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Friðrika Hjördís Geirsdóttir fjölmiðlakona 
og matargúrú á von á öðru barni
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Konan klippir krullurnar
Almenn sátt virðist ríkja um að hluti af 
sjarma borgarstjórans unga, 
Dags B. Eggertssonar, 
sé fólginn í liðuðum 
hárlokkum hans. 
Dagur viðurkennir í 
yfirheyrslu í nýjasta 
tölublaði Mannlífs að 
hann láti alltaf klippa 
sig heima þar sem 
enginn fái að komast 
í lokkana hans annar 
en eiginkonan, Arna 
Dögg Einarsdóttir læknir.
Dagur kemur víða við og svarar mjúkum 
og hörðum spurningum í bland og er 

meðal annars spurður út í 
hinn króníska andstæð-
ing sinn Gísla Martein 
Baldursson.

Dagur og Gísli hafa 
tekist á allt frá 
framhaldsskóla-
árunum þar 
sem Dagur
stundaði
nám í MR en 

Gísli í Versló. Þeir tókust síðan á í 
stúdentapólitíkinni. Þar var Dagur 
sigursæll með Röskvu á móti Gísla 
Marteini í Vöku. Undanfarið hafa þeir svo 
tekist á í borgarstjórn en Dagur segist 
síður en svo vera orðinn þreyttur á Gísla 
sem andstæðingi enda hafi baráttan við 
hann „gengið býsna vel“ hingað til. Þrátt 
fyrir stuttan en glæstan feril í stjórn-
málum segir Dagur þó að sætasti sigur 
hans hafi verið fyrsti Íslandsmeistaratitill 
Fylkis í fjórða flokki árið 1986. „Já við erum að fara gifta okkur og verðum víst 

bæði að gangast við því, “ segir Ellen Kristjánsdótt-
ir söngkona þegar hún er spurð hvort hún og Eyþór 
Gunnarsson tónlistarmaður ætli að ganga í það 
heilaga. Ellen og Eyþór hafa verið saman í 28 ára og 
eiga saman fjögur börn, þrjár dætur og einn son á 
aldrinum 10-26 ára. Tilvonandi brúðhjón eru afar 
samhent og hafa verið viðloðandi tónlistarbrans-
ann í áratugi. Ellen var ein af Borgardætrunum 
ásamt þeim Andreu Gylfadóttur og Berglindi Björk 
Jónasdóttur. Þær slógu rækilega í gegn í lok síðasta 
áratugs. Flestir muna sömuleiðis eftir ógleyman-
legum flutningi Ellenar á „for“-Eurovision smellin-
um „Línudans“ eftir Magga Eiríks svo fátt eitt sé 
nefnt og hún hefur sungið sig inn í hug og hjörtu 
Íslendinga. Eyþór er hvað þekkastur fyrir hljóm-
borðsleik sinn í hljómsveitinni Mezzoforte auk 
þess sem hann hefur mikið spilað með djassbönd-
um. Í seinni tíð hafa hafa þau sameinað krafta sína 
og unnið að tónlist sinni. Þau hlutu meðal annars 
viðkurkenningu biskups fyrir plötuna „Sálmar“ 

sem kom út árið 2004 og var söluhæsta platan það 
árið. Fjölskyldan er afar tónelsk og koma allir fjöl-
skyldumeðlimir nálægt tónlist, hver með sínum 
hætti. „Giftingin fer fram í Fríkirkjunni hinn 16. 
nóvember og brúðkaupsveislan verður haldin í 
veislusalnum Piknikk úti á Granda,“ segir Ellen og 
tilhlökkunin leynir sér ekki í röddinni. Piknikk er 
rekið af ljósmyndaranum og matgæðingnum 
Áslaugu Snorradóttur, en Áslaug er þekkt fyrir 
skemmtilegt og óhefðbundið veisluhald. Veislur 
Áslaugar þykja sveipaðar ævintýraljóma sem ætti 
að falla vel að tilvonandi brúðhjónum sem þykja 
með eindæmum rómantísk og eru þekkt fyrir að 
skapa hugljúfa og allt að himneska stemningu á 
tónleikum sínum.

