
26. OKTÓBER 2007 Sjónvarpsstjörnurnar velja Steinunni Gulla selur 3 hæðir Maríanna Clara á magnaðan fataskáp
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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

Einar Bárðarson opnar sig

ROKKAR FEITT 
Í LONDON
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G löggir áhorfendur 
Ríkissjónvarpsins 
hafa tekið eftir svip-

uðum klæðaburði hjá sjón-
varpskonunum Evu Maríu 
Jónsdóttur og Þóru Arnórs-
dóttur. Sannleikurinn er sá 
að þær hafa mikið dálæti á 
fatnaði Steinunnar Sigurðar-
dóttur fatahönnuðar.

Eva María Jónsdóttir fann 
„sinn“ fatahönnuð í Stein-
unni Sigurðardóttur. „Ástæð-
an var einfaldlega sú að ég  
vildi ekki þurfa að eyða mikl-
um tíma í að spá í föt, en 
jafnframt vissi ég að þarna 
gæti ég gengið að pottþétt-
um gæðum auk þess sem 
fötin eru mátulega látlaus og 
fín,“ segir Eva María og bætir 
við að samstarfið hafi gengið 
mjög vel. Aðspurð hvort hún 
eigi uppáhaldsflík frá hönn-
uðinum segir hún að það sé 
ekki einhver ein flík, heldur 
margar af sama meiði sem hún hafi alltaf jafnmikið dálæti 
á. „Ég held mjög mikið upp á alls konar hnepptar peysur frá 
Steinunni og nota þær rosalega mikið, bæði í vinnunni og 
líka dags daglega.“ Spurð hverju hún sækist eftir þegar hún 
velur föt segir Eva María aðallega skipta máli að fötin séu 
frjálsleg, þægileg og ekki of áberandi. „Látlaus ... en ekki 
púkaleg.“

Þóra Arnórsdóttir hefur klæðst fötum frá STEINUNNI en 
hún gengur þó líka í fötum frá Birnu fatahönnuði.   

„Fötin hennar Steinunnar eru þægilegustu föt í heimi og 
svo eru þau líka falleg,“ segir Þóra Arnórsdóttir umsjónar-
maður Útsvars sem er á dagskrá RÚV á föstudagskvöldum. 
„Leikmyndin okkar er mjög litaglöð og því hentar fatnaður 
Steinunnar mjög vel því hann er einfaldur.“ Þóra segir að 
RÚV sé ekki með stílista á sínum snærum en hún fái lánuð 
föt til að vera í á skjánum. 

„Það er gaman að fá lánuð dýr föt sem maður hefði aldrei 
efni á að kaupa sjálfur,“ segir Þóra. Hún segir að það séu 
ekki samantekin ráð að vera í eins fötum og Eva María, 
þetta hafi bara hirst þannig á. „Vinkona mín vinnur í versl-
un Steinunnar og þannig kom þetta til,“ segir hún. 

EVA MARÍA JÓNSDÓTTIR OG ÞÓRA ARNÓRSDÓTTIR HAFA SVIPAÐAN FATASMEKK

EVA MARÍA JÓNSDÓTTIR SJÓNVARPSKONA

Á pikkföstu!
Fyrir tveimur vikum urðu þau leiðu mistök 
að Unnur Birna Vilhjálmsdóttir fegurðar-
drottning og laganemi var sögð einhleyp 
á síðum blaðsins. Hið sanna er að hún er 
búin að vera með Reynaldi Hinrikssyni
síðan í vor. Hann er  22 ára Garðbæingur
og stundar atvinnuflugmannsnám við 
Flugskóla Íslands. Parið kynntist í 
gegnum sameiginlega vini og hefur verið 
óaðskiljanlegt síðan. Hann æfir 
körfubolta með utandeildarliði Stjörnunn-
ar en í sumar hefur hann lagt stund á 
hestamennsku með kærustunni. Unnur 

Birna er önnum kafin, 
fyrir utan að stunda 

lögfræðinám við 
Háskólann í 
Reykjavík kennir 
hún dans. Einnig

mun hún 
sjást á 
skjánum í 
vetur en 
hún verður 
kynnir í 
þættinum,

Bandið
hans Bubba, 

sem sýndur 
verður á Stöð 
2 í vetur.

Helga Arnardóttir 
fréttamaður

Gleymir stund og stað

 Heyrst hefur…

Útgáfufélag 365 prentmiðlar  

Ritstjóri Marta María Jónasdóttir

martamaria@365.is

Indíana Ása Hreinsdóttir 

indiana@frettabladid.is 

Forsíðumynd Anton Brink

Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir 

kristina@frettabladid.is

Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 

105 Reykjavík, sími 512 5000 

Sölustjóri Bergur Hjaltested

512 5466 bergurh@365.is

BESTA BORGIN MÍN: París.

MORGUNVERÐURINN:  Á litla kaffihúsinu Les Puces í 
Montmartre hverfinu fær maður dýrindis morgun-
verð, egg´s benedikt og mímósu. 

SKYNDIBITINN:  Ég myndi nú bara segja Crépes 
með súkkulaði nutella og banönum. Það slær öllum 
hamborgurum við.

RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA: Þó ég hafi nú bara farið með 
vinkonu minni á veitingastaðinnn á 
efstu hæð Pompidou safnsins þá 
held ég að það sé æðislega 
rómantískur staður fyrir 
pör. Þar er útsýni yfir alla
borgina, rauðar rósir á 
borðum og tilvalið að 
panta sér eitt glas af 

kampavíni.

LÍKAMSRÆKTIN: Tja ég færi nú 
örugglega ekki í líkamsrækt í París,
andrúmsloftið er of rólegt þar. 
Ég held engu að síður að 
besta líkamsræktin sé 
endalaust labb um borgina.  

UPPÁHALDSVERSLUNIN: Þegar
stórt er spurt! Ég segi pass 
við þessari.

BEST VIÐ BORGINA: Það besta 
við París er að maður gleymir 
stað og stund. Í mínu starfi er 
það stundum nauðsynlegt.

ÞÓRAÞÓRA ARNÓRSDÓTTIR FRÉTTAKONA

Steinunn Sigurðardóttir í uppáhaldi

Beðið eftir Bobbi
Íslenskar konur ættu að geta fagnað því Bobbi Brown er á leið til 
landsins. Frú Brown starfaði lengi sem förðunarfræðingur áður en 
hún lét framleiða eigin línu. Litavalið þykir glæsilegt enda hentar það 
bæði ljósum og dökkum litarhætti. Litirnir eru alls ekki framúrstefnu-
legir heldur notendavænir og hún leggur mikið upp úr því að vörurnar 
lykti sem minnst. Að mati Bobbi eiga konur að mála sig til að 
undirstrika fegurðina og lumar hún á mörgum góðum trixum til að 
konum finnist þær ljóma. Vörurnar munu fást í Debenhams á næstu 
vikum. 

PARÍS

KVENLEGT
OG SEXÍ:
Föt
Steinunnar
eru
innblásin
af íslenskri 
náttúru.



King Koil hefur framleitt hágæða rúm í Bandaríkjunum síðan árið 1898 og framleiðir
í dag einu dýnurnar sem eru bæði með vottun frá FCER (Alþjóða rannsóknasamtök
kíropraktora) og Good housekeeping (stærstu neytendasamtök í Bandaríkjunum).

AMERÍSKAR HEILSUDÝNUR Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI.

H E I L S U R Ú MRekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.is

MIKIÐ ÚRVAL FJÖLSTILLANLEGRA
RAFSTÝRÐRA RAFMAGNSRÚMA

FRÁ ÞÝSKALANDI OG USA

VAXTALAUSIR DAGAR

Nú getur þú eignast rúmið sem þér langar í og skipt greiðslunni niður
á 12 mánuði með Vísa eða Euro og ekki greitt krónu í vexti.

ÚRVAL AF SVEFNSÓFUM

S Cape Wallhugger mest seldi
ameríski stillibotn í heimi með

heilsudýnum frá King Koil

DÆMI UM VERÐ
King Koil Comfort Solution Avery

(Queen size 153x203)

kr. 8.950 í 12 mánuði eða

kr. 107.500 staðgreitt

DÆMI UM VERÐ
Fjölstillanlegt þýskt heilsurúm 

með heilsudýnu (90x200)

kr. 10.740 í 12 mánuði eða

kr. 128.900 staðgreitt

ÚTSALA - ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR

Á SVEFNHERBERGISHÚSGÖGNUM!
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L istamaðurinn og hönnuðurinn Guðlaug 
Halldórsdóttir hefur sett húsnæði verslunar 
sinnar, 3 hæðir, á sölu. Húsnæðið er 201 

fermetri og hefur verið endurnýjað mjög mikið en 
Gulla lét síkka gluggana, klæða húsið að utan og 
laga alla inniviði þess. Gulla, sem er þekktur 
fagurkeri, segir að hún standi á tímamótum og 
hana langi til að sinna sköpunargyðjunni og 
listamanninum. 

„Verslunarrekstur tekur ógurlega mikinn tíma. 
Upphaflega vorum við tvær með 3 hæðir og þá var 
hugsunin að hún sæi um viðskiptahliðina og ég 
gæti sinnt hönnuninni með. Eftir að hún fór út úr 
þessu hefur allt verið á mínum herðum og þetta er 
einfaldlega of mikið. Ég þarf að hafa rými til að 
skapa,“ segir Gulla. Í versluninni 3 hæðir rekur 
Gulla kaffihús á efstu hæðinni en á hinum 
tveimur er hún með verslun þar sem seld er 
merkjavara eftir fræga hönnuði. Þegar hún er 
spurð að því hvort það sé markaður fyrir svona 
dýrar vörur segir hún svo vera.

„Þetta snýst voðalega mikið um markaðssetn-
ingu en ég held að það sé alveg markaður fyrir 
svona vörur. Ég hef fengið mikla útrás við að raða 
upp og gera útstillingar en nú er mig farið að 
klæja í puttana að sinna sköpuninni meira,“ segir 
hún. Á tímabili starfaði Gulla með Völu Matt við 
þættina Veggfóður og Innlit/útlit.  Vala er mjög 
hrifin af 3 hæðum og myndi helst vilja búa þar 
sjálf. 

„Mér finnst endurbæturnar á húsinu og nýja 
framhliðin svo ótrúlega flott en þetta minnir á vel 
heppnaðar viðbyggingar á húsum í erlendum stór-
borgum. Ég er sérlega hrifin af glerhandriðinu og 
kaffihúsinu uppi á efstu hæðinni en þar er 
kaffibar sem er alveg einstakur. Á efstu hæðinni 
eru loftgluggar og ótrúleg birta. Öll efnisvinnsla er 
einstaklega skemmtileg og svolítið hrá og alveg í 
þeim anda sem ég gæti hugsað mér að búa í. Svo 
hefur mig alltaf dreymt um að eiga lítinn 
veitingastað,“ segir Vala Matt og lætur sig dreyma. 

„Ég ætti kannski bara að kaupa þetta, færa 
kaffihúsið niður og flytja á efstu hæðina,“ segir 
Vala og hlær. martamaria@365.is 

3 HÆÐIR Á SÖLU FYRIR 84 MILLJÓNIR:

Fullkomið húsnæði fyrir Völu Matt!

GUÐLAUG HALLDÓRSDÓTTIR, HÖNNUÐUR OG EIGANDI VERSLUNARINNAR 3 HÆÐIR

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.

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

Tímarnir okkar Sprengjuhöllin
Iceland airwaves 2007 Ýmsir
Hold er mold   Megas og Senuþjófarnir
Pictures   Katie Melua
Forever   Pavarotti
Síðasta vetrardag CD/DVD Síðan skein sól
Human Child/Mannabarn Eivör
Complete Clapton Eric Clapton
Human Child   Eivör
Pottþétt 44   Ýmsir
All The Last Souls James Blunt
The first Crusade Jakobínarína
Frágangur   Megas og Senuþjófarnir
Íslandslög 1-6   Ýmsir
Íslandslög 7   Ýmsir
Magic    Bruce Springsteen
Forever   Gus Gus
Cortes 2007   Garðar Thor Cortes
Please Don’t Hate Me Lay Low
Wine For My Weakness Pétur Ben

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

Mýrin
SPIDER-MAN 3 (2 DISC)
Arthur og Minimóarnir
Köld Slóð
TMNT (2007)
Death Proof
300
Zodiac DVD
Simpsons Season 10
The Illusionist
Delta Farce
Perfect Stranger
Sunshine
John Tucker Must Die
28 Weeks Later
Apocalypto
Shooter
The Sentinel
Blades of Glory
Little Miss Sunshine

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Football Manager 2008
Fifa 08
Crash of the Titans
Heroes of Might & Magic Tribes
Counter-Strike Source
Simpsons Hit and Run
Sims 2 Bon Voyage
Halo 3
NBA Live 08
Neverwinter Nights 2 Betrayer

VINSÆLUSTU DVD

VINSÆLUSTU LEIKIRNIR
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É g hef alltaf haft áhuga á 
fötum en þegar ég var barn 
og unglingur snerist þessi 

áhugi minn frekar um flotta og 
öðruvísi búninga,“ segir Maríanna 
Clara Lúthersdóttir leikkona. Hún 
var dugleg að gramsa í fötum 
fjölskyldunnar þegar hún var lítil. 
Maríanna Clara kaupir sín föt hér á 
Íslandi aðallega í verslunum með 
notuð föt eða í litlum, flottum 
hönnunarbúðum í London og 
Berlín. „Svo þegar maður á 
stórafmæli eins og ég átti á árinu fer ég gjarnan í Trilogiu, 
Kron og Kvk,“ segir hún en Maríanna er mjög hrifin af íslenskri hönnun. Beðin 
um að lýsa smekk sínum segist Maríanna Clara hrifin af kjólum. „Ég er annars 
vegar mjög hrifin af gullárum Hollywood og hins vegar einföldum gallabux-
um og minni glamúr. Það fer eiginlega bara eftir skapi og ég tek hlutina helst 
alla leið,“ segir hún. „Ef ég er í kjól reyni ég að greiða mér í stíl og finna skó 
sem passa við svo þetta jaðrar stundum við að vera búningar,“ segir hún og 
bætir við að þar sem hún sé með þetta búningaæði sé skemmtilegt að vinna í 
leikhúsi en Maríanna leikur í Killer Joe þessa dagana. Maríanna Clara segist 
vera meira fyrir sumarið þegar kemur að fötum enda sé fjölbreytnin meiri 
þegar hlýrra sé í veðri. „Ég á ekki margar hlýjar kápur og kuldaskó til 
skiptanna enda eru þessir hlutir í dýrari kantinum. Á sumrin geturðu hins 

vegar leyft þér meiri fjölbreytni. 
Ég er samt ánægð með árstíða-
breytingarnar hérna því þannig 
verður stemningin ólík. Ég held 
ég yrði leið á að búa til dæmis í 
Florída og ganga alltaf í svipuð-
um fötum. En ég vildi alveg að 
það væri aðeins hlýrra hérna,“ 
segir hún brosandi að lokum.

indiana@frettabladid.is

MARÍANNA CLARA LÚTHERSDÓTTIR LEIKKONA HEFUR ALLTAF HAFT GAMAN AF SKEMMTILEGUM BÚNINGUM 
OG SMELLPASSAR ÞVÍ INN Í LEIKHÚSIÐ.

STÍLLINN FER EFTIR SKAPINU

VIÐ EXTREME 
TÆKIFÆRI
„Ég keypti 
þennan
skærgula kjól í 
Spútnik fyrir 
tveimur árum 
en hann hentar 
vel sem gleði- 
og áramóta-
dress auk þess 
sem ég var í 
honum á gay-
pride balli.“
/MYND VÖLUNDUR

ÚTSKRIFTAR-
KJÓLLINN
„Ég keypti 
þennan kjól 
fyrir útskriftina 
úr leiklistar-
deildinni og hef 
notað hann 
heilmikið. Hann 
gæti þess 
vegna verið 
brúðarkjóll ef 
ég væri með 
slör.“

ELSKAR BÚNINGA
Maríanna Clara 

heldur mikið upp 
á þennan 

ljósbláa kjól sem 
gæti þess vegna 

verið frá árinu 
1920.

