaráðs 
UNICEF sem hefur látið hanna bestu boli í heimi.

BESTU BOLIR Í HEIMI

Innritun í fjarnám Iðnskólans stendur yfir á netinu: www.ir.is/fjarnam
Kennsla hefst þriðjudaginn 4. september.

Alls eru í boði 70 áfangar með áherslu á starfstengt nám. 

Fjarnám Iðnskólans í Reykjavík



opið í ágúst 

99
 bara

 ÞETTA GILDIR
yfir helgina.

VERÐ ÁÐUR
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 bara

opið
NÆSTU HELGI
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SUN 13-17
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og skiptu 
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verðum í 
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Jon Heder Napoleon Dynamite-
leikarinn væri ekki svona frægur ef hann 
væri ekki með þetta furðulega útlit. Það 
er alveg á hreinu, en ef maður skoðar 
brosið hans og tennur er þetta alveg 
stórfurðulegt. En við elskum hann samt.

Hilary Duff 
Það var ekkert 
að brosi 
söngkonunnar
Hilary Duff fyrr 
en hún ákvað 
að fá sér 
formaðar
tennur. 
Einhverra hluta 
vegna fékk daman sér allt of stórar 
tennur. Þær eru orðnar svo stórar að 
hún getur notað þær sem upptakara. 
Sá þessi unga skvísa aldrei There’s 
Something About Mary?

Melinda
Doolittle Idol-
söngkonan
sjarmeraði
sjónvarpsáhorfend-
ur upp úr skónum 
með ofurrödd sinni. 

En hún er einnig með ofurkjaft. Sumir 

myndu kalla þetta hestabros. Tyra
Banks ætti að taka hana í nokkra tíma. 
Minna bros er oft meira bros.

Mike Tyson Það er náttúrulega 
ekkert eðlilegt við Mike Tyson. Tattúið er 
alveg út í hött, gulltennurnar voru heitar 
fyrir svona átta árum og svo vantar líka 
eina tönn. Maður myndi fyrirgefa það ef 
hann væri eitthvað að boxa, en Tyson er 
bara gangandi frík í dag.

Kirsten Dunst Kirsten Dunst er 
þekktust fyrir hlutverk sitt sem kærasta 
Spidermans í samnefndum kvikmynd-
um. Það er ekki að ástæðulausu að 
stúlkan fékk hlutverk í myndinni 
Interview with a Vampire. Hún er með 
svakalegar vígtennur. 

Amy
Winehouse 
Söngkonan
örmjóa á án efa 
heiðurinn að 
ljótustu tönnum 
og brosi í heimi. 
Ekki nóg með 
að kjafturinn á 
henni sé alveg 
rammskakkur
heldur vantar 
eina krúsíal tönn 
fremst. Smart!

Avril Lavigne Kanadíska
söngkonan Avril Lavigne á heiðurinn að 
stífasta brosinu í bransanum. Maður 
verður eiginlega bara hræddur þegar 
þessi litla pía byrjar að brosa. Það er 
pínu svona ég-ætla-að-drepa-þig lúkk 
yfir brosinu hennar.

Ljótustu stjörnubrosin...og tennur!

Ó trúlegt en satt 
þá verður meg-

astjarnan Jennifer 
Lopez líka örvinda 
eins og við hin. Lat-
ínóbomban mikla 
hefur verið á fleygi-
ferð um Bandaríkin 
að kynna nýjustu 
mynd sína, El Cant-
ante, þar sem hún 
leikur aðalhlutverk-
ið á móti eiginmanni 
sínu Marc Anthony. 

Það hlýtur að taka 
mikið á að hoppa inn og út úr flugvél-
um til að mæta í hina ýmsu spjall-
þætti vestanhafs og virðist öll þessi 
vinna vera að taka sinn toll á leikkon-
unni/söngkonunni. Hún mætti á 
heiðurskvöld í Hollywood alveg búin 
á því eins og sést á myndinni. Ekki 
einu sinni förðunarfræðingurinn gat 
bjargað þessu.

Leggðu þig, Jennifer!

ÚRVINDA Jennifer Lopez alveg búin á því 
eins og sést á myndinni.

NOKKRUM
DÖGUM ÁÐUR 
Hérna er Jennifer
alveg í essinu 
sínu og þreytan 
ekki farin að 
segja til sín.

Þ að er farið að sjást á nýj-
ustu mömmunni í Holly-
wood. Og Nicole Richie er 

að fíla það. Í fyrsta sinn er ekki 
verið að tala um hversu grönn 
hún er. Nú er farið að sjást á 
henni og hún sem er ekki komin 
nema rétt fjóra mánuði á leið. 
Nicole virðist njóta þess í botn 
að vera ófrísk, hún er með óléttu-
fötin alveg á hreinu en það sem 
mikilvægast er er að hún er loks-
ins komin með brjóst. Skoðið 
þessar fyrir og eftir myndir. 
Þetta er alveg magnað. Þetta er í 
fyrsta skipti sem fólk er sam-
mála um að ungstirnið líti vel út. 
Til hamingju með það, Nicole.

KRAFTAVERKIN GERAST ENN!

Nicole Richie komin með brjóst
STÆKKANDI
BRJÓST OG MAGI
Brjóstin á Nicole
hafa örugglega 
aldrei verið 
svona stór.

FLATBRJÓSTA
Nicole Richie
hefur ekki verið 
mjög barmmikil.

Bíldshöfða 9 - 110 Reykjavík - Sími: 440 1220 - www.nitro.is 

Frábær tilboð

-fyrstur kemur,

 fyrstur fær

á götuhjólum
árgerð 2007

AÐEINS

ÖRFÁIR DAGAR

Þetta er aðeins brot af öllum þeim hjólum sem 
við erum með á útsölunni hjá okkur.
Kíktu í heimsókn - Það borgar sig.

Vento Zip R3i

Verð áður 180.000.-
Verð nú: 160.000 -
Afborgun: 6.900 kr.- pr mán 

m.v. 36 mán Visa lán og engin útborgun

BMW R1200 GS

Verð áður 2.140.000
Verð nú: 2.020.000 -
Afborgun: 32.000 kr.- pr mán 

m.v. 60 mán SP fjárm. 404.000.- útb.

BMW K1200 GT

Verð áður 2.600.000
Verð nú: 2.480.000 -
Afborgun: 40.400.- kr.- pr mán 
m.v. 60 mán SP fjárm. 496.000.- útb.

KAWASAKI Z 1000

Verð áður 1.190.000.-
Verð nú: 1.100.000 -
Afborgun: 17.900.- kr.- pr mán 
m.v. 60 mán SP fjárm. 220.000.- útb.

KAWASAKI ZX-6R

Verð áður 1.290.000.-
Verð nú: 1.200.000-
Afborgun: 19.500.- kr.- pr mán 
m.v. 60 mán SP fjárm. 240.000.- útb.
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TVEGGJA DISKA 
SÉRÚTGÁFA 
TROÐFULL

 AF AUKAEFNI. 

FRÁ HÖFUNDI „SIN CITY“
NÝTT Á DVD
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Í fyrra kom á markaðinn sniðugt far-
artæki sem kallast A-bike, reiðhjól 

sem hægt er að brjóta saman og taka 
með sér hvert á land sem er. Hjól þetta 
er ekki nema 5,5 kg og þegar það er 
brotið saman er það nógu lítið til þess 
að passa í bakpoka (67x30x16). Hjólið 
er bresk uppfinning og var það fimm 
ár í þróun. Hugmyndin á bak við hjól-
ið er sú að hægt sé að taka það með 
sér hvert sem maður fer, hvort sem 
það er í neðanjarðarlest, strætó eða 
flugvél. Hjólið þykir þannig sérlega 
góður kostur fyrir ferðamenn í erlend-
um stórborgum. Í stað þess að reyna 
að læra á lestarkerfið og eyða dýr-
mætum tíma í það að bíða eftir næsta 
strætó þá einfaldlega dregur maður 
hjólið fram og kemur sér sjálfur á 
áfangastað. Það tekur ekki nema tíu 
sekúndur að brjóta hjólið saman og 
taka sundur og þykir það hið þægileg-
asta í notkun. Uppistaðan í því er ál 
og þó það sé með tveimur keðjum þá 
er þannig gengið frá þeim að þær 
smita ekki frá sér í föt. Nánari upplýs-
ingar um þennan sérstaka farskjóta 
má fá á heimasíðunni www.a-bike.
co.uk.

Frábær
ferðamáti

G ötulistamönnum sem nota óhefðbundnar 
aðferðir til að setja mark sitt á umhverfið fer 
fjölgandi. Í stað þess að úða á stöðumæla, 

rusladalla og girðingar prjóna menn nú lítil lista-
verk og skilja eftir á förnum vegi. Slík grafísk prjóna-
verk hafa sést í helstu stórborgum Evrópu og í 
Bandaríkjunum, vegfarendum bæði til undrunar og 
ánægju. Mörg þessara verka eru gerð af bandaríska 
prjónahópnum Knitta Please (www.knittaplease.
com) en sá hópur hefur prjónað götulistaverk síðan 
2005. Knitta hefur gert nokkuð víðreist og má meðal 
annars finna prjónaverk eftir hópinn á Kínamúrn-
um í formi prjónaðs steins. 

Götulist sem gleður
Sænska tvíeykið Masquerade hefur einnig verið afar 
öflugt í þessari listgrein en að því standa tvær 21 árs 
gamlar stelpur, Maria og Line. Verk þeirra má sjá 
víða á götum Stokkhólms en einnig hafa þær prjón-
að og heklað í Washington, París og víðar. „Við 
höfum báðar mikinn áhuga á götulist og handa-
vinnu og fannst tilvalið að blanda þessu tvennu 
saman,“ segir Line. Þær segja að aðaltilgangurinn 
með Masquerade sé að gleðja fólk en sjálfum finnist 
þeim það mjög kúl að sjá prjónuð og hekluð lista-
verk á götum úti. Þeim finnst líka tími til kominn að 
handavinna sem slík fái uppreisn æru og sé dregin 
almennilega fram í dagsljósið, það er að segja út á 
götu þar sem hún fái virkilega notið sín. 

Ólöglegt athæfi
Stelpurnar setja verk sín upp að nóttu til og vilja 
ekki koma fram undir fullum nöfnum því starfsemi 
þeirra fellur í sama flokki og graffití og er því ólög-
leg. Þær segja samt að fólk virðist hafa meira 
umburðarlyndi fyrir prjónuðum verkum heldur en 
hefðbundu götugraffití. Þannig hafi þær t.d. prjón-
að verk fyrir utan lögreglustöðina í Stokkhólm sem 
fékk að hanga ótrúlega lengi uppi áður en einhver 
tók það niður. Þær segja viðbrögðin við prjónaverk-
um sínum bara hafa verið góð en þær fá margar 
jákvæðar umsagnir í gegnum heimasíðu sína http://
masquerade.blogsome.com. Þar má bæði finna 

myndir af verkum þeirra sem og kort sem sýnir hvar 
í Stokkhólmi verkin er að finna. 

Bróderaðir strætisvagnar
Önnur grein götulistaverka þar sem garn kemur við 
sögu er útsaumur á almenningsstöðum. Norska 
blaðið Dagbladet-Fredag ræddi nýlega við sænska 
stúlku að nafni Ulrika Erdes sem bróderar lítil dýr 
og kveðjur í sætin á lestum og strætisvögnum. 
Ulrika notar krosssaum til að tjá sig en verk hennar 
má sjá á heimasíðunnni www.ulrikaerdes.se. Í við-
talinu við Dagbladet segir hún ástæðuna fyrir þessu 
uppátæki sínu vera þá að hún vilji dreifa gleði meðal 
fólks í hinum annars gráa hversdagsleika. Að henn-
ar sögn fer fólk einfaldlega að brosa þegar það sér 
útsaumað hjarta í strætó eða lítinn fugl. Fyrir þá 
sem vilja feta í hennar fótspor má benda á að á 
heimasíðu hennar er að finna ýmis krosssaums-
mynstur en einnig sendir hún áhugasömum 
bróderísett í pósti, algjörlega ókeypis. 

ÞAÐ ER AF SEM ÁÐUR VAR ÞEGAR UNGT FÓLK NOTAÐI ÚÐABRÚSA TIL AÐ SETJA SITT 
MARK Á UMHVERFIÐ. Í STAÐ BRÚSANNA ERU ÞAÐ NÚ PRJÓNAR, GARN OG HEKLU-
NÁLAR SEM SJÁ UM VERKIÐ.

PRJÓNUÐ GÖTULIST

PRJÓNAGRAFFITÍ Sænsku stelpurnar Maria og Line
standa á bak við prjónatvíeykið Masquerade sem á 
prjónuð og hekluð götulistaverk víða um Stokkhólm.
Þessa velklæddu styttu er að finna við Maríutorgið.

FJÖLBREYTT VERK Götulistaverk Masquerade eru afar 
fjölbreytt. Dúettinn spáir mikið í mynstur og liti og 
saumar oft jafnvel perlur í verkin. Þetta blómlega verk 
var sett upp í Washington Square Park í New York.

GARN-GRAFFITÍ Burt með brúsana og 
upp með prjónana og heklunálarnar. 
Nýjasta æðið hjá götulistamönnum er 
að tjá sig með garni í stað úðabrúsa.
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NÁMSMANNA-

ÞJÓNUSTA BYRS

BYRjaðu í leiknum!
Komdu á www.byr.is og þú gætir unnið.

BYR býður til
kvikmyndaveislu.

Taktu þátt á
www.byr.is

BYRjaðu á
www.byr.is
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ÞAR SEM REGLURNAR BREYTAST

Frumsýnd 22. ágúst