„Brúðarkjólinn er fundinn, enda hef ég haft mörg 
ár til stefnu,“ segir brúðurin tilvonandi og hlær við 
þegar Sirkus spyr hana út í brúðarkjólinn. „Það 
væri brot á óskráðum brúðkaupslögum að gefa upp 
slíkar upplýsingar að svo stöddu,“ segir Ellen að 
lokum. bergthora@frettabladid.is

ELLEN KRISTJÁNSDÓTTIR OG EYÞÓR GUNNARSSON GANGA Í ÞAÐ HEILAGA

Alheimsfegurðardrottningin og 
líkamsræktarstöðvareigandinn, 
Linda Pé, hefur sjaldan litið betur 
út. Í fyrra fór hún í mikið líkams-
ræktarátak með hjálp einkaþjálf-
ara sem hefur heldur betur skilað 
sér í bættu útliti. Þegar hún er 
spurð að því hvað hún hafi losnað 
við mörg kíló segist hún ekki hafa 
talið þau.

„Ég mæli þetta frekar í hvernig 
mér líður, hvort fötin passa og 
þess háttar. Það er besta vigtin 
fyrir mig,“ segir Linda. 

„Ég breytti algerlega um lífsstíl 
og fór að borða öðruvísi. Ég henti 
í rauninni engum fæðutegundum 
út, heldur hugsa betur um hvað ég 
set ofan í mig. Ég minnkaði 
reyndar súkklulaðiát töluvert en 
ég er mikill súkkulaðigrís. Ætli 
mitt vandamál hafi ekki helst 
verið það að ég borðaði of lítið og 
vitlaust. Í dag hugsa ég betur um 
það sem ég borða og skipulegg 
oftast hvað ég ætla að hafa í kvöld-
mat eitthvað fram í tímann. Mér 
finnst það hjálpa mikið. Þetta er 
ekkert flókið, borða heilsusam-
legan mat reglulega yfir daginn og 

hreyfa sig meira,“ segir hún og 
brosir. Linda æfir þrisvar sinnum 
í viku. „Svo er að byrja fjögra vikna 
jólaátak hér í Baðhúsinu um 
miðjan nóvember sem ég ætla að 
fara í.“ Hún segist líka fara viku-
lega í nudd. 

„Mér finnst það gera mikið fyrir 
mig jafnt líkamlega sem andlega. 

Ég fer aðallega í sogæðanudd en 
einu sinni í mánuði fer ég í gott 
slökunarnudd og gef mér tíma til 
að fara í pottinn og gufuna á eftir.“ 
Hún bætir því við að heimatökin 
séu hæg þar sem Baðhúsið bjóði 
upp á nudd.  

Þegar hún er spurð út í skemmti-
legustu æfingarnar nefnir hún 
hlaupabrettið.

„Það hentar mér best, hröð 
ganga og hlaup. Svo er ég dugleg 
að ganga úti með barn og hund 
um helgar.“

Hvað finnst þér leiðinlegast?
„Það er alltaf erfitt að koma sér 

af stað og bíða eftir að árangurinn 
skili sér. Um leið og hann fer að 
sjást leyfir maður sér ekki að finn-
ast þetta leiðinlegt því það er svo 
gaman og spennandi að sjá líkam-
ann styrkjast.“ 

Klæðir þú þig öðruvísi eftir að 
þú grenntist?

„Ég hef nú frekar klassískan 
fatasmekk þannig að hann hefur 
ekki breyst neitt ýkja mikið. Er 
bara í nokkrum númerum minni 
fötum en áður,“ segir hún alsæl 
með árangurinn. martamaria@365.is

LINDA PÉTURSDÓTTIR HEFUR SJALDAN VERIÐ FLOTTARI

Hemur súkkulaðigrísinn í sjálfri sér
Þóra Sigurðardóttir              
rithöfundur

FREEPORT Á BAHAMAS

RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA:
Tony Macaroni, yndislegur staður á 
ströndinni sem er rekinn af fyrrnefnd-
um Tony en einungis er hægt að fá 
einn rétt á staðnum sem heitir conch 
og er þjóðarréttur Bahamabúa. Á
fimmtudögum er hann með karókí og 
á sunnudögum býður hann upp á 
djass. Þetta er magnaður staður. 
MORGUNMATURINN: 
Egg Benedict úti á verönd 
heima. Þetta borðum við 
alltaf á sunnudögum því 
þetta er svolítið fitandi og 
við myndum verða hnöttótt 
fljótlega ef þetta væri alltaf í 
boði.
LÍKAMSRÆKTIN:
Göngutúr á ströndinni.
UPPÁHALDSVERSLUNIN:
Ég verð að segja verslunin 
Seventeen sem er tískuvöruverslun 
þeirra Bahamabúa, hún er reyndar 
ekki alveg jafn smart og Sautján-
verslunin á Íslandi. Minnir meira á 
Kiss í Kringlunni. Tískan þarna er 
svona: Því skrautlegri því betri. 

BEST VIÐ BORGINA:
Hún er lítil, ekki mikil umferð og alltaf 
gott veður.

Borðar Egg Benedict á 
sunnudögum

HEFUR HAFT NÆGAN TÍMA
TIL AÐ VELJA BRÚÐARKJÓLINN
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A uðvitað stefni ég á sigur, annars 
væri ég ekki að taka þátt í þessu. 

En fyrst og fremst ætla ég að hafa 
gaman af,“ segir fegurðardrottning 
Íslands, Jóhanna Vala Jónsdóttir, sem 
heldur til Kína í dag til að taka þátt í 
Miss World. Jóhanna Vala mun dvelja 
úti í mánuð. „Undirbúningurinn er 
búinn að vera afar strembinn. Það er 
að mörgu að huga. Ég hef verið að 
redda hinu og þessu, fötum, nöglum 
og hári auk þess sem ég hef verið 
dugleg í ræktinni,“ segir Jóhanna Vala 
sem er þó alltaf í góðu formi. „Ég hef 
verið í íþróttum frá þriggja ára aldri 
svo það er ekkert nýtt fyrir mér. Ég er 
samt rosalega spennt og mér líst vel 
á þetta. Mér finnst ég virkilega 
tilbúin.“ Jóhanna Vala vill ekki segja 
mikið um kjólinn sem hún mun 
klæðast í keppninni. „Ég tek tvo með 
mér en á eftir að velja á milli. Ég 
keypti þá báða úti í Dallas en þar er 
ég búin að dvelja síðasta einn og hálf-
an mánuðinn,“ segir hún en kærasti 
Jóhönnu Völu er bandarískur. „Öll 
fjölskylda hans er mjög spennt yfir 
þessu og heldur að sjálfsögðu með 
mér frekar en þeirri amerísku,“ segir 
Jóhanna Vala hlæjandi.

indiana@frettabladid.is

JÓHANNA VALA HELDUR TIL KÍNA Í DAG TIL AÐ TAKA ÞÁTT Í MISS WORLD

TENGDAFJÖLSKYLDAN
FYLGIST SPENNT MEÐ

ÖNNUM KAFIN Jóhanna Vala hefur haft í 
nógu að snúast síðustu daga í lokaundir-

búningnum en hún heldur út í dag.

J ú, það er rétt ég komst í lokahóp-
inn fyrir þulustarfið og var í kjöl-

farið boðin staðan,“ segir Kolbrún Pál-
ína Helgadóttir, blaðamaður og 
fyrrverandi fegurðardrottning, þegar 
hún er spurð út í þulustarfið. Stór 
hópur sótti um að fylla skarð Ellýjar 
Ármanns og komst Kolbrún Pálína í 

tíu manna úrslit. „Ég varð því miður 
að hafna þulustarfinu, þar sem 
ógerlegt hefði verið fyrir mig að vinna 
á tveimur fjölmiðlum í einu. Þetta var 
erfið ákvörðun að taka, en ég ákvað 
að halda áfram í blaðamennskunni,“ 
segir Kolbrún sem tók DV fram yfir 
RÚV.
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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

Mugiboogie   Mugison
Vivere: Best Of Bocelli CD+DVD Andrea Bocelli
Long Road Out Of Eden Eagles
Vivere: Best Of Bocelli Andrea Bocelli
Tímarnir okkar Sprengjuhöllin
Pictures   Katie Melua
100 íslensk barnalög Ýmsir
1987-2007 2CD+DVD  Nýdönsk
Hold er mold   Megas og Senuþjófarnir
Complete Clapton Eric Clapton
Human Child/Mannabarn Eivör
Forever   Pavarotti
Raising Sand   R. Plant & A. Krauss
Síðasta vetrardag CD+DVD  Síðan skein sól
Pottþétt 44   Ýmsir
Sacred Arias   Andrea Bocelli
Human Child   Eivör
Bara    Hara
Amore CD+DVD   Andrea Bocelli
Manstu gamla daga Ýmsir

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

Die Hard 4
Mýrin
Fantastic Four 2 
Latibær 5
Family Guy - Season 6 
Spider-Man 3 
Arthur og Minimóarnir
Skoppa og Skrítla í Þjóðleikhúsinu
Simpsons Season 10
Desperate Housewives 3
TMNT
Death Proof
Shortbus
Köld Slóð
Last Mimzy
Happily N’ever After
Cocaine Cowboys
Zodiac
Latibær
Curse of the Golden Flower

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

Pro Evolution Soccer 2008
Hellgate London
Football Manager 2008
Fifa 08
Simpsons
Crash of the Titans
Spiderman Friend or Foe
Sims 2 Bon Voyage
Buzz! The Hollywood Quiz
SingStar R&B

VINSÆLUSTU DVD

VINSÆLUSTU LEIKIRNIR



Frábæropnunartilboð!
 SÍÐUMÚLA 20 · REYKJAVÍK · WWW.HLJODFAERAHUSID.IS · SÍMI 591 5340 

Opnunar

Við höfum opnað stærstu hljóðfæraverslun á Íslandi í Síðumúla 20

Að því tilefni höldum við glæsilega hátíð laugardaginn 10. nóvember kl 13-17!

Úr klassíkinni!
Þuríður Helga píanóleikari, Geirþrúður Ása fiðluleikari,
Páll Palomares fiðluleikari, Bjarni Frímann violuleikari, 

Þorgerður Edda sellóleikari og fleiri og fleiri!

Komið og fagnið með okkur
og gerið góð kaup í leiðinni!

DR. SPOCK
BARDUKHA

BRAIN POLICEMUGISON RAGGI BJARNA

HUNANG

LAND OG SYNIR

JAZZ KVARTETT

Guðmundar Steingrímssonar 
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Við rúllum upp samkeppninni
Fréttablaðið er með 59% meiri lestur en 24 stundir
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7. Allt sem þú þarft...

...alla daga

Mér finnst eiginlega öll störf sem ég 
hef unnið um ævina hafa verið 
skemmtileg,“ segir Siv Friðleifsdóttir 
alþingiskona. „Þó man ég að á sínum 
tíma á unglingsárunum, þegar ég 
vann í fiski á Kirkjusandi í nokkur 
sumur, var misskemmtilegt að 
höndla fiskinn eftir því um hvaða 
tegundir var að ræða. Þegar við 

stelpurnar verkuðum karfa, ufsa eða 
grálúðu var mikið fjör og líf í tusk-
unum. Þá kepptum við milli borða 
hlógum og skemmtum okkur. Hins 
vegar var þorskurinn óvinsælli. 
Okkur fannst heldur seinlegt að tína 
ormana úr og þegar þorskur var í 
bakkanum í marga daga, þá gat tím-
inn liðið hægt.“ indiana@frettabladid.is

LEIÐINLEGASTA STARFIÐ:

SIV FRIÐLEIFSDÓTTIR „Okkur fannst heldur seinlegt að tína ormana úr og þegar 
þorskur var í bakkanum í marga daga, þá gat tíminn liðið hægt.“

H elga Lilja Magnúsdóttir fatahönnuður 
útskrifaðist frá Listaháskóla Íslands árið 

2006. Meðfram því að hanna undir sínu eigin 
merki, helicopter, vinnur hún sem verslunar-
stjóri í versluninni Trilogiu. „Frá því ég útskrif-
aðist hef ég selt hönnun mína í versluninni 
Nakta apanum á Laugavegi. Ég deili vinnuað-
stöðu með öðrum hönnuðum á Seljavegi 2 og 
reyni að vera þar eins mikið og færi gefst til að 
anna eftirspurn.“

Hönnun Helgu Lilju flokkast sem „street-
wear“ og samanstendur línan af hettupeys-
um, buxum, leggings og kjólum. Fatnaður 
hennar er skreyttur munstrum sem hún hand-
þrykkir á hverja flík og er því engin eins. 
„Uppistaðan í nýjustu flíkunum sem ég er að 
hanna núna er munstur sem ég þróaði út frá 
hnýtingaraðferð sem kallast macramé, en 
aðferðina rannsakaði ég á síðasta árinu mínu 
í Listaháskólanum.“ Til gamans má geta að 
macramé er aldagömul hnýtingaraðferð, í 
gamla daga notaðist fólk við þessa aðferð 
meðal annars til að festa niður tjöldin sín. 
Þetta er aðferð sem samanstendur af nokkr-
um mismunandi gerðum af hnútum en sá 
sem er mest þekktur er einfaldur og hafa 
krakkar nota þá gerð af hnútum til að gera 
vinabönd.

„Ég nota þessa aðferð við gerð munstranna 
sem ég laga síðan að sniðunum mínum svo að 
þau njóti sín. Ég hanna ekki með neinn sér-
stakan aldurs- eða markaðshóp í huga enda 
virðist hönnunin mín falla að flestum aldurs-
hópum. Ég hanna og sauma vegna þess að 
það er það sem mér finnst skemmtilegast að 
gera og hef hugsað mér að halda þessu áfram 
þangað til mér finnst það ekki gaman lengur,“ 
segir Helga Lilja, en fatnaður hennar verður 
eflaust á óskalistanum hjá mörgum fyrir jólin.
http://www.helicopter-design.com/

bergthora@frettabladid.is

HELGA LILJA MAGNÚSDÓTTIR FATAHÖNNUÐUR:

FLÝGUR HÁTT MEÐ 
MERKIÐ SITT HELICOPTER

ÞORSKURINN
VAR ÓVINSÆLL

KRINGLAN   I  SMÁRALIND   I  DEBENHAMS
www.oasis-stores.com
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F riðrika Hjördís er að baka þegar 
Sirkus bankar upp á.  Það er jóla-

ilmur í loftinu og ilmkerti með 
kanillykt kemur manni í réttu stemn-
inguna. Það fer ekki fram hjá neinum 
að húsmóðirin á Laufásveginum er 
komin í jólaskap. „Ég held að þetta sé 
einhver misskilningur, ég hefði átt að 
fæðast 24. desember,“ segir hún og 
hlær og heldur áfram að setja deig á 
bökunarplötu. Í ár ætlar hún að halda 
alvöru jól en í fyrra eyddu hún og 
maður hennar, Stefán Hilmarsson 
aðstoðarforstjóri Baugs, jólunum á 
vökudeild Barnaspítalans. Hún segist 
hafa þroskast heilmikið á þessu ári, 
þetta hafi bæði verið erfiðasta ár sem 
hún hefur lifað en á sama tíma það 
skemmtilegasta. „Það líður varla sá 
dagur að ég hugsi ekki um tímann á 
spítalanum. Við búum rétt hjá Barna-
spítalanum og alltaf þegar ég keyri 
fram hjá horfi ég upp í gluggann á 
vökudeildinni og hugsa til þeirra sem 
þar dvelja. Ég er mjög þakklát fyrir 
hvað við vorum ofsalega heppin.“ 
Gunnar Helgi dvaldi á Barnaspítalan-
um fyrstu þrjá mánuðina í lífi sínu en 
eftir að hann fékk að koma heim hefur 
allt gengið eins og í sögu. Hann dafnar 
og þroskast eins og ekkert hafi í skor-

ist. Það er þungt í honum pundið 
enda hefur Friðrika lagt mikinn metn-
að í að gefa honum gott fæði. „Ég hef 
búið til allan mat ofan í hann, gætt 
þess vel að hann fái öll vítamín og haft 
fæðuna mjög fjölbreytta. Ég er samt 
ekki að segja að börn sem fái mat úr 
krukku séu eitthvað verr á sig komin,“ 
segir hún og bætir því við að upp-
áhaldsmaturinn hans sé sætar kart-
öflur og gulrætur með smjörva og 
kanil. Þegar hún er spurð að því hvað 
hafi verið erfiðast á árinu nefnir hún 
óvissuna. Þegar hún var lögð inn á 
spítalann var hún komin 23 vikur á 
leið og búin að vera með hríðir í 
nokkra daga. Læknarnir náðu að 
fresta ferlinu um tvær vikur en 
Gunnari Helga lá mikið á að koma í 
heiminn. „Eftir fæðinguna fannst mér 
alveg hræðilegt að geta ekki fengið 
barnið í fangið. Það var farið með 
hann strax í glerkassa og ég átti bara 
að fara að sofa eftir að ég fæddi hann. 
Við sáum hann ekki almennilega fyrr 
en daginn eftir.“ Friðrika dvaldi meira 
og minna á spítalanum. Hún fylgdist 
með umönnuninni og fékk að hjálpa 
til. „Ég sat og horfði á hann, hugsaði 
fallegar hugsanir og vonaði það besta. 
Það var í rauninni ekkert  annað sem 
maður gat gert. Svo þurfti maður að 
halda áfram að lifa venjulegu lífi, 
borða, brosa og borga reikninga.“ Eftir 
þessa reynslu finnst henni lífið mun 
dýrmætara. „Mér finnst líka miklu 
vænna um fólk og finn meiri þörf hjá 
mér til að hjálpa öðru fólki. Ef ég væri 

ekki að vinna við það sem ég er að 
gera í dag þá væri ég örugglega í Afr-
íku að sinna hjálparstörfum. En von-
andi á ég það eftir, það er allavega á 
langtímaplaninu.“

Óléttan er eins og haustflensan
Þrátt fyrir að hafa upplifað erfiðan 
tíma við fæðingu Gunnars Helga eru 
Friðrika og Stefán ekki hætt að eiga 
börn. Nú er annað á leiðinni en hún er 
komin fjóra mánuði á leið og verður 
þetta fjórða barnið á heimilinu því 
Stefán á tvö börn fyrir. „Ólétta mín er 
að verða eins og haustflensan og 
kemur á hverju ári. Ég er að verða eins 
og útungunarvél. Ég kenni Svanhildi 
Hólm og Ingu Lind um þetta, því um 
leið og ég sest í þeirra stóla þá verð ég 
ólétt. Ég ætti kannski að krefja þær 
um að borga meðlag,“ segir hún og 
hlær en tvö síðustu sumur hefur hún 
leyst þær stöllur af í þættinum Ísland 
í dag á Stöð 2. „Ég afþakka hér með 
starf næsta sumar, held að þetta sé 
orðið fínt í bili.“ Það er von á barninu 
um miðjan apríl, en Friðrika segir að 
hún megi búast við því frá janúar til 
apríl ef eitthvað er að marka fyrri 
meðgöngu. Hún er undir mjög miklu 
eftirliti til að koma í veg fyrir að leik-
urinn endurtaki sig.

„Ég vona þó að það verði í apríl. 
Gyða vinkona mín á afmæli 25. apríl 
og yrði því mjög stolt ef barnið kæmi 
þá.“ Meðgangan leggst vel í hana. 
„Þetta var alls ekki planað, en ef ein-
hvern langar svona óskaplega að 
koma til okkar þá er sá hinn sami 
hjartanlega velkominn. Börnin verða 
næstum því eins og tvíburar. Ég held 
að það verði mjög gaman fyrir 
Gunnar Helga að eiga félaga sem er á 
svipuðum aldri. Það er ár á milli eldri 
systkina minna og þau hafa alltaf 
verið náin.“ Þegar hún er spurð að því 
hvort hún sé ekkert hrædd um að 
leikurinn endurtaki sig segist hún 
hugsa lítið um það. „Það þýðir ekkert 
að velta sér upp úr því. Ég verð bara 
að vona það besta því það er of seint 
að snúa við. Ef barnið okkar fæðist 
fyrir tímann verðum við bara að taka 
því þegar þar að kemur. Þá vitum við 
allavega hvernig við eigum að bregð-
ast við.“ Hún segir að þessi meðganga 
sé allt öðruvísi en sú fyrri. „Þegar ég 
gekk með Gunnar Helga fannst mér 
allt sætt ógeðslegt og gat ekki horft á 
súkkulaði en núna er það þveröfugt. 
Ég get ekki beðið eftir að byrja að 
baka fyrir jólin og gera konfekt. Ég 
hugsa stanslaust um mat. Fyrri með-
gangan var líka erfiðari því þá var ég 
veik fyrstu þrjá mánuðina en núna 
uppgötvaði ég ekki að ég væri ólétt 
fyrr en á níundu viku.“  Friðrika segist 
vera mjög spennt yfir að vita kynið 
en er á báðum áttum hvort hún eigi 
að kíkja í pakkann. „Það er líka eitt-
hvað rómantískt við það að vita ekki 
kynið og láta það koma sér á óvart.“

Hamingjusöm í draumahúsinu
Í febrúar 2006 keyptu Friðrika og 
Stefán þrílyft einbýlishús við Laufás-
veg en þau fengu það ekki afhent fyrr 
en í september sama ár. Síðan þá 
hafa framkvæmdir staðið yfir, þau 
létu hækka þakið og endurnýjuðu 
húsið að innan og utan og byggðu við 
það að hluta.  „Húsið var mun verr 
farið en okkur grunaði og það þurfti 
að gera mikið fyrir það. Það fór miklu 
meiri vinna í þetta en við ætluðum í 
byrjun. Það var svolítið erfitt að 
stjórna þessu því við vorum svo 
mikið uppi á spítala og hugurinn var 
fyrst og fremst þar. Svo er maður ekki 
alltaf í sínu besta jafnvægi þegar 
barnið manns er á spítala og þetta 
var því svolítið stórt verkefni ofan á 
allt hitt. En við erum  ofsalega ánægð 
með útkomuna,“ segir hún. Húsið 
hefur glæsilegt yfirbragð, með gegn-
heilu parketi, granítflísum á gólfi og 

vönduðum innréttingum. Friðrika 
segir að þau hafi vitað nokkurn veg-
inn hvernig þau vildu hafa heimili 
sitt og segir að þau Stefán hafi svip-
aðan smekk. „Okkur lenti aldrei 
saman yfir því hvernig við vildum 
hafa hlutina, nema kannski í ein-
hverjum smáhlutum. Það var mikill 
kostur. Svo erum við að velja hús-
gögn í rólegheitunum, erum til 
dæmis ekki komin með sófa því við 
erum ekki búin að sjá draumasófann 
og viljum ekki kaupa neinn til bráða-
birgða. Þá viljum við frekar hafa 
engan sófa í stofunni.“ Þegar þau 
voru að byrja að búa saman fyrir 

tæpum þremur árum var Stefán 
nýbúinn að fjárfesta í risastóru mál-
verki eftir íslenskan listamann. 
„Skrímslið endaði á ganginum þang-
að til það fór í sölu. Ég vann þetta 
mál og síðan höfum við verið sam-
mála.“ 

Bílprófsaldur á milli þeirra
Þegar Stefán og Friðrika byrjuðu að 
rugla saman reytum voru miklar 
gagnrýnisraddir á lofti varðandi ald-
ursmuninn en hann er 17 árum eldri 
en hún. „Ég geri mér ekki grein fyrir 
því hvað ég er gömul enda finnst mér 
við alltaf jafn gömul. Ég á vini á öllum 

FRIÐRIKA HJÖRDÍS GEIRSDÓTTIR, FJÖLMIÐLAKONA OG MATAR-
GÚRÚ ÍSLANDS, Á VON Á ÖÐRU BARNI SÍNU. HÚN SEGIR AÐ 
ÓLÉTTAN SÉ ORÐIN EINS OG HAUSTFLENSAN EN FYRIR Á HÚN 
GUNNAR HELGA SEM ER AÐ VERÐA ÁRS GAMALL. HONUM VAR 
VART HUGAÐ LÍF ÞEGAR HANN FÆDDIST Á 26. VIKU.

Uppáhaldsmaturinn: Maturinn sem 
ég fæ bara einu sinni á ári og fæ 
aldrei nóg af: jólamatur.
Uppáhaldsveitingastaðurinn:
Austur-Indíafélagið hér á Íslandi en 
annars hef ég hvergi smakkað eins 
góðan mat og á Balí í Indónesíu. 
Uppáhaldsverslunin: Whole Food 
Store í New York er himnaríki á jörð.
Líkamsræktin: Sonur minn er 
rúmlega 11 kíló, need I say more.Svo 

er ég reyndar líka með yndislegan 
einkaþjálfara í World Class sem heitir 
Billi og er einstaklega þolinmóður, því 
ég er ekki nógu dugleg að mæta. 
Geisladiskurinn: Allt með Astrud 
Gilberto, ítalska söngkonan Mina og 
margir fleiri. Bestu íslensku tónlistar-
mennirnir eru tvímælalaust Sigur Rós. 
Bíllinn minn er: Algjört æði, BMW-X5 
jepplingur.

DRAUMAELDHÚSIÐ Innréttingin og tækin eru frá 
Miele og granítborðplatan sómir sér vel við 
hana og stálflísarnar á veggjunum. 

MYNDIR/VALLI

DROTTNINGIN Á LAUFÁSVEGINUM HEFUR
ALLTAF HAFT UNUN AF ELDAMENNSKU
Þegar vinkonur hennar léku sér með 
Barbie-dúkkur bakaði hún upp úr 
uppskriftabók Mikka mús.

PLOTTAR YFIR POTTUNUM



aldri og þetta fer bara eftir karakterum 
hvernig fólk passar saman. En þegar 
maður hugsar um að hann hafi verið 
að fá bílpróf þegar ég var í vöggu þá er 
aldursmunurinn auðvitað mikill. En 
fólk getur verið svo þröngsýnt. Ég var 
spurð að því hvort mér þætti ekki 
hræðilegt að hann myndi deyja á 
undan mér eins og það væri eitthvað 
aldurstakmark á dauðanum.“ Líf 
Friðriku hefur breyst töluvert eftir að 
hún kynntist Stefáni en hún vill þó 
ekki gera mikið úr því. „Ég ferðast 
kannski meira en annars hef ég alltaf 
verið á ferð og flugi sjálf þannig að líf 
mitt breyttist ekki svo mikið. Ég held 
við lifum ósköp venjulegu lífi og 
leyfum okkur alls ekki allt frekar en 
annað fólk. Við erum mjög heimakær 
og eftir að Gunnar Helgi fæddist 
höfum við ekki ferðast eins mikið og 
áður. Við höfum ekki getað tekið eins 
virkan þátt í samkvæmislífinu og oft 
þurft að afboða okkur í skemmtileg 
boð. Okkur líður best í faðmi fjölskyld-
unnar en við erum bæði mjög náin 
fjölskyldum okkar. Þó heima sé best er 
alltaf gaman að hitta vini sína og 
annað skemmtilegt fólk.“ Áhugamálin 
eru margvísleg, fyrir utan mat er fjöl-
skyldan, mannúðarmál og ljósmyndun 
efst á baugi. Þegar hún er spurð að því 
hvað þau geri saman nefnir hún lax-
veiði og skíðaiðkun. „Svo elda ég kræs-
ingar og hann velur vínin en hann er 
mikill vínáhugamaður.“

 Þessa dagana snýst líf Friðriku um 
mennina í lífi hennar, Stefán og 
Gunnar Helga. Hún nýtur þess að vera 
húsmóðir enda kann hún alltaf best 
við sig í eldhúsinu. „Ég fæ mikla útrás 
í eldhúsinu, sumir fara í jóga, en ég 
baka og bý til mat. Svo er ég ennþá að 
koma okkur betur fyrir enda erum við 
nýflutt en annars er ég alltaf að plotta 
eitthvað, er alltaf að hugsa um hvað ég 
ætla að gera næst,“ segir Friðrika. Hún 
vill þó ekki gefa upp hvað hún sé að 
plotta en viðurkennir að hana langi 
alltaf til að vera með eigin matreiðslu-
þátt. „Mér finnst svo gaman að vinna í 
sjónvarpi. Þar hittir maður svo mikið 
að skemmtilegu fólki og þetta er ákaf-
lega lifandi starf. Draumurinn um 
matreiðsluþáttinn er búinn að blunda 
í mér síðan ég var barn og hver veit 
nema óskin rætist einn daginn.“

martamaria@365.is

STIGINN UPP Á AÐRA HÆÐINA ER 
MJÖG GLÆSILEGUR
Hann er teppalagður með svörtu 
ullarteppi en handriðið er að 
hluta til upprunalegt. Kjartan 
Rafnsson arkítekt var þeim innan 
handar en Stefán og Friðrika 
höfðu mjög ákveðnar skoðanir 
hvernig þau vildu hafa þetta.

MYNDIR/VALLI

FAGURKERI Friðrika er farin að hlakka mikið til 
jólanna enda voru síðustu jól langt frá því að 
vera hefðbundin. Borðstofuborðið er úr 
Modern og stólarnir eru frá Casa. Glösin og 
kransinn koma frá móður hennar, Hjördísi 
Gissurardóttur, en hún er með jólamarkað í 
Englum og fólki.

ÞAÐ VÆSIR EKKI UM PRINSINN Gunnar Helgi hefur 
nægt leikpláss. Takið eftir arninum en hann er 
klæddur með svörtum leðurflísum og setur svip sinn 
á stofuna. 
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   BRÚÐKAUP JÓNS ÁSGEIRS JÓHANNESSONAR 
OG INGIBJARGAR PÁLMADÓTTUR

GJAFALISTI

Hvað er hægt að gefa fólki sem á 
allt? 

Fallvötn og jarðskikar koma sterkt 
inn þar sem tilvonandi brúðhjón eru 
miklir nátturuunnendur og það geta 

allir á sig náttúruperlum bætt. Frum-
legar og jafnvel heimatilbúnar gjafir 
eru vel þegnar. Sá sem getur búið til 
eilífa ást í poka sem ekki má loka á án 
efa eftir að vinna sér inn mörg prik. 

SKREYTINGARNAR

Brúðkaupsveislan verður haldin í 
Hafnarhúsinu eftir að brúðhjónin 
hafa verið gefin saman. Eitt er víst að 
súkkulaðigosbrunnar og hvítar 
blómaskreytingar munu ekki prýða 
Hafnarhúsið. Líklegast verður skreyt-
ingum haldið í lágmarki og hráu hús-
næðinu leyft að njóta sín. 

BRÚÐGUMAKLIPPING JÓNS
ÁSGEIRS

Er ekki kominn tími til að Jón Ásgeir 
skilji sítt að aftan makkann eftir í for-
tíðinni? Sirkus hafði samband við 
nokkrar hárgreiðslustofur á höfuð-
borgarsvæðinu, en þar höfðu menn 
skiptar skoðanir á klippingu brúð-
gumans tilvonandi.

Hvernig myndir þú klippa Jón 
Ásgeir?

Gosi, hárgreiðslumaður á hár-
greiðslustofunni Rauