
5. OKTÓBER 2007 Ríka og fræga fólkið flykkist í Fossvoginn Ingibjörg Reynis skrifaði bók með dóttur sinni …

Katrín Jakobsdóttir og Gerður Kristný eiga margt sameiginlegt

BLÓMLEGAR Á SKJÁNUM
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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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Katrín Brynja Hermannsdóttir sjónvarps-
þula eignaðist son um síðustu helgi. Katrín
Brynja og maðurinn hennar eiga fyrir 
soninn Mána Frey sem nú er orðinn stóri 
bróðir. Nú þegar Katrín fer í fæðingarorlof 
og Ellý Ármanns hefur hætt í þulunni er 
eflaust pláss fyrir ný andlit til að spreyta 
sig í þulustarfinu.

Útgáfufélag 365 prentmiðlar  

Ritstjóri Marta María Jónasdóttir

martamaria@frettabladid.is

Blaðamenn

Snæfríður Ingadóttir

Indíana Ása Hreinsdóttir 

indiana@frettabladid.is 

Forsíðumynd Valli

Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir 

kristina@frettabladid.is

Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 

105 Reykjavík, sími 512 5000 

Auglýsingasími

512 5420

 Heyrst hefur

Búin að eiga

H jónin Þorbjörg Helga Vig-
fúsdóttir borgarfulltrúi og 
Hallbjörn Karlsson, fyrrver-
andi eigandi Húsasmiðj-

unnar, hafa fest kaup á einbýlishúsi 
við Bjarmaland 23 í Fossvogi. Húsið er 
skráð um 220 fm en Þorbjörg og Hall-
björn hafa stækkað húsið svolítið til 
að það rúmi fjölskylduna betur. Fram-
kvæmdir hafa staðið yfir síðan í vor 
en hjónin eru að endurnýja húsið að 
stórum hluta án þess þó að henda 
öllu út. Þorbjörg Helga og Hallbjörn 
kunna vel við hverfið en þau hafa búið 
í raðhúsi í Kjalarlandi síðustu fimm 
árin, Vala Matt heimsótti Þorbjörgu 
Helgu og fékk að skoða eldhúsið henn-
ar þegar hún var með þáttinn Innlit/
Útlit. Þorbjörg Helga og Hallkell stefna 
á að flytja inn fyrir jólin. 

Stutt frá Þorbjörgu Helgu og Hall-
birni, við Kvistaland, hafa Svava 
Johansen, forstjóri NTC, og Björn 
Sveinbjörnsson, fyrirsæta og fram-
kvæmdastjóri fyrirtækisins, fest 

kaup á rúmlega 200 
fm húsi. Hús Björns 
og Svövu er mjög 
fallegt og hlaðið 
múrsteinum en 
heimildarmenn 
Sirkuss segja 
að parið 
stefni á að 
taka húsið 
í gegn í 

vetur og því verði einhver 
bið á að þau flytji inn. 
Parið hefur búið við 
Bakkaflöt í Garðabæ 
síðan þau hófu sambúð 
en Svava bjó í Brekku-
gerði 8 þegar hún bjó 
með Bolla Kristinssyni. 
Þess má geta að fótbolta-
maðurinn Eiður Smári, 
Róbert Wessman, Björ-
gólfur Thor, Steingrímur 
Wernersson, Ingunn 
Wernersdóttir, Pálmi 
Matthíasson og Guðni 
Bergs búa líka í hverf-
inu. 

FOSSVOGURINN HEFUR ALDREI VERIÐ VINSÆLLI

Þorbjörg Helga 
keypti glæsivillu!

BJARMALAND 23 Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir borgarfulltrúi og Hallbjörn Karlsson eiginmaður hennar hafa 
fjárfest í einbýlishúsi. MYND/RÓSA

NÝJA HÚSIÐ KVISTALAND 12 Kærustuparið Björn Sveinbjörnsson og Svava
Johansen eru búin að festa kaup á þessu fallega einbýli. MYND/RÓSA

GAMLA HÚSIÐ BAKKAFLÖT 8 Svava og Björn hafa búið í þessu fagra húsi síðan þau hófu 
sambúð. Nú er kominn tími á breytingar. 

Hannes Smárason hefur komist að því að 
það skiptir máli að hafa heimilislífið í 
jafnvægi. Nú hefur hann ráðið Gunnhildi
Emilsdóttur til starfa en hennar hlutverk er 
að sjá um heimilishald og barnauppeldi. 
Gunnhildur er öllum hnútum kunnug þegar 
kemur að eldamennsku en hún stofnaði 
veitingastaðinn Á næstum grösum og rak 
hann þangaði til fyrir um fimm árum. Það 
er því greinilegt að Hannes velur það 
besta fyrir sig og sína og ætti ekki að 
væsa um börn og buru meðan Gunnhildur
er skipstjóri á skútunni.

Gunnhildur eldar ofan í 
Hannes
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NEXT 25 ÁRA:PALLÍETTUSKREYTT!
Aðalmálið í vetrartískunni eru pallíettur, 
leggings og rúllukragapeysur. Hér sést 
hvernig hægt er að sameina þetta 
þrennt á yfirmáta smekklegan máta. 

MYNDIR/LEE JENKINS

Tímaritið Vogue
myndar á Íslandi

Verslunin Next verður 25 ára um þessar mundir. Af því tilefni fór versl-

unarkeðjan í samstarf við tímaritið Vogue. Anna Cryer, ritstjóri Vogue, 

vildi gera eitthvað sniðugt en hún átti hugmyndina að því að koma 

með tökulið til Íslands og gera myndaþátt í íslenskri náttúru. Töku-

staðirnir voru ekki af lakara tagi: Jökulsárlón, við stuðlaberg og innan 

um lúpínur. Ljósmyndarinn Lee Jenkins tók myndirnar en eins og sést 

á myndunum skartaði landið sínu fegursta og ekki voru fötin síðri. 

martamaria@frettabladid.is

Nældu þér í eintak
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VINSÆLASTA TÓNLISTIN

Skífulistinn er samantekt af mest seldu titlum  í 
Skífunni og verslunum BT út um allt land.

A N Lækkar frá síðustu viku Hækkar frá síðustu viku Stendur í staðNýtt á listaAftur á lista

Forever 2CD   Pavarotti
All The Last Souls  James Blunt
Human Child   Eivör
Mannabarn 2CD  Eivör
Life in Cartoon Motion MIKA
Pottþétt 44   Ýmsir
Íslandslög 7   Ýmsir
Íslandslög 1-6 (6CD) Ýmsir
Dabbi T   Óheflað málfar
Gratuation   Kanye West
Frágangur   Megas og Senuþjófarnir
Cortes 2007   Garðar Thor Cortes
Curtis    50 Cent
All The Last S. cd/dvd  James Blunt
Magni    Magni
Kill To Get Crimson Mark Knopfler
Forever   Gus Gus
Back To Black   Amy Winehouse
Magic    Bruce Springsteen
Go Go Smear The P.  Múm

1
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7
8
9
10
11
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13
14
15
16
17
18
19
20

N

N

N
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TMNT 2007
Simpsons Season 10
Köld Slóð
Spiderman 3
Borat
Blades of Glory
300
Night at the Museum
Zodiac DVD
Wild Hogs
PRISON BREAK SEASON 2
28 Weeks Later
Mr. Bean holiday
My Super Ex Girlfriend
Planet Earth Box (5 discs)
Benny Hill Box Set 1
The Reaping 
Talladega Nights
Monster House
Condemned

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Fifa 08
World of Warcraft Gamecard 60
Halo 3
Enemy Territory:Quake Wars
World in Conflict
Sims 2 Bon Voyage
Medal of Honor Airborne
Heavenly Sword
SingStar Rock Ballads
Colin McRae Dirt

VINSÆLUSTU DVD

VINSÆLUSTU LEIKIRNIR

A





BLS. 6 | sirkus | 5. OKTÓBER 2007

„Ég byrjaði ekki sjálf að sauma fyrr en árið 2000. 
Þangað til plataði ég mömmu til að gera það 
fyrir mig því ég nennti hvorki né kunni að 
gera það sjálf. Hins vegar hafði ég 
hugmyndirnar,“ segir Kolbrún Ýr 
Gunnarsdóttir fatahönnuður sem 
hannar undir merkinu Kow. Kolbrún Ýr, 
sem er lærður textílkennari, og vinkona 
hennar, Íris Eggertsdóttir, reka saman 
verslunina KVK á Laugaveginum. Þegar 
hún er beðin um að lýsa stíl sínum segir 
hún mikilvægt að fötin þrengi ekki að henni. 

„Ég vil líka að hægt sé að nota fötin á fleiri en einn veg. Ég 
er dálítið litaglöð í bland við svarta litinn og hef gaman 

af björtum litum. Eins vinn ég og vel mér föt út frá 
formum; hringir, kassar og þríhyrningar heilla.“ 
Aðspurð segist Kolbrún Ýr aðallega klæðast eigin 
hönnun eða hönnun Írisar en það komi líka fyrir 
að hún kaupi sér föt. „Ég hef mjög gaman af því 
að kaupa mér föt og skó. Skóna kaupi ég oftast í 
Kron og svo tapar maður sér í H&M erlendis. Ég 

á líka nokkrar flottar flíkur úr KronKron svona 
þegar ég leyfi mér að splæsa á mig og svo kaupi ég 

einstaka sinnum í Nakta apanum. Annars klæðist ég 
mest eigin hönnun.“

Kolbrún segir Íslendinga upp til hópa 
frekar einsleita þegar kemur að 

klæðnaði. „Ef spes er í tísku eru allir 
spes, það er svolítið þannig. Maður 

sér þetta best ef maður fer til 
útlanda og kemur aftur heim. Það 
eru samt nokkrar stíltegundir í 

gangi. Sjálf reyni ég að velja mér föt 
sem ég veit að klæða mig óháð því 

sem þykir vinsælast hverju sinni. Ég 
reyni að hafa það sem útgangspunkt,“ 

segir Kolbrún en bætir við að auðvitað sé 
mikið af fallegu og smart klæddu fólki á 

Íslandi. Þegar Kolbrún er innt eftir því 
hvað verði í tísku í haust og vetur 
segist hún sjálf vera veikust fyrir 

yfirflíkum. „Mér finnst slár og 
ullarflíkur voðalega skemmtilegar 
núna, bæði köflóttar, einlitar og 

röndóttar. Sniðin eru dálítið víð og kósí 
svo ég er ánægð með þessa tísku.“

indiana@frettabladid.is

KOLBRÚN ÝR GUNNARSDÓTTIR HANNAR UNDIR MERKINU KOW. KOLBRÚN GENGUR AÐALLEGA Í EIGIN HÖNNUN EN 
ÞEGAR HÚN FER TIL ÚTLANDA MISSIR HÚN SIG ALLTAF Í H&M. KOLBRÚN OPNAÐI FATASKÁPINN FYRIR SIRKUS.

EF SPES ER Í TÍSKU
ERU ALLIR SPES

UPPÁHALDSKJÓLLINN „Þessi kjóll er frá mér og er í miklu uppáhaldi enda ofsalega 
þægilegur. Beltið er afmælisgjöf frá mágkonu minni en Íris Eggertsdóttir bjó til 
spöngina handa mér. Skórnir eru úr Kron og eru flottustu fínu skórnir mínir.“

FLOTT HÁRSPÖNG „Ég gerði þessa spöng og 
finnst hún mjúk og æðisleg og skemmtileg 
tilbreyting frá svarta hárskrautinu mínu.“

ÆÐISLEG SLÁ Sláin er hönnun Kolbrúnar en 
sláin er köflótt og flott eins og sjá má og 
hægt að nota sumar sem vetur.

SKEMMTILEGUR HÚMOR 
„Ég fékk þessa 
háhyrningaháls-
festi í jólagjöf 
frá manninum 
mínum.
Festin er úr 
Aurum. Það 
er ótrúlega 
skemmtilegur
húmor í 
þessari
festi.“

Við hjá Móður Náttúru sérhæfum okkur í gerð næringarríkra, 
ljúffengra og hollra grænmetisrétta úr fyrsta flokks hráefni.

Við leggjum metnað í að gæði handverksins og heimalagaða 
bragðið haldi sér í gegnum alla framleiðsluna og skili sér beint 
á matarborðið heima.

Hollur matur fyrir
alla fjölskylduna
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LAUGAVEGUR 86-94, S: 511-2007
REYKJAVIK STORE
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U m miðjan október hefst 
þátturinn Mannamál sem 
verður í umsjón Sigmundar 
Ernis Rúnarssonar en Gerð-

ur Kristný og Katrín Jakobsdóttir 
verða fastir gestir í þættinum. Þar 
verða þær með neytendavæna menn-
ingarúttekt. Þær ættu að fara létt með 
það, enda menningarlegar með ein-
dæmum og með höfuðið rétt skrúfað á 
búkinn. Svo hafa þær mikinn húmor 
fyrir sjálfum sér. Gerður Kristný hefur 
skrifað þrettán bækur, verið leikhús-
gagnrýnandi á Tímanum og lokið 
námi í frönsku og bókmenntafræði í 
Háskólanum. Katrín er með próf í 
íslenskum bókmenntum auk þess sem 
hún hefur unnið við bókaútgáfu. Það 
kemur upp úr dúrnum að Katrín las 
meðal annars yfir bók Gerðar, Land 
hinna týndu sokka, sem kom út í fyrra. 
Katrín hefur því verið konan á bak við 
tjöldin. Á núverandi vinnustað Katr-
ínar, Alþingi, hefur Gerður Kristný líka 
unnið á bak við tjöldin en meira um 
það síðar. Aftur að þættinum, hvernig 
kom það til að þið voruð beðnar um 

að vera þar með menningarumfjöll-
un?

Gerður Kristný: „Sigmundur Ernir 
hringdi í mig og bað mig um að vera 
með í þættinum og sagði jafnframt að 
Katrín Jakobsdóttir yrði líka. Svo bætti 
hann því við að hún væri reyndar ólétt 
og ætti að eiga um áramótin. Ég sagði 
honum að ég væri í nákvæmlega sömu 
stöðu. Sigmundi fannst bara skemmti-
legra að við værum báðar óléttar.“ 

Katrín: „Ég las nú reyndar einhvers 
staðar að óléttar konur væru heimsk-
ari en aðrar. Greindarvísitala þeirra 
lækkaði víst á meðgöngu. Ég var alveg 
búin að ákveða að ef það gengi illa í 
spurningaþættinum, Útsvari, ætlaði 
ég að tefla þessu fram. Við ætlum sem 
sagt að reyna að tala um listir og 
menningu þrátt fyrir óléttuna.“ Gerð-
ur og Katrín hlæja báðar. Í þættinum 
verða þær ýmist saman eða hvor í sínu 
lagi og að þeirra sögn verður formið 
frjálslegt og því sérlega neytendavænt. 
Þegar Gerður Kristný og Katrín eru 
spurðar að því hvort þær þekkist vel 
neita þær því en segjast heilsast. Þegar 
málin eru rædd nánar kemur í ljós að 
leiðir þeirra hafa margoft legið 
saman. 

Katrín: „Ég man eftir Gerði Kristnýju 
á Fróðaárshátíðum í gamla daga þegar 
hún var ritstjóri Mannlífs. Þá var ég 
kærasta Davíðs Þórs Jónssonar sem 
vann á sama stað. Það var reyndar 

ekki alveg í fyrsta skipti sem ég varð 
vör við hana því ég hafði lesið ljóða-
bók eftir hana. Það má því segja að ég 
hafi kynnst Gerði Kristnýju í gegnum 
ljóðin hennar.“ 

Gerður Kristný: „Ég kannast við 
Katrínu úr fjölmiðlum og í gegnum 
pólitíkina. Svo var hún í áðurnefndu 
Útsvari fyrir skömmu þar sem hún 
keppti fyrir hönd míns sveitarfélags 
og stóð sig með mikilli prýði. Í kosn-
ingunum í vor fór ég þess síðan á leit 
við hana að ég fengi að vera flokks-
gæðingur en ég hef ekki enn fengið 
neitt svar frá henni. Líklega er hún 
ennþá að hugsa málið.“ 

Katrín: „Ég tók vel í þetta, en ég er 
ennþá að velta því fyrir mér hvað ég 
ætti að láta hana gera. Hvort ég ætti 
að láta búa til barmmerki með henni 
eða hvort ég ætti að láta búa til sér-
stakan búning fyrir hana.“ 

Gerður Kristný: „Mér líst vel á bún-
ing, hann gæti verið grænn vinstra 
megin.“ Gerður veit greinilega alveg 
hvernig hún vill hafa þetta. Katrín við-
urkennir þó að þessu fylgi allt of mikill 
saumaskapur. Þegar þær eru spurðar 
að því hvað flokksgæðingur sé fara 
þær að hlæja. 

Gerður Kristný: „Mér er eiginlega 
sama hvað það merkir. Mér fannst 
þetta bara svo flottur titill og skemmti-
lega myndrænt orð en líklega er ég of 
löt og hyskin til að uppfylla þær skyld-

ur sem flokksgæðingar þurfa að inna 
af hendi.“

Samstiga í barneignumn
Gerður Kristný og Katrín eiga að fæða 
börn sín með um tveggja vikna milli-
bili. Katrín er sett um áramótin en 
Gerður Kristný um miðjan janúar. 
Fyrir eiga þær sinn hvor soninn. Gerð-
ur Kristný á Skírni sem verður þriggja 
ára 29. desember en Katrín á Jakob 
sem verður tveggja ára 3. desember. 
Hamingjan skín af þeim og þær bera 
bumburnar vel. Gerður Kristný viður-
kennir að henni finnist hún svolítið 
virðuleg með bumbuna og Katrín 
tekur undir það. 

Gerður Kristný: „Mér hefur alltaf 
fundist ég ætti að fá einhvert gott 
embætti þegar ég er ólétt eins og til 
dæmis stöðu póst- og símamálastjóra. 
Mér finnst gaman að skrifa sendibréf 
og get alveg verið kurteis í síma þegar 
ég vil og hef því allt í það starf.“

Katrín: „Ég er alveg sammála. Ef ég 
væri valdameiri myndi ég veita þér 
eitthvert embætti. En maður er öðru-
vísi þegar maður er með bumbu. Það 
hafa allir áhuga á líðan manns og 
spyrja hvernig maður hafi það. Samt 
er miðbik óléttunnar nú yfirleitt mjög 
hress tími og maður er jafnvel hressari 
þá en þegar maður er ekki óléttur.“ 
Katrín hlær.

Gerður Kristný: „Auðvitað, maður 

hefur til einhvers að hlakka.“
Katrín: „Fólk segir líka að ég sé 

blómleg, það er aldrei sagt við mig 
nema þegar ég geng með barn.“  Talið 
berst að barnaafmælum en það stytt-
ist í þau á heimilum þeirra. 

Katrín: „Þegar sonur minn varð eins 
árs var ég á fulli í prófkjöri og því sá 
tengdafjölskyldan um að baka fyrir 
afmælið. Ég held að það hafi verið 40 
kökur ofan í tíu gesti.“ Katrín bætir því 
við að bræður hennar, tvíburarnir 
Ármann og Sverrir, hafi orðið mjög 
glaðir og geti ekki beðið eftir tveggja 
ára afmæli sonar hennar. Í þessu dreg-
ur Gerður Kristný upp ljósrit úr mat-
arblaði þar sem rætt er um barnaaf-
mæli. Hún ætlar greinilega ekki að 
klikka á afmælisveisluhaldi í ár.

Tengjast báðar Alþingi
Alþingi var sett í vikunni og á þing-
setningunni mætti Katrín í kjól með 
kindamynstri sem hún hafði keypt sér 
daginn áður. Hún viðurkennir að fata-
kaup séu ekki hennar sterka hlið, það 
sé betra að hafa manninn með sér í þá 
leiðangra. „Í fyrravor var hringt í mig 
frá Alþingi og ég beðin um að semja 
handrit að skólaþingi sem verður 
hleypt af stokkunum von bráðar. Ég 
samdi meðal annars frumvörp, símtöl 
og tölvupósta frá kverúlöntum og 
lobbíistum sem reyna að hafa áhrif á 
þingmennina en það kemur í hlut 

RITHÖFUNDURINN GERÐUR KRISTNÝ OG ALÞINGISKONAN KATRÍN JAKOBSDÓTTIR EIGA FLEIRA SAMEIGIN-
LEGT EN AÐ VERÐA Í ÞÆTTINUM MANNAMÁL SEM SÝNDUR VERÐUR Á STÖÐ 2 Í VETUR. ÞÆR EIGA BÁÐAR 
VON Á BARNI, TALA FRÖNSKU OG HAFA STARFAÐ FYRIR ALÞINGI.
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Gerður:
Tónlistin: Kristin Hersh, Jill Scott og 
svala djasstónlistin sem var keypt í 
Tókýó.
Líkamsræktin: Gönguferðir og sund.
Maturinn: Góðu samlokurnar í 
Sandholtsbakaríi.
Verslunin: Skerjaver, Liggalá, Polarn 
O. Pyret og Couture. 
Slökunin: Síðdegislúrinn.

elstu bekkinga grunnskólans að 
bregða sér í hlutverk þeirra. Markmið-
ið með skólaþinginu er að kynna 
Alþingi fyrir unglingunum og sýna 
þeim hvernig lýðræðið virkar allt í 
reynd.“

Katrín: „Daginn eftir fékk ég sendan 
link af vefnum barnalandi.is undir 
nafninu Katrín Jakobsdóttir. Þar voru 
barnalandsmeðlimir miður sín yfir 
klæðaburði mínum og kölluðu nýja 
kjólinn minn „rollupeysu“. Fyrst varð 
ég miður mín en svo sá ég húmorinn í 
þessu,“

Þótt Gerður Kristný hafi líka unnið 
fyrir Alþingi hefur hún ekki þurft að 
hafa áhyggjur af klæðaburði því hún 
hefur starfað á bak við tjöldin. 

Gerður Kristný: „Er Alþingi spenn-
andi vinnustaður?“

Katrín: „Já, ég bauð mig fram í þetta. 
Það er spennandi að tala um samfé-
lagið og mér finnst þetta ekki vera eins 
og venjuleg vinna. Mér finnst ég nán-
ast vera farin að fá laun fyrir áhuga-
mál mitt.“ 

Dreymir ekki um sjónvarps-
stjörnutitil!
Finnst ykkur yfirvofandi sjónvarps-
vinna skemmtileg?

Gerður Kristný: „Já, ég hlakka mikið 
til en satt best að segja hef ég aldrei 
sótt um vinnu í sjónvarpi. Mér finnst 
blöð og útvarp mun áhugaverðari 
miðlar.“

Af hverju ertu þá að taka þátt 
núna? 

Gerður Kristný: „Ég er ung og þarf á 
peningunum að halda. Fyrst og fremst 
er samt auðvitað gaman að fá að segja 
skoðun sína á menningarlífinu í land-
inu.“

Katrín: „Ég var ofsalega spennt fyrir 
því að vinna í sjónvarpi áður en ég 
byrjaði með hinn alræmda Sunnu-
dagsþátt á Skjá einum. Sá þáttur lækn-
aði mig algerlega af lönguninni að 
verða sjónvarpsstjarna.  Ég get ekki 
horft á sjálfa mig í sjónvarpi því mér 
finnst ég alveg skelfileg á skjánum. En 
ég tek þetta ekki jafn hátíðlega og 
áður. Það er ekki eins og allt standi og 
falli með því hvort ég sé frábær eða 
bara frekar léleg. Fyrst fannst mér 
þetta svo spennandi ekki síst að vera 
með eigin þátt og fá að vera með snúru 
í eyranu eins og alvörustjórnandi. Ég 
áttaði mig á því að ég er svona mann-
eskja sem nota mörg svipbrigði og það 
sést rosalega vel í sjónvarpi. Ég lærði 
að vera ekki of viðkvæm. Þú ert greini-
lega algerlega afslöppuð gagnvart 
þessu, Gerður.“ Katrín lítur á Gerði. 

Gerður Kristný: „Þegar ég sé fólkið 
sem starfar í Kastljósi og þarf að fara í 
smink og hárgreiðslu hvert einasta 
skipti sem það mætir í vinnuna fer um 
mig.“ 

Katrín: „Alveg sammála þér, ég 
hugsaði þetta oft þegar ég vann sem 
málfarsrauðunautur á fréttastofu 
Sjónvarps.“  

Þegar þær eru spurðar að því hvern-
ig þær ætla að vera í þættinum sínum 
líta þær hvor á aðra. 

Gerður Kristný: „Tengdamamma 
sagði mér um helgina að það hefði 
aldrei verið talað um óléttuföt áður 
fyrr, heldur hét þetta tækifærisklæðn-
aður. Ætli við mætum því ekki bara í 
góðum tækifærisklæðnaði. Það vill 
reyndar svo skemmtilega til að Sólveig 
Bergmann, fréttakona á Stöð 2 og góð 
vinkona mín, er nýbúin að eignast 
dreng. Hún lánaði mér óléttufötin sín 
svo glöggir áhorfendur Stöðvar 2 geta 
reynt að bera kennsl á spjarirnar 
hennar Sólveigar.“ 

Katrín: „Ég verð að viðurkenna að 
þetta er vandamál. Síðast þegar ég var 
ólétt var ég orðin rosalega leið á þess-
um fimm flíkum sem gengu hringinn 
viku eftir viku.“ 

Gerður Kristný: „Manstu þegar ég 
óð að þér inni í Polarn O. Pyret og þú 
varst að kaupa þér óléttuföt en ég var 
nýbúin að eiga og sagði þér að passa 
þig á að kaupa þér ekki of mikið af 
óléttufötum? Ég skil reyndar ekkert í 
því núna hvers vegna mér fannst ég 
knúin til að skipta mér af fatakaupum 
þínum. Ég er ekki vön að láta svona í 
búðum.“ Katrín man vel eftir þessu og 
Gerður Kristný segist telja að hún hafi 
verið að reyna að gera henni greiða. 

Katrín: „Ég fylgdi ráðum Gerðar svo 
bókstaflega að ég er eiginlega búin að 
losa mig við öll óléttuföt og hugsaði 
með mér, frekar verð ég ber en að vera 
í þessum fötum aftur.“ 

Gerður Kristný: „Það gæti nú aldeil-
is hleypt upp áhorfinu.“

 martamaria@frettabladid.is 

Katrín:
Tónlistin: Fer eftir skapi hverju 
sinni. Sumarfríið var undirlagt af 
Hundrað íslenskum eitíslögum en 
vetrinum fylgir meiri þungavigtartón-
list.
Líkamsræktin: Að ganga upp 
stigana í vinnunni og heima og hjóla 
þegar veðrið er ekki of leiðinlegt.
Maturinn: Íslenskt grænmeti og 
íslenskur fiskur og svo súkkulaði 
hvaðanæva úr heiminum.
Verslunin: Melabúðin er sú verslun 
sem stærstan sess skipar í mínu lífi. 
Og svo Fjarðarkaup.
Slökunin: Að gera eitthvað 
skemmtilegt sem þjónar ekki skýrt 
skilgreindum tilgangi.
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ÍSLENSKAR FYRIRSÆTUR HJÁ ICE MODELS MÓDELSKRIFSTOFUNNI STARFA VÍÐS VEGAR UM HEIMINN. 
SIRKUS FORVITNAÐIST UM SEX FLOTTAR FYRIRSÆTUR SEM EIGA ÁN EFA EFTIR AÐ NÁ LANGT Í BRANSANUM.

Á LEIÐINNI ÚT Í HEIM

Ylva Dís Knútsdóttir sigraði í 
Fordkeppninni í fyrra en þar 

var hún yngst allra kepp-
enda, aðeins 14 ára gömul. 

Vegna aldurs hefur Ylva Dís 
ekki farið utan ennþá en 

samkvæmt Ásdísi Rán hjá 
Ice models fylgjast margar 

erlendar skrifstofur með 
henni. Ylva Dís er ung og 

efnileg og stefnir út í hinn 
stóra tískuheim eftir að hafa 

klárað skólann. 

Aldur: 15 ára
Hæð: 177 cm
Skór: Nr. 39
Augu: Brún

Móeiður Skúladóttir lenti 
í þriðja sæti í Hawaiian 
Tropic keppninni. Hún er 
rétt að byrja feril sinn sem 
fyrirsæta en hefur þegar 
náð töluverðum vinsæld-
um hérlendis og meðal 
annars setið fyrir í 
bæklingum Hagkaups. 
Móeiður mun keppa í 
Miss Bikini International í 
Kína í nóvember og mun 
örugglega gera góða hluti 
í framtíðinni en hún þykir 
glæsileg og með svokallað 
„commercial look“.

Aldur:19 ára
Hæð: 168 cm
Skór: Nr. 39
Augu: Blá

Alexandra Sveinsdóttir er að 
taka sín fyrstu skref sem 
fyrirsæta. Hún tók þátt í 
Fordkeppninni í fyrra og 
hefur ákveðið að skella sér til 
Grikklands eða Indlands eftir 
áramót til að freista gæfunn-
ar. Samkvæmt Ásdísi Rán hjá 
Icemodels hafa stórar 
erlendar skrifstofur þegar lýst 
yfir áhuga sínum svo það 
verður spennandi að fylgjast 
með Alexöndru í framtíðinni.

Aldur: 18 ára
Hæð: 176 cm
Skór: Nr. 38
Augnlitur: Brúnn

Að hefja framann

„Commercial look“

Ein sú flottasta

Suðræn og seiðandi

„Þó að sjómennskan sé vissulega ekki lengur í tísku hjá ungu 
fólki þá á hún afar vel við mig og ég get ekki séð mig fyrir í öðrum 
bransa,“ segir hinn 22 ára gamli Ingimar Finnbjörnsson, sem er 
eftir því sem Sirkus best veit, yngsti skipstjóri landsins, þar sem 
hann stendur við stýrið á línubátnum Kristrúnu RE. 

Ingimar, sem á ættir að rekja til Hnífsdals, útskrifaðist frá 
Stýrimannaskólanum síðasta vor með þriðja stigs stýrimanns-
réttindi og hefur síðan þá verið á Kristrúnu þar sem hann hefur 
gegnt stýrimannsstöðu auk þess að leysa skipstjórann af þegar á 
þarf að halda. „Þetta hefur bara gengið mjög vel enda kom ég 
ekki alveg óvanur á bátinn. Ég hef verið úti á sjó síðan ég var 15 
ára gamall, stýrt trillum og fengið að grípa í stýri með náminu,“ 
segir Ingimar borubtattur. 

Stuð þegar vel fiskast
Í áhöfn Kristrúnar eru fjórtán manns og er Ingimar langyngst-

ur um borð. Það er því ekki óeðlilegt að spyrja hann hvernig 
honum gangi að fá sér miklu eldri menn til að hlýða þegar hann 
sitji í skipstjórastólnum. „Það hefur ekki verið neitt vandamál, 

þeir vita líka að það þýðir ekkert annað en hlýða mér, lífið hér á 
sjónum gengur allt út á samvinnu.“ 

Þessa dagana er Kristrún að moka upp þorski og ýsu á Aust-
fjarðarmiðum og er fiskurinn slægður og ísaður um borð. „Það 
er mikið stuð hér á bátnum þegar vel fiskast, þá eru allir kátir og 
hressir,“ segir Ingimar, sem hefur þó áhyggjur af kvótaskerðing-
unni, sem vissulega komi illa við buddu sjómanna. „Annars er 
alls ekki eins vel borgað að vera á sjó og margir halda. Laun sjó-
manna hafa staðið óbreytt í tíu ár og bilið á milli þeirra og ann-
ara stétta sem hafa verið að hækka í launum er alltaf að minnka. 
Ég er bara engin skrifstofublók í mér, þannig að ég held mig við 
þennan bransa, hvað sem kvótaskerðingunni líður.“ - snæ

SÆTUR SKIPSTJÓRI Hinn hefðbundni skipstjóri er fullorðinn og feitur 
en Ingimar passar ekki beint inn í þá mynd.

YNGSTI SKIPSTJÓRI LANDSINS!
INGIMAR FINNBJÖRNSSON ER ALVÖRU SJÓMAÐUR

Snæfríður Sól Snorradóttir 
var valin Miss Hawaiian 
Tropic í ár. Snæfríður Sól 
þykir ekki hafa þetta 
dæmigerða íslenska útlit 
en hefur gengið vel úti og 
er komin með samning við 
stærstu skrifstofuna á 
Indlandi og heldur þangað 
eftir áramót.

Aldur: 18 ára
Hæð: 173
Skór: Nr. 39
Augu: Grænblá

Tinna vakti fyrst athygli í 
keppninni Ungfrú Ísland 

árið 2004 en þar lenti hún í 
öðru sæti. Í kjölfarið keppti 

hún í Queen of the world 
og sat eitthvað fyrir. Tinna 

hefur vakið mikla athygli 
enda glæsileg stelpa. Eftir 

stutta pásu er hún aftur 
komin út í módel bransann 

Tinna hefur nælt sér í 
samning hjá stærstu 

módelskrifstofu Indlands 
og heldur þangað eftir 

helgi. Það verður spenn-
andi fylgjast með Tinnu í 

framtíðinni en hún á án efa 
framtíðina fyrir sér í 

bransanum. 

Aldur: 21 árs
Hæð: 172 cm
Skór: Nr. 38
Augu: Dökkbrún

Með flottan samning

Tinna Rós Sigurðardóttir 
keppti í Fordkeppninni í 

fyrra. Hún er frekar 
lágvaxin en hefur ekki 
látið það stoppa sig og 

hefur neglt mörg stór 
verkefni. Tinna Rós fór til 

Grikklands í vor en er 
núna á Indlandi en þaðan 
heldur hún til Kína. Tinna 

er bókuð langt fram á 
næsta ár og þykir meðal 

þeirra allra flottustu á 
Íslandi.

Aldur: 19 ára 
Hæð: 174 cm
Skór: Nr. 38
Augu: Brún

Ung og efnileg
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„Þetta var alveg æðislega gaman,“ segir tískulöggan Haffi Haff sem hélt upp á 
afmælið sitt með stæl síðasta laugardagskvöld. Haffi, eins og alvöru prinsessa, 
mætti ekki í eigið afmæli fyrr en um miðnætti en gestirnir höfðu verið að tínast inn 
frá því um klukkan tíu. „Ég var bara svo þreyttur eftir að hafa komið þessu öllu 
saman og tók mér því langan tíma til að gera mig tilbúinn. Ég var einfaldlega „fashi-
onably late,“ segir Haffi hlæjandi. „Þemað var rautt, Steed Lord voru að spila, Golden 
Space bjór um allt og ég er alveg geðveikt ánægður með kvöldið.“ indiana@frettabladid.is

TÍSKULÖGGAN HAFFI HAFF HÉLT UPP Á AFMÆLIÐ SITT MEÐ RAUÐUM STÆL UM 
HELGINA Á SKEMMTISTAÐNUM 7 9 13.

Sirkusstjórinn ákvað að huga að 
heilsunni og sínu andlega lífi og skellti 
sér í sveitina. Hann var alveg búinn að 
sjá þetta fyrir sér, einn í sveitinni án 
útvarps og sjónvarps og utan 
þjónustusvæðis. Þegar hann var um 
það bil að ná hinni fullkomnu slökun var 
bankað upp á. Fyrir utan dyrnar stóð 
falleg kona sem vildi ólm fá hann með 
sér í hrossaréttir. Hann sló ekki 
höndinni á móti þessu boði og dreif sig 
í réttargallann. Hann sá ekki eftir að 
hafa farið í Laufskálarétt því þar var fullt 
af frægu fólki. Þar var til dæmis Lilja 
Pálmadóttir með syni sína tvo, Telma 
Tómasson fjölmiðlakona og nemi, 
Dofri Hermannsson pólitíkus, hjónin 
Gerður Kristný rithöfundur og 
Kristján B. Jónasson formaður 
íslenskra bókaútgefenda, Einar K. 
Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra og 
Guðný Jóhannesdóttir ritstjóri Feykis. 

Fjörið var svo ógurlegt í réttunum að 
Sirkusstjórinn gleymdi bæði stund og 
stað. Á meðan hann skemmti sér 
konunglega í stjörnufansi Laufskálarétta 
voru Kittý Johansen sölumaður hjá 

REMAX og Kjartan
einkaþjálfari á Óliver. 
Þar var líka Anna 
María Ragnarsdóttir
snyrtifræðingur, Anna 

Rakel listaháskóla-
nemi, Guðjón 
Þórðarson, 
Auðunn Blöndal
sjónvarpsmaður 
og Kjartan 
Sturluson

Valsari. Á
sunnudagskvöldið hét 

Sirkusstjórinn sér því að lifa kristilegra 
lífi í næstu viku, setti agúrkusneiðar í 
andlitið, drakk fjögur eplaediksstaup og 
fór snemma að sofa!

 Hverjir voru hvar

FJÖR
Hrund Pálsdóttir, Kolbeinn Arnbjörnsson 
og Rut Rúnarsdóttir mættu í afmælið.

HAMINGJA
Afmælisbarnið tekur við hamingjuóskum 
frá vinkonu.

Það var svo sannarlega glatt á hjalla þegar Digital Tækni opnaði formlega 
nýjar höfuðstöðvar á Grensásvegi 11. Um þrjú hundruð manns mættu á 

opnunina og nutu góðra veitinga og skemmtiatriða. 

GLATT Á HJALLA!

AFMÆLISBARNIÐ
Haffi Haff starfar hjá MAC í 
Smáralind.

Í STUÐI
Þórhildur og Tinna 
Ýr skemmtu sér 
vel í afmælinu.

SKVÍSUR
Tinna Ýr og Katla eru algjörar skvísur.

Fashionably late 
í eigið afmæli

HRESS! Baldvin Örn Berndsen sölustjóri, Sif Rós Ragnarsdóttir, Guðríður Halla Þorsteinsdóttir 
og Ársæll Steinmóðsson skemmtu sér vel.

Í SVEIFLU!
Það geta ekki 
allir leikið þetta 
eftir.
MYND/GUNNAR
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Leikkonan Ingibjörg Reynisdóttir hefur nýlokið við 
unglingabókina, Strákarnir með strípurnar, sem 
kemur út í október hjá bókaútgáfunni Sögur. Ungl-
ingabókin er sérstök að því leyti að Ingibjörg skrif-
aði hana í samstarfi við dóttur sína, Lovísu Þórðar-
dóttur, sem er í níunda bekk. Ingibjörg segir að 
hugmyndin að bókinni hafi kviknað þegar þær 
mæðgurnar voru í sundi. 

„Lovísa uppveðraðist við hugmyndina og við byrj-
uðum strax að þróa karaktera og kasta á milli okkar 
hugmyndum. Inni á milli tókum við pásur frá verk-
efninu en í nóvember í fyrra tókum við þetta föstum 
tökum og þá fóru hlutirnir að gerast fyrir alvöru,“ 
segir Ingibjörg. Þetta er ekki fyrsta ritverk hennar 
því hún skrifaði leikritið, Móðir mín dóttir mín, sem 
sýnt var í Hafnarfjarðarleikhúsinu. Hún lék Súsí í 
kvikmyndinni Maður eins og ég, blaðakonu í kvik-
myndinni Strákarnir okkar og Lóu ritara í saka-
málaseríunni Allir litir hafsins eru kaldir. Aðspurð 
að því hvort hún hafi fengið betri innsýn inn í líf 
dóttur sinnar við skrifin viðurkennir Ingibjörg að 
sjálf sé hún eiginlega meiri villingur en nokkurn 
tímann dóttir hennar. 

„Það verður að segjast að Lovísa er ennþá ósköp 
róleg í tíðinni og lítið útstáelsi á henni. Ég var sjálf 
margfalt meira trippi en hún sem gerði það að verk-
um að foreldrar mínir kölluðu mig þriðju heims-
styrjöldina. Allt það villta í sögunni kemur því frá 
mér en það einlæga og tæra kemur úr hennar 
reynslubrunni.“ 

Ingibjörg og Lovísa unnu bókina þannig að þær 

gerðu hugmyndavinnuna saman en svo kom það í 
hlut Ingibjargar að setja saman textann. „Stundum 
fór ég aðeins fram úr mér í hita leiksins og var komin 
á aðra braut en við höfðum lagt upp með. Þá voru 
teknar lýðræðislegar ákvarðanir þar sem hugmynd-
in var ýmist inni eða úti. Í flestum tilfellum vorum 
við sáttar við útidúrana sem ég kom með. Svona hélt 
samstarfið áfram út alla bókina, þangað til við 
vorum báðar sáttar.“

Um hvað fjallar bókin?
„Strákarnir með strípurnar fjallar um krakka í 10. 

bekk. Aðalsöguhetjan Gabríel tekur lesendur með 
sér í sérkennilegt ferðalag þar sem hann fer fram og 
til baka í tíma. Líf hans er við það að falla saman á 
tímabili í sögunni þar sem leyndarmál fortíðar virð-
ist vera að skjóta upp kollinum, nokkuð sem enginn 
vissi nema hann. Við fjöllum um flækjur gelgjunnar, 
vonir þeirra og  þrár í spennandi söguþræði og ekki 
síst hættur þar sem val unglingsins og ábyrgð hans á 
sjálfum sér skiptir máli. Við erum berorðar og 
tökum á ýmsum tabúum, málum sem eiga sér stað í 
þjóðfélaginu.“

Hvort er skemmtilegra að leika eða skrifa?
„Þetta er erfið spurning. Ég er auðvitað fyrst og 

fremst leikkona og fæ mikið út úr því að taka þátt í 
skemmtilegum verkefnum tengdum leiklistinni. 
Þetta er harður heimur og þegar það er gúrkutíð á 
þeim vettvangi tek ég gjarnan upp pennann.  Ef 
bókin okkar verður einhvern tímann að bíómynd þá 
panta ég að leika mömmuna,“ segir hún og hlær. 

martamaria@frettabladid.is

Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

GÖMUL
SÁL
Sam-
kvæmt
Sigríði
Klingen-
berg hefur 
Svanhildur
ekki oft 
orðið
ástfangin á 
ævi sinni.

SPURNINGAKEPPNI Sirkus

Jens Guð
1. Nígeríu.
2. Rafael Benítez.
3. Guðrún Halldórsdóttir.
4. Fallbyssur.
5. Oprah Winfrey.

1. Í hvaða landi gerist Flug-
drekahlauparinn?
2. Hver er knattspyrnustjóri 
Liverpool?
3. Hver leikstýrði kvikmynd-
inni Veðramót?
4. Hvað heitir próteinsúkku-
laði þeirra Arnars Grant og 
Ívars Guðmundssonar?
5. Hver er launahæsta 
sjónvarpsstjarnan samkvæmt 
nýjum lista tímaritsins 
Forbes?
6. Hverjir eru umsjónarmenn 
Útsvars?
7. Hvern lék Laddi í Stellu í 
orlofi?
8. Hvað heitir nýr bókmennta-
þáttur í umsjón Egils Helga-
sonar?
9. Hvað heitir kaffihús 
Friðriks Weisshappel í Kaup-
mannahöfn?
10. Hver leikstýrir söngleikn-
um Ást?

6. Sigmar Guðmundsson og 
Þóra Arnórsdóttir.
7. Sven.
8. Kiljan.
9. Laundromat.
10. Gísli Örn Garðarsson.

TROMMULEIKARINN HANNES HEIMIR FRIÐBJARNARSON SIGRAÐI ANDRA FREY VIÐARS-
SON ÚTVARPSMANN Í SÍÐUSTU VIKU. ANDRI FREYR SKORAR Á BLOGGARANN JENS GUÐ. 

6. Sigmar Guðmundsson og 
einhver kona.
7. Sænskan drykkjumann 
sem ég man ekki hvað hét.
8. Kiljan.
9. Ég veit það ekki.
10. Veit ekki.

Hannes Heimir heldur sigurgöngu sinni áfram. Hann sigrar Jens með 6 stigum gegn 3. Jens skorar á besta vin sinn og 
plötusnúðinn Viðar Júlí Ingólfsson. Fylgist með í næstu viku!

Hannes H. Friðbjörnsson 6 RÉTT SVÖR

1. Kanada.
2. Ég veit ekkert um fótbolta.
3. Guðný Halldórsdóttir.
4. Hef aldrei heyrt á það 
minnst.
5. Oprah Winfrey.

3 RÉTT SVÖR
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þriðja heimsstyrjöldin!

MÆÐGURNAR INGIBJÖRG REYNISDÓTTIR OG LOVÍSA ÞÓRÐARDÓTTIR SKRIFUÐU SAMAN BÓK:

Gekk undir nafninu 

KRAFTMIKLAR MÆÐGUR Ingibjörg Reynisdóttir og Lovísa
Þórðardóttir skemmtu sér vel við skrif bókarinnar, 
Stákarnir með strípurnar, sem kemur út í október. 

„Þegar ég hugsa um hollustuna er það 
sushi-bakki sem ég kaupi í Fylgifiskum. 
Algert sælgæti. Annars freistast ég líka til 
að nefna Búllu-borgara sem er himnesk 
óhollusta.“

Steinunn Valdís Óskarsdóttir 
alþingiskona

„Uppáhaldsskyndibitinn minn er Subway-
bátur með kjúklingi og ógrynni af svörtum 
ólívum. Þær gera gæfumuninn. Síðan 
klikkar breiðloka með rækjum í Pylsuvagn-
inum á Selfossi aldrei.“

Soffía Sveinsdóttir veðurfréttakona

„Uppáhaldsskyndibitinn minn þegar ég er 
búin að vera föst á hraðbrautinni í marga 
klukkutíma og er alveg að gefast upp og 
drepast úr hungri er grilluð kjúklingasam-
loka frá Carl’s Jr og franskar með fullt af 
barbecue-sósu og stórri kók. Ekki diet. 
Alvöru kók. Sykur er góður og lífið er 
stutt.”

Anna Mjöll Ólafsdóttir söngkona

„Réttur nr. 52 í Kínahúsinu og Bæjarins 
bestu með öllu.“

Steinn Ármann Magnússon leikari

 Skyndibitinn?

uppá-
   halds

„Svanhildur Hólm er sexa,“ segir Sigríður Klingenberg 
spákona um sjónvarpskonuna Svanhildi Hólm Valsdótt-
ur. „Svanhildur er líkt og jörðin. Það er öruggt hvað jörð-
in gerir næstu 24 tímana og Svanhildur hefur á hreinu 
hvað hún ætlar að gera næstu 24 tímana. Svanhildur 
hefur gífurlega seiglu, er ljúf og aðlaðandi og lætur ekki 
allt flakka þótt henni sé stundum nóg boðið. Ef hún verð-
ur reið, sem gerist á nokkurra ára fresti, á hún frekar til 
að loka á viðkomandi manneskju en að rífast. 

Hún er í rauninni mjög gömul sál og vill halda í gamlar 
hefðir og hafa þroskaða orku í kringum sig. Hún varðar 
veg sinn vel og það hefur ekki oft komið fyrir í hennar lífi 
að hún hafi orðið ástfangin. Hún er lengi að verða ást-

fangin og einnig lengi að vinna ástina úr huga sínum. 
Svanhildur þolir ekkert væl og gengur bara í hlutina. 
Hún er ekki mesta punturófa bæjarins því að sveitaorka 
vermir fætur hennar. Svanhildur er með þrjá ása í fæð-
ingartölunni sinni sem gerir hana þar af leiðandi að 
styrkum stjórnanda. Væri ég samt ekki hissa að hún 
myndi í framtíðinni ákveða eitthvað annað en að vera í 
þessu sjónvarpi og gæti það verið seinnipartinn á næsta 
ári eða 2009 sem þær breytingar ættu sér stað. 

Hún er eins og alvöru kvenskörungur, verndar og 
gætir karlsins eins og mögulegt er svo að sá maður sem 
hvílir á milli brjósta hennar verður öruggur að eilífu. 
Amen.

Svanhildur er alvöru 
kvenskörungur