ELSKAR
GLINGUR
Maríanna
Clara segist 
kunna að 
meta glingur 
meira með 
aldrinum.
Spöngina fékk 
hún í KVK á 
Laugavegin-
um.

LADEN ROOM
„Töskuna keypti ég í 

uppáhaldsbúðinni
minni í London,

Laden Room. Þangað 
fer ég alltaf og kaupi 

mér hönnun ungra 
hönnuða á góðu 

verði.“

GAMALDAGS
„Ég fékk 
þennan

gamaldags-
hatt í Rokki

og rósum en 
þetta er svona 

hetta með 
fjöður sem 

maður tyllir á 
kollinn.“

FRÚIN Í HAMBORG
„Þennan
dökkgræna
jólakjól keypti ég 
á Akureyri í 
Frúnni í Hamborg 
en ég mæli mikið 
með þeirri búð.“

DANSANDI ELDHAF
„Þennan keypti ég 
fyrir Grímuna þegar 
ég var tilnefnd fyrir 
Killer Joe. Ég átti 
engan pening en 
fann þennan í 
Spútnik á aðeins 7 
þúsund.“
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ÍÞRÓTTAHETJAN er frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna og okkur hjá Byr er 
sönn ánægja að bjóða þér á myndina.

Komdu í heimsókn, tæmdu baukinn þinn og þú færð 2 miða á myndina.* 
– góða skemmtun!

ÍÞRÓTTAHETJAN verður frumsýnd 26. október.

2 m
iðar

 í b
íó!

Komdu við hjá okkur 
og sparaðu pening á leiðinni í bíó!

*Gildir á meðan birgðir endast.
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„Það er skrítið að koma á framfæri einhverju um 
sjálfan sig. Ég, sem er vanur að hafa það þægi-
legt á hliðarlínunni og ýta hlutum annarra 
áfram, er nú kominn með andlitið á mér framan 
á þessa bók. Þetta er ný reynsla en ég hef bara 
gott af henni,“ segir Einar Bárðarson athafna-
maður, oftast nefndur umboðsmaður Íslands. 
Arnar Eggert Thoroddsen blaðamaður hefur 
ritað bók um reynslu Einars úr bransanum. 
Hægt er að fullyrða að af nógu sé að taka enda 
hefur Einar verið viðloðandi tónlistarheiminn 
frá því hann var unglingur á Selfossi. Hann átti 
stóran þátt í velgengni Skítamórals á sínum 
tíma en varð heimsfrægur á Íslandi eftir dóm-
arastörf sín í Idol-stjörnuleit, þar sem hann var 
andstæða Bubba Morthens, og X-factor. Einlæg-
ur, sanngjarn og óhræddur við að flíka tilfinn-
ingum sínum vann hann hug og hjörtu áhorf-
enda.

Ekki hræddur við viðkvæm egó
Bókin ber nafnið Öll trixin í bókinni en sam-
kvæmt Einari kom til greina að titillinn yrði 
Rokkað feitt. „Ég vildi það nafn því verða ekki 
menn að fá eitthvað fyrir peninginn,“ segir Einar 
sem hefur greinilega húmor fyrir sjálfum sér en 
bætir við að í bókinni sé hann að miðla reynslu 
sinni af afþreyingariðnaðnum. „Ég held samt að 
þessi „trix“ ef svo mættu kallast gætu gagnast 
öllum þeim sem vilja taka á honum stóra sínum 
og ekki bara í tónlistarbransanum. Þetta er ekki 
sjálfshól á neinn hátt því þarna er margt sem ég 
hef lært af biturri reynslu og ég reyni að vera 
heiðarlegur í því sem og hinu sem manni hefur 
fundist ganga vel.“ Aðspurður af hverju Arnar 
Eggert hafi orðið fyrir valinu segir Einar að 
Kristjáni B. Jónassyni, sem ritstýrir bókinni, hafi 
litist vel á Arnar. „Þessi bók er upphafleg hug-
mynd Kristjáns og ég tók vel í að fá Arnar til að 
gera þetta því við höfum fylgst svolítið að þótt 
við nálgumst geirann hvor á sinn hátt. Hann 
hefur alveg tekið plötur sem ég hef komið að og 
slátrað þeim á síðum Moggans en einnig hælt 
öðru þegar ég hef átt það skilið. Þetta er engin 
montbók og þar af leiðandi þurfti ég einhvern 
heiðarlegan til að skrifa þetta af raunsæi því ég 
geri stólpagrín að sjálfum mér, hæli mönnum og 
læt aðra fá það óþvegið.“ Einar segist ekki óttast 
að hann móðgi viðkvæm egó íslenskra stjarna 
þótt margar sögurnar séu djúsí og hafi ekki birst 
áður. Ein þeirra fjallar um þegar hann afstýrði 
slysi í Séð og heyrt þegar stjörnuparið Birgitta 
Haukdal og Jóhann Bachmann trommuleikari 
hættu saman. „Eitt af trixunum í þessum bransa 
er hvernig maður slær vopnin úr höndum fjöl-
miðla. Fæstir gera sér líklega grein fyrir að vinn-
an sem fer í að stýra einhverju fram hjá augum 
almennings er ekki minni en að koma einhverju 

í blöðin. Ég er samt ekkert hræddur um að 
móðga neinn. Erlendu stjörnurnar sem ég fjalla 
um tala ekki íslensku og það er hvort sem er ekk-
ert meiðandi í þessari bók. Þeir sem þekkja mig 
vita að ég er ekki þannig. Þetta er fyrst og fremst 
hugsað til að hafa gagn og gaman af,“ segir Einar 
og bætir við að honum hafi fundist þörf fyrir 
svona bók. „Ég trúi að það sé margt gagnlegt í 
henni fyrir ungt fólk sem er að fara út í barátt-
una, hvort sem það er tónlist, leiklist eða annað 
í atvinnulífinu. Þarna lýsi ég því þegar ég var að 
stofna mín fyrirtæki og vinna að mínum hug-
myndum en ég hafði enga svona bók til að 
glugga í þótt það sé til mikið af erlendum bókum. 
Markaðurinn fyrir þessa bók er kannski ekki 
stór en þeir sem hafa gaman af henni munu fá 
mikið fyrir peninginn.“

Fjölskyldan flutt til Bretlands
Síðustu árin hefur Einar verið með annan fótinn 
úti í Bretlandi þar sem hann hefur unnið hörð-
um höndum að frægð og frama hljómsveitarinn-
ar Nylon. Nú hefur Garðar Thor Cortes bæst í 
hópinn og Einar er svo sannfærður um að Garð-
ar Thor eigi eftir að slá í gegn að hann hefur flust 
búferlum og í dag býr fjölskyldan í bítlabænum 
Esher í Bretlandi. „Ég hafði verið með vinstri fót-
inn hér úti lengi en þann hægri heima en hef nú 

snúið því við og er farinn að keyra á vinstri helm-
ingnum í kjölfarið,“ segir hann brosandi og bætir 
við að ef Garðar Thor verði ekki heimsfrægur sé 
það honum, Einari, sjálfum að kenna. „Hann er 
stærsta verkefnið mitt þessa dagana en aðrir fá 
að njóta góðs af hans velgengni eins og Garðar 
naut góðs af reynslunni sem við öfluðum okkur 
með Nylon. Nylon er að gefa út safnplötu og 
strákabandið Luxor kemur með plötu í næstu 
viku svo það er nóg að gera heima líka þótt fók-
usinn sé aðallega úti,“ segir hann. 

Einar og eiginkona hans Áslaug Thelma Ein-
arsdóttir seldu íbúð sína á Hagamelnum en hafa 
fjárfest í minni íbúð til að hafa aðhvarf hér 
heima líka. „Mér og fjölskyldunni líkar vel hér 
úti og við höfum komið okkur fyrir í húsi rétt 
utan við mesta skarkalann og erum ekki nema 
hálftíma í lest til borgarinnar sem þykir ekki 
mikið,“ segir hann en dóttir þeirra Áslaugar er að 
verða 18 mánaða. „Dóttir okkar er hér í góðu 
yfirlæti en í næsta húsi við okkur er hestabú-
garður sem minnir helst á sveitina hjá afa og 
ömmu. Við vöknum saman alla daga og horfum 
á Latabæ og íþróttaálfinn og finnum varla fyrir 
því að vera flutt. Það er sama hvenær dagsins við 
kveikjum, Latibær er alltaf í gangi og það er 
gaman að fylgjast með hversu vel þetta gengur. 
Svo les maður bara fréttir Fréttablaðsins á net-
inu og hlustar til skiptis á Bylgjuna eða Rás 2 í 
gegnum netið auk þess sem það tekur aðeins tvo 
tíma að fljúga heim. Það er styttra en að keyra til 
Akureyrar.“

Einar viðurkennir að atvinnuheitið „umboðs-
maður“ hafi truflað hann í byrjun ferilsins og í 
bókinni talar hann um að hafa alltaf ætlað að 
finna sér „alvöruvinnu“. „Manni fannst þetta eitt-
hvað hálf hallærislegt og mér fannst lengi að ég 
yrði að gera eitthvað annað og meira sem leiddi 
mig í háskólanám. Eftir nám í markaðsfræði og 
starf við hæfi uppgötvaði ég að ég var einfald-
lega ekki að finna mig í þessari „venjulegu“ 
vinnu. Árið 2001 stofnaði ég fyrirtæki sem seinna 
varð að Concert og bjó ég til „venjulegt“ starf úr 
þessum draumum. Maður er ekki enn orðinn 
ríkur af þessu brölti en vonandi uppsker maður 
einhvern tímann.“

Jógvan langflottastur
Einar segir aldrei að vita nema hann komi aftur 
fram í íslenskum hæfileikaþáttum á borð við X-
factor og Idol-stjörnuleit. „Ég býst allt eins við að 
taka þátt í X-factor þegar sá þáttur byrjar aftur og 

EINAR OG FJÖLSKYLDA ERU FLUTT TIL BRETLANDS SVO EINAR GETI EINBEITT SÉR AÐ FERLI GARÐAR 

THORS CORTES EN EINAR SEGIR TÍMASPURSMÁL HVENÆR GARÐAR MUNI SIGRA HEIMINN 

Tröllið sem stelur 
jólabókaflóðinu

UMBOÐSMAÐUR ÍSLANDS
„Manni fannst þetta eitthvað hálf 
hallærislegt og mér fannst lengi að ég 
yrði að gera eitthvað annað og meira 
sem leiddi mig í háskólanám.“

DRAUMAR UM FRÆGÐ OG FRAMA „Þegar Garðar er kominn í fremstu raðir mun hann geta notið afrakstursins 
í tugi ára á meðan sönghópur eins og Nylon verður ekki túrandi á leikvöngum á efri árum. Maður á samt 
aldrei að segja aldrei. Eru Spice Girls ekki farnar af stað aftur?“



eins er önnur af stóru sjónvarpsstöðv-
unum að ræða við mig um nýjan rokk-
þátt. Það er þó ekki komið á hreint enn 
þá. Þessi eilífu ferðalög á milli Íslands 
og Bretlands eru mjög slítandi en á 
sama tíma og úrslitin í X-factor stóðu 
yfir í fyrra var platan hans Garðars 
Thors að koma út hér í Bretlandi svo 
þetta var gífurleg vinna. Erfið en 
skemmtileg svo álagið gleymdist fljótt.“ 
Spurður hvort hann geti valið sína eftir-
lætisstjörnu úr hæfileikaþáttunum hér 
heima nefnir hann hinn færeyska Jóg-
van. „Mér finnst Jógvan langflottastur 
en Hildur Vala náði líka frábærum 
árangri. Ég sakna þess að vinna ekki 
með Hildi en ég held að hún hafi í raun-
inni fengið alveg nóg af bransanum og 
skil það. Ég trúi hins vegar að Jógvan 
eigi erindi á alþjóðlegan markað,“ segir 
hann. Umræður við talsmenn X-factor í 
Bretlandi séu í gangi. „Við erum að 
ræða málin og athuga hvort þeir geti 
hjálpað mér við að koma Jógvan á fram-
færi hér og eins og málin líta út er aldrei 
að vita nema hann komist í tónleika-
ferð með sigurvegurunum hérna úti. 
Það er alvörupakki í risastórum tón-
leikahöllum.“ 

Það eru mörg járn í eldinum hjá Ein-
ari sem viðurkennir að hann geti átt 
erfitt með að segja nei. „Þess vegna er 
ég fluttur út – til að geta einbeitt mér 
að aðalverkefninu. Ég lít samt ekki 
undan ef ég kem auga á eitthvað, heima 
eða hér úti, sem mér finnst eiga erindi. 
Ég ætla ekki að gera eins og umboðs-
maðurinn sem sagði nei við Bítlana því 
honum fannst of langt að keyra til 
Liverpool. Ég hef mikla trú á Garðari 
Thor og það tók aðeins eitt ár að koma 
honum á þann stað að vera kallaður 
arftaki Pavarottis sem var framar okkar 
björtustu vonum. Þeir sem vilja gera 
eitthvað lítið úr þeim árangri vita ekki 
um hvað þeir eru að tala. Við ætlum að 
taka allan þann tíma sem þarf í þetta og 
höfum sett okkur skýr markmið: Við 
hættum ekki einu sinni þegar hann er 
orðinn heimfrægur. Þegar Garðar er 
kominn í fremstu raðir mun hann geta 
notið afrakstursins í tugi ára á meðan 
sönghópur eins og Nylon verður ekki 
túrandi á leikvöngum á efri árum. 
Maður á samt aldrei að segja aldrei. 
Eru Spice Girls ekki farnar af stað 
aftur?”

Aðspurður um leyndarmál úr bók-
inni segir Einar mikilvægast að gefast 
ekki upp þótt á móti blási. „Það er ekk-
ert nýtt leyndarmál en það má aldrei 
gefast upp. Fólk verður að standa upp 
og halda áfram þótt fyrsta tilraun mis-
takist. Þótt fyrsta lagið fari ekki nema í 
annað sætið er aldrei að vita nema það 
næsta komist í það fyrsta. Annað trix er 
að vakna snemma alla morgna, vera að 
allan sólarhringinn og vita allt á undan 
öllum hinum.“ Bókin kemur út um 
miðjan nóvember svo Einar mun taka 
þátt í jólabókaflóðinu og hann er bjart-
sýnn. „Ætli ég verði ekki eins og tröllið 
sem stal jólabókaflóðinu. Mér skilst að 
Ólafur Ragnar Grímsson hafi frestað 
útkomu sinnar bókar og mér finnst það 
ekkert skrítið. Við ætlum að taka þetta,“ 
segir Einar skellihlæjandi.  

indiana@frettabladid.is

X-FACTOR Við erum að ræða 
málin og athuga hvort þeir geti 
hjálpað mér að koma Jógvan á 
framfæri hér og eins og málin 
líta út er aldrei að vita nema 
hann komist með í tónleikaferð 
með sigurvegurunum hérna úti. 
Það er alvörupakki í risastórum 
tónleikahöllum.”
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„En ég var sem sagt búinn að vera umboðsmaður Írafárs í 
um það bil tvo mánuði þegar ég fór til Florída í frí með 
Áslaugu konunni minni. Við gistum á einhverju móteli og 
gerðum fátt annað en bara að slaka á. Eina nóttina, klukk-
an var kannski fjögur, hringir síminn eins og vitlaus og svo 
aftur klukkutíma síðar. Klukkan sex gat ég ekki haldið 
þetta lengur út og fór út á sundlaugarbakkann til að 
athuga hvað væri í gangi. Þá sé ég að þeim á Séð og heyrt 
hefur legið svona rosalega á að ná í mig. Ég hringi því til 
baka og fæ vesgú þessa spurningu: „Eru Hanni og Birgitta 
hætt saman?“

Úr Öll trixin í bókinni

BROT ÚR BÓKINNI:
„Ég er sem sagt kominn í nokkurn bobba þarna í ársbyrjun 2004 en akkúrat 

þá bjóðast mér tónleikar með Deep Purple. Forsalan fór fram á Hard Rock í 
Kringlunni, eitthvað sem mér fannst  vel við hæfi. Þar var mættur einhver gæi 
frá Neskaupstað og spyr mig hvort að það séu mörk á því hversu marga miða 
megi kaupa. „Drottinn minn dýri, nei, keyptu eins marga miða og þú getur,“ 
svaraði ég. Hélt að hann væri kannski að tala um tuttugu miða eða eitthvað 
svoleiðis. „Þá ætla ég að fá 200 miða,“ segir náunginn. Hann hafði þá verið 
gerður út frá Neskaupstað til að kaupa miða fyrir allt plássið og nærsveitir 
líka. Hann dró upp krítarkort og ég hafði nú takmarkaða trú á því að þessi 
sala færi í gegn. Þetta var svona sjóarajaxl. En viti menn, 690.000 fóru í gegn 
og ég var farinn að fá óraunveruleikatilfinningu.“

Úr Öll trixin í bókinni
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ÞEIR VORU LÍKA NEFNDIR
JÖRUNDUR RAGNARSSON „Gaman
að sjá svona nýútskifaðan leikara sem 
leikur eins og hann hafi margra ára 
reynslu. Mjög fjölhæfur og flottur.“

„Ein af rísandi stjörnum okkar Íslendinga 
á hvíta tjaldinu sem og í leikhúsinu.“

HELGI BJÖRNSSON „Skemmtilegur
fítonskraftur – í kvikmyndum hefur hann 
stóra nærveru, einn besti kvikmyndaleik-
arinn, kann á kvikmyndaleik og afgerandi 
karakter í það heila.“

ÖRN ÁRNASON „Ótrúlega fjölhæfur 
leikari, hvort heldur það er gamall maður 
eða rússnesk ballerína, svo ekki sé talað 
um franskan kokk.“

RÓBERT ARNFINNSSON „Sigrar hans 
mega ekki gleymast.“

KRISTJÁN INGIMARSSON  „Sá besti 
hér á landi. Órtúlega klár leikari og alveg 
synd að fá ekki að sjá meira til hans hér 
á landi.“

KARL GUÐMUNDSSON „Í saumastof-
unni í Iðnó hérna í gamla daga. Snilld!“

BESSI BJARNASON  „Það er bara einn 
Mikki refur og einn Lilli.“

ÁRNI TRYGGVASON „Það er bara einn 
Lilli og einn Mikki refur.“

GÍSLI ÖRN GARÐARSSON „Búinn að 
koma íslenskri leiklist á hærra plan.“

BERGUR INGÓLFS „Kraftmikill og 
fjölhæfur. Leikur hans í Mein Kampf í 
Borgarleikhúsinu var ógleymanlegur.“

BALTASAR KORMÁKUR „Ég er ein af 
þeim sem sakna Baltasars sem leikara. 
Hann heltók mig þegar hann var á 
sviðinu, slík var orkan og ákefðin.“

HJALTI RÖGNVALDSSON „Meiri háttar 
leikari, vanmetinn, einhver besti 
upplesari landsins.“

GUNNAR HANSSON „Snillingur hvort 
sem hann tekur sér dramatík fyrir hendur 
eða hreina kómík.“

BJÖRGVIN FRANZ GÍSLASON „Hann
er framtíðin og hefur svo sannarlega 
sýnt það á þessum fáu árum sem hann 
hefur verið atvinnuleikari.“

ARNAR JÓNSSON „Lífsreyndur og 
örlátur, skapar trúverðugar persónur og 
kann að spila á allan tilfinningaskalann. 
Leikur manna best á hljóðfæri leikarans, 
– röddina.“

GUÐJÓN DAVÍÐ KARLSSON „Án vafa 
einn besti leikari landsins af yngri 
kynslóðinni. Með gríðarlega reynslu og 
færni þrátt fyrir ungan aldur enda hefur 
hann leikið hvert burðarhlutverkið á 
fætur öðru fyrir norðan. Óborganlega 
fyndinn en hefur líka sýnt afburðavinnu í 
dramatískari hlutverkum.“ 

ÞRÁINN KARLSSON  „Eftir áratuga 
starf hefur hann aftur vakið verðskuldaða 
athygli undanfarið og glansað í 
fjölbreyttum hlutverkum. Fór á kostum í 
Maríubjöllunni og Svörtum ketti. 
Afburðaleikari hokinn af dýrmætri 
reynslu.“ 

ÓLAFUR EGILL EGILSSON  „Fjölhæfur 
karakterleikari. Velur sér fjölbreytt 
verkefni og fer í ólíkar áttir. Var frábær í 
Brimi og sem Fagin í Oliver, þá brilleraði 
hann í lítilli rullu í Fögnuði. Getur allt.“

ÁLITSGJAFAR Andrés Þór Björnsson innanhúsarkitekt, Anna Kristjánsdóttir bloggari, Linda Blöndal fréttakona, Heiðar snyrtir Jónsson, Elfar Logi Hannesson leikari, 
Erna Blöndal söngkona, Nonni Quest hárgreiðslumaður, Heiðar Austmann útvarpsmaður, Garún kvikmyndagerðarkona, Ívar Örn Sverrisson leikari, Jakob Frímann 
Magnússon tónlistarmaður, Guðni Már Henningsson útvarpsmaður, Irma Gunnarsdóttir danshöfundur, Harpa Melsted handboltakona, Alexía Björg Jóhannesdóttir 
leikkona, Sigrún Sól Ólafsdóttir leikstjóri, Stefán Baldursson leikstjóri, Kolbrún Halldórsdóttir alþingiskona, Katrín Brynja Hermannsdóttir þula, Halldóra Malin Pétursdótt-
ir leikskáld, Guðlaug Halldórsdóttir, 3 hæðir, Hjaltey Sigurðardóttir söngkona, Benóný Ægisson rithöfundur, Anna Guðlaug Halldórsdóttir, 3 hæðir og Anna Margrét 
Ólafsdóttir söngkona.

INGVAR E. SIGURÐSSON
„Þvílíkur leikari af guðs náð – einn okkar allra 
besti og á að vera löngu búinn að meika það í 
Hollywood.“

„Ótrúlega magnaður skapgerðarleikari.“

„Stórstjarna Íslendinga. Einn af fáum 
Íslendingum sem hefur gert góða hluti í 
Hollywood. Æðislegur leikari, ber með sér 
mikinn þokka og er framar öllu góður gæi.“

„Frábær. Mörg eftirminnileg hlutverk á sviði og 
á hvíta tjaldinu.“

„Ekki bara fallegastur í bransanum heldur tekst 
honum alltaf að heilla mig upp úr skónum. Ég 
treysti því ekki að einhver gæti túlkað Erlend
eins og ég ímyndaði mér hann en allt kom fyrir 
ekki, Ingvari tókst hið ómögulega og nú ER
hann hinn eini sanni Erlendur ljóslifandi.“

„Sjarmatröll og einn af þessum fágætu 
leikurum sem eru alltaf leitandi og lærandi. 
Algerlega opinn og fordómalaus, sem er 
lykillinn að einlægri túlkun í hverju sem 
hann gerir.“
„Frábær skapgerðarleikari með sterka 
sviðsnærveru og býr yfir mikilli líkamstjáningu. 
Leikur að vísu ekki hvað sem er en í þeim 
hlutverkum sem henta honum er hann flestum 
fremri.“

„Átti stjörnuleik í Foreldrum, sem og í flest öllu 
sem hann tekur sér fyrir hendur.“

„Einfaldlega besti leikari landsins. flottur í 
öllum hlutverkum. Anthony Hopkins 
Íslands.“

„Góður alhliða leikari, alltaf 
sannfærandi.“

HILMIR SNÆR GUÐNASON
„Leikari sem fer í tugi hlutverka á einni 
leiksýningu er einfaldlega stórkostleg-
ur. Hér er ég að tala um leikritið „Kona
eins og ég“.“

„Flottur leikari sem hefur alltaf gert allt 
sem hann tekur sér fyrir hendur 
virkilega vel, hvort sem það er 
gamanleikur eða dramaleikur. Getur 
brugðið sér í allra kvikinda líki.“

„Einfaldlega okkar besti karlleikari. Fullkomlega eðlilegur og afslappaður, 
með fallegt bros og karlmannlega nærveru.“

„Sá besti. Ókrýndur konugur íslenskra karlleikara. Einstaklega næmur, 
tilfinningaríkur og óendanlega fjölhæfur. Getur leikið allt, sama hvers eðlis 
hlutverkið er.“

„Líkamlega fimur og kvikur, blæbrigðarík textameðferð og sterk nærvera. 
Dýnamísk rödd.“

„Hefur sannað sig. Með ótrúlega útgeislun.“

„Fjölhæfur leikari og með eindæmum myndarlegur í þokkabót.“

ÞÓRHALLUR SIGURÐSSON (LADDI)
„Ég hef fylgst aðeins með ferli hans allt frá því ég sá 
hann fyrst að næturlagi uppi í gömlu Geitháls-
sjoppunni fyrir nærri 40 árum og ég hefi aldrei 
séð jafn mikið náttúrubarn í leiklist sem 
Ladda.“

„Maðurinn er leikandi kennslumyndband fyrir 
leiklistarnema á öllum aldri. Allt sem hann 

gerir virkar.“

„Laddi er nútímaþjóðskáld okkar 
Íslendinga.“

„Ótrúlega mörg andlit og fjölbreytileiki 
í persónusköpun. Hann er svo 
„orginal“. Margir af 
karakterum Ladda eru 

orðnir hálfgerðar 
goðsagnir í augum 
Íslendinga.“

„Alltaf fyndinn. Alvöru gamanleikari sem er fæddur með gáfuna í 
húð og hár. Finnur upp ótrúlegustu karaktera og þeir koma manni 
allir á óvart.“

ÞRÖSTUR LEÓ GUNNARSSON
„Alvarlegur leikari og maður trúir alltaf alveg 
að honum líði alveg eins og þeim sem hann 
er að túlka. Virðist ekkert hafa fyrir leiknum 
heldur – hreinir hæfileikar einhvern veginn.“

„Maðurinn er snillingur sem er reyndar mjög 
skrítið því hann drekkur ekki vatn.“

„Einn sá alflottasti, leynir á sér, fyndnari en 
flestir án nokkurrar áreynslu en um leið 
sterkur dramatískur leikari. Verður betri og 
blæbrigðaríkari með hverju hlutverki.“

„Fyrir löngu búinn að skipa sér í hóp okkar bestu leikara. Besti 
kvikmyndaleikari landsins og hefur leikið mörg afar eftirminnileg 
hlutverk, skemmst er að minnast hans í Killer Joe og Þetta er allt 
að koma. Svo á hann flottustu þakkarræðuna á Grímuhátíðinni sem 
ég man eftir.“

ATLI RAFN SIGURÐSSON
„Náði mér alveg sem Lilli klifurmús 
– það er hrein snilld að horfa á 
hann í því hlutverki. Í Mýrinni sýndi 
hann svo ekki verður um villst að 
hann er fær um að takast á við 
alvarleg hlutverk líka. Það er 
ofboðslega gaman að eiga svona 
flottan leikara.“

„Ótrúlega sætur, sexí og 
hæfileikaríkur leikari.“

BENEDIKT ERLINGSSON
„Algjörlega frábær í 
Ormstungu og 
Skallagrími. Ekki
margir sem halda 
svo auðveldlega 
uppi einleik án þess 
að manni fari að 
leiðast, snillingur!“

„Mr. Skallagrímsson 
holdi klæddur. 
Frábær listamaður.“

„Skarpgreindur 
leikari, með meitlaðar skoðanir á listinni og 
lífinu sem smitar út í túlkun hans. Hefur 
afburða kunnáttu í tækni leikarans og 
snillingur í íslenskri fyndni.“

PÉTUR JÓHANN SIGFÚSSON
„Maður fer bara að hlæja þegar maður sér 
og heyrir í manninum, algjör snill- ingur og 
sannar það enn  í næturvakt-
inni.“

„Maðurinn þarf ekki annað 
en að mæta á skjáinn þá 
fer ég að hlæja, klárlega 
ferskasti gamanleikari 
okkar um þessar 
mundir.“

BJÖRN HLYNUR
„Framtíðin í leiklistinni, góður leikari og það 
sem meira er fjallmyndarlegur og stelpurnar 
að missa sig yfir 
honum.“
„Ferskasti nýliðinn, 
ótrúlega góður í Mýrinni
og ekki skemmir hvað 
hann er mikið 
augnayndi.“

BJÖRN THORS
„Það er nóg að hafa séð Killer Joe til þess 
að fatta hversu frábær leikari hann er.“

„Mest spennandi ungi leikarinn í 
dag, einstaklega spontant og 
fjölhæfur leikari. Kann þá list að 
láta persónurnar alltaf koma 
þér á óvart, þú veist aldrei 
hvernig næstu viðbrögð 
verða.“

SIRKUS LEITAÐI TIL RÚMLEGA 20 ÁLITSGJAFA Í LEITINNI AÐ BESTA LEIKARA LANDSINS. MARGIR KOMUST Á BLAÐ EN
INGVAR E. SIGURÐSSON SKARAÐI FLJÓTT FRAM ÚR. AÐRIR VINSÆLIR ERU HILMIR SNÆR, LADDI OG ÞRÖSTUR LEÓ.

Ingvar besti leikari landsins

JÓN GNARR
„Ekki bara leikari heldur höfundur og 
hugmyndasmiður sem hefur átt 
stóran þátt í að breyta 
íslenskri fyndni úr aulahúmor í 
háþróaða og fínstillta kímni.“

„Svo sannfærandi að maður 
getur hatað hann í ákveðnum 
hlutverkum.“

THEÓDÓR JÚLÍUSSON
„Einlægur og fallegur leikari. Hefur einstakt 
lag á því að ná til áhorfenda. Leikur með 
mikilli „empathy“. Síðan spillir það ekki fyrir 
honum hvað hann 
er falleg manneskja.“

„Magnaður leikari 
með sterka útgeislun 
og innlifun hans í 
ólíkum hlutverkum 
hittir mann beint 
í hjartað.“



 -  -  - 
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B&L hélt veglegt teiti til að 
vekja athygli á ásnum en hann 
er minnsti BMW-inn sem er 
framleiddur. Ásinn er töffara-
legur og það var teitið líka 
sem var haldið í Saltfélaginu 
innan um Eames-húsgögn og 
falleg föt úr versluninni GK. 
Gestalistinn var ekki af lakara 
taginu, heldur smartheita-
elíta landsins, sem hámaði í 
sig sushi sem skolað var niður 
með hvítvíni meðan allir 
brostu framan í alla og höfðu 
gaman af. 

Lúxuskerrur og lotterí

HIPP OG KÚL Fatahönnuðurinn Christian sýndi 
hönnun sína í Saltfélaginu. Með honum á 
myndinni eru Íris í GK og Arnar Gauti
lífstílsgúrú. MYND/VÖLUNDUR

SÆTASTI TANNLÆKNIR LANDSINS Hannes Ríkarðsson
tannlæknir er hér ásamt eiginkonu sinni, Hellu Willig 
kennara. Þess má geta að Hannes hefur smekk fyrir 
fallegum bifreiðum. MYND/VÖLUNDUR

SPÁIR Í TÍSKUNA Spákona Sirkuss, Sigríður Klingenberg, 
var ein af skrautfjöðrum sýningarinnar. Hún hefur sjaldan 
litið betur út enda búin að tapa mörgum aukakílóum. Hér 
er hún á spjalli við Írisi, Arnar Gauta og Nadiu Banine. 

KRÆSINGARNAR VORU EKKI AF VERRI
ENDANUM. Það er aldrei hægt að 
borða of mikið af sushi- og maki-
rúllum. MYND/VÖLUNDUR

V inkonurnar Tóta og Hildur Sif á Hárhönnun stóðu 
fyrir frumlegum degi á hárgreiðslustofunni Hár-

hönnun en í tilefni af Airwaves voru þær með plötusnúð 
og stuð á meðan þær klipptu hljómsveitargæja. 

Klipptu hljóm-
sveitargæja

KLIPPIR AF HJARTANS LIST Tóta, einn af eigendum 
Hárhönnunar, sýnir listir sínar.

HIPP OG KÚL Hildur, Larry, Blair og Tristan og Hildur Sif 
skemmtu sér vel. MYND/VÖLUNDUR

PLÖTUSNÚÐUR Í góðu stuði á hárhönnun

S ýningin Hönnun og heimili var haldin í Laugardalshöllinni um síðustu 
helgi. Margt var um manninn á opnuninni en á sýningunni mátti sjá 

það ferskasta á því sviði. 

HIPP OG KÚL Í
LAUGARDALSHÖLLINNI

VALA, ANNA OG ANDRI GUNNAR LÉTU
SIG EKKI VANTA.

MYND/VÖLDUNDUR

SIGRÚN BIRGISDÓTTIR, GAUJA DÖGG OG 
HALLDÓR EIRÍKSSON Í LAUGARDALS-
HÖLLINNI MYND/VÖLDUNDUR

„Ég hef verið slíkur forréttindasnúður 
að vinna nánast eingöngu við það 
sem mér hefur fundist skemmtileg. 
Fyrsta vinnan mín var þetta klass-
íska, barnapössun. Og mér fannst ég 
óskaplega heppin vegna þess hvað 
börnin sem ég passaði voru falleg. 
Svona var yfirborðsmennskan nú 
allsráðandi um 11-12 ára aldurinn.

Með menntaskóla- og háskóla-
námi vann ég á ferðaskrifstofum og 
hjá Flugleiðum, bæði hér á landi og í 
London. 

Það getur verið mikið fjör í ferða-
bransanum og þá er lítill tími til að 
láta sér leiðast. Undir lok þessa tíma 
byrjaði ég líka að stunda þýðingar og 
síðan gerðist ég blaðamaður. Því 
starfi gegndi ég í tvo áratugi og 
fannst það frábært. Í frítímanum 
skrifaði ég svo bækur og leikrit og 
síðastliðin tvö ár hef ég eingöngu 
verið í því að skrifa „fyrir sjálfa mig“, 
eins og ég kalla það. 

Í dag er ég þess vegna að upplifa 
langskemmtilegasta vinnutímabil 
ævi minnar og þakka almættinu fyrir 
hlutskipti mitt á hverjum einasta 
morgni. Leiðinlegasta starf sem ég 

hef unnið er hins vegar unglinga-
vinnan. Mér fannst ömurlegt að vera 
í pollagalla í hellirigningu við að 
planta trjám í Heiðmörk eða reyta 
arfa á Austurvelli. Algjört kvalræði. 
Þar að auki er ég með bullandi gróður-

ofnæmi sem ekki var búið að greina á 
þessum tíma. Þá daga sem ekki 
rigndi var ég því rauðeygð og með 
stöðugt nefrennsli,“ segir Jónína 
Leósdóttir sem er að gefa út 
unglingabókina Kossar & ólívur. 

LEIÐINLEGASTA STARFIÐ: JÓNÍNA LEÓSDÓTTIR RITHÖFUNDUR

Rauðeygð með stöðugt nefrennsli

ÁSINN ER 
VATNSHELDUR!

MYND/VÖLUNDUR

Tónlistarhátíðin Airwaves var sú 
glæsilegasta hingað til þrátt fyrir nokkur 
vandkvæði eins og falsanir á Airwaves-
armböndum. Á föstudagskvöld vakti 
danski plötusnúðurinn Trentemöller
verðskuldaða athygli en þar gaf að líta 
plötusnúðinn og tískudrottninguna Ernu 
Bergmann ásamt 
unnusta sinnum 
Herði Kristbjörns-
syni en hann er 
grafískur 
hönnuður á 
Íslensku 
auglýsingastof-
unni. Fallegu 
stúlkurnar í Reykjavík voru frekar 
svekktar yfir því að sjá Trentemöller hér 
á landi í för með kærustunni sinni en 
þau sáust meðal annars saman í góðu 
stuði á Dub Step-kvöldinu á Barnum á 
miðvikudag. Á Organ spilaði hljómsveitin 
Singapore Sling og þar voru mættir Jón 
Sæmundur Auðarson og rokkarinn og 
sérvitringurinn Anton Newcombe úr 
hljómsveitinni Brian Jonestown 
Massacre. 

Á laugardagskvöld mætti fjöldi manns á 
Gauk á Stöng  til að hlusta á Svölu 
Björgvins og hljómsveit hennar Steed 
Lord enda um partí fyrir öll skilningarvit 
að ræða. Bróðir hennar Krummi samdi 
og frumflutti eitt laganna en var þó 
klæddur í hefðbundnari föt en restin af 
bandinu. Í áhorfendaskaranum sást nýr 
borgarstjóri, Dagur B. Eggertsson

ásamt eiginkonu sinni í 
góðu stuði. Tískuljós-
myndarinn og 
bloggarinn Yvan Rodic,
betur þekktur sem 
Facehunter var í 
félagsskap stílistans 

Agnieszku Baranowsku og hann var 
iðinn við að mynda fallegt fólk í flottum 
fötum fyrir franska ritið Paris Match.  
Eftir að tónleikum kvöldsins lauk sneri 
danski plötusnúðurinn Anders Trente-
möller skífum á Kaffibarnum en þar 
hafði myndast gríðarlega löng röð fyrir 
utan. Innandyra gaf að líta fatahönnuð-
inn Henrik Vibskov sem er einnig 
trommuleikari fyrir Trentemöller og 
stílistann Önnu Clausen sem er kennd 
við verslunina Belleville. Söngvari 
hljómsveitarinnar Grizzly Bear var einnig 
í góðu stuði á Kaffibarnum og sást 
smella kossum á bæði fagrar snótir og 
unga herramenn. 

 Hverjir voru hvar
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D agur er talan 8. Hann er hress, kátur og 
jákvæður,“ segir Sigríður Klingenberg um 

borgarstjórann. „Dagur er ljúfur við alla í 
kringum sig og gæti ekki gert flugu mein. 
Hann er á góðu tímabili þar sem hann slapp-
ar af og lætur sér líða vel. Hann þarf hins 
vegar að vera á verði því stundum er ekki allt 
eins og það sýnist og hún er ekki einleikin 
vitleysan í kringum pólitíkina í borgarstjórn. 
Dagur þarf að muna að taka mikið af hákarla-
lýsi þegar hann vaknar á morgnana til að vera 
vel varinn fyrir veseninu í borgarstjórn því 
það er rétt að byrja. Hann verður að vera til-

búinn í slaginn og ávallt viðbúinn 
því reynt verður að saga lappirnar 
undan borgarstjórastólnum hjá honum. 
Dagur á ákveðna og ljúfa konu sem pass-
ar vel upp á manninn sinn og þar er hann 
heppinn. Hann á eftir að gera góða hluti 
þann tíma sem hann ríkir og verður í fram-
tíðinni efnamikill en þó ekki í pólitík. Það er 
þó ár og dagur þangað til það mun breytast. 
Fjölskyldulífið dafnar, peningum hann safn-
ar, mútugreiðslum hafnar og úr ham-
ingju hann kafnar.“

Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

DAGUR B. EGGERTSSON
„Fjölskyldulífið dafnar, 
peningum hann safnar, 
mútugreiðslum hafnar 
og úr hamingju hann kafnar,“ 
segir Sigríður um Dag B. 
Eggertsson.

Gæti ekki gert 
flugu mein

SPURNINGAKEPPNI Sirkuss

Rétt svör: 1. Pókerspilari. 2. Reggina. 3. Jörundur Ragnarsson. 
4. Védís Hervör Árnadóttir. 5. Sigurjón M. Egilsson og Reynir 
Traustason. 6. Eddie Murphy. 7. Marie (Cavallier). 8. 530. 9. 
Red Bull.

Laddi:
1. Dolly Parton.
2. Milano.
3. Jörundur Ragnarsson.
4. Védís Hervör.

Hannes Heimir heldur sigurgöngu sinni áfram og sigrar Ladda með sjö stigum gegn fjórum. Laddi skorar á 
leikarann Stein Ármann. Fylgist með í næstu viku.

1. Hver er Texas Dolly?
2. Með hvaða ítalska úrvalsdeildarliði 
leikur Emil Hallfreðson?
3. Hver leikur Daníel í Næturvaktinni?
4. Hvaða íslenska söngkona gaf nýlega 
frá sér plötuna A Beautiful Life – Recov-
ery Project?
5. Hverjir eru ritstjórar DV?
6. Hver er barnsfaðir Mel B?
7. Hvað heitir kærasta Jóakims Dana-
prins?
8. Hvert er póstnúmerið á Hvammstanga?
9. Hjá hvaða liði ekur ökuþórinn Mark 
Webber?

SPURNINGAKEPPNI SIRKUSS HELDUR ÁFRAM. Í ÞETTA SKIPTIÐ MÆTIR HANNES
HEIMIR LEIKARANUM LADDA.

7 RÉTT SVÖR 4 RÉTT SVÖRHannes Heimir:
1. Veit ekki.
2. Reggina.
3. Jörundur Ragnarsson.
4. Védís Hervör.
5. Reynir Traustason
og Sigurjón. 

6. Eddie Murphy.
7. Veit ekki.
8. 530.
9. Red Bull.

5. Reynir Traustason
og Sigurjón Egilsson.
6. Eddie Murphy.
7. Anna.
8. 820.
9. Veit ekki.

„Vandamálið er að ég á mér marga 
uppáhaldsþætti eins og Friends, Sex and 
the City, Grey’s Anatomy, The Office, 
Desperate Housewives, It Crowd og 
svona Innlit/útlit þættir finnst mér líka 
skemmtilegir. Ég get ekki beðið eftir að 
Grey’s Anatomy byrji og mér þykir verst 
að ég missi af fyrsta þættinum þar sem 
ég er að fara á Andrea Boccelli.“

Íris Kristinsdóttir söngkona

„South Park ber höfuð og 
herðar yfir alla aðra 
sjónvarpsþætti í 
heiminum. Persónurnar, 
efnistökin, húmorinn, 
pólitíska ranghugsunin 
og hræðsluleysi 

höfundanna við að 
taka harkalega á 

viðkvæmum og 
umdeildum

málum
gerir
þennan

þátt að langbesta sjónvarpsefni sem völ 
er á. Merkilegt að þetta sé ekki sýnt á 
Íslandi, sérstaklega miðað við allan 
viðbjóðinn sem okkur er boðið upp á.“

Ágúst Bogason útvarpsmaður

„Föstudagskvöldin eru tvímælalaust 
bestu sjónvarpskvöldin. Stelp- unar
eru í uppáhaldi og það 
skemmir ekki að horfa á 
Tekinn á undan. En ég 
verð að segja að 
Næturvaktin er minn 
uppáhaldssjón-
varpsþáttur, 
Pétur Jóhann 
er svo mikill 
snillingur í 
þessum
þáttum.“

Andrés Þór Björnsson 
innanhúsarkitekt

„Uppáhaldssjónvarpsþátturinn minn er 
Friends. Þessir þættir eru hrein snilld og 
ég get horft á þá aftur og aftur. Ég 
keypti allar tíu seríurnar í fyrra og er að 
horfa á þær í sjöunda skiptið og finnst 
þetta alltaf jafn fyndið. Ég á mér ekki 
uppáhaldspersónu, finnst þau öll sex 
bara brillíant.“

Freyja Sigurðardóttir fitness-gella

Sjónvarpssþátturinn?

upp-
áhalds

H ildur og Björg reka fyrirtækið Rendur en það 
framleiðir litríkar og handunnar nytjavörur 

sem krydda hversdagsleikann. Þær nota garn, 
efni, tölur og í raun allt sem fellur til inni á heim-
ilum og hjá fyrirtækjum á Íslandi. Þótt fyrirtæk-
ið sé nýstofnað eru Hildur og Björg búnar 
að vinna hugmyndavinnuna í eitt og hálft 
ár en þær kynntust á Brautargengisnám-
skeiði hjá Impru. 

„Við vorum að vinna hvor að sínu verkefn-
inu en ákváðum að sameina krafta okkar,“ segir 
Hildur sem hafði nýlokið hönnunarnámi í 
Danmörku. Björg vann sem prjónahönnuður í 
Hollandi en var nýflutt heim til Íslands þegar 
leiðir þeirra lágu saman. Þeim var 
hugleikið að hanna eitthvað 
sem þörf væri á og eftir að 
hafa lagt höfuðin í bleyti 
komust þær að því að 
enginn framleiddi ull-
arsokka sem litu út fyrir 
að vera hver af sinni sortinni. Hjá þeim er 
engin flík nákvæmlega eins. Nýtni fyrri tíma 
er þeim hugleikin og þær kunna illa við að 
láta efni fara til spillis. Fyrsta lína Randa og 
jafnframt eina línan sem er komin í framleiðslu, 
er prjónalína fyrir leikskólabörn en í henni má 
finna peysur, kraga, lambhúshettur, húfur, 
vettlinga og sokka. 

„Okkur fannst vanta meira úrval af prjóna-
vörum en ég var með lítið barn þegar við byrj-
uðum að vinna að þessu og Björg átti von á 
barni,“ segir Hildur og bætir því við að upphaf-
lega hafi hugmyndin verið að hrinda af stað 
prjónablaði sem væri með praktískar og 
góðar uppskriftir fyrir börn.

Prjónaskapurinn var þeim alls ekki 

framandi því Björg hafði starfað 
sem prjónahönnuður í Hollandi 

og Hildur hafði góða prjóna-
kunnáttu. Stelpurnar ná þó ekki 

að prjóna allt sjálfar og eru með 
prjónakonur í vinnu við að prjóna 

eftir þeirra hugmyndum. 
„Við búum til öll sýnishorn og 
veljum garn í hverja einustu flík 
en samt vitum við aldrei hver 

útkoman verður nákvæmlega og 
það gerir þetta svolítið spennandi,“ 

segir Hildur og brosir. Björg bætir við að 
þótt fyrsta línan sé stíluð inn á börn 

þá hugsi þær út fyrir þann 
ramma. „Stefnan er að hanna 

grímubúninga, innanhúss-
muni og föt á fullorðna. 

Eina skilyrðið er að 
flíkin eða hluturinn 

sé úr afgöngum,“ 
segir Björg og segir 

að þær sæki inn-
blástur úr umhverf-

inu, samfélaginu og frá börnunum 
sínum. Þegar þær eru spurðar hvort 

þær hyggi á útrás þá segjast þær alveg 
vera til í að selja vörur sínar til útlanda 
en þær leggi áherslu á að vinnuaflið sé 
íslenskt. 

„En þangað til ætlum við að einbeita 
okkur að því að flytja í Garðastrætið 
þar sem við verðum með opna vinnu-

stofu. Þangað getur fólk líka komið 
með afganga til okkar,“ segir 

Björg. www.rendur.is
martamaria@365.is
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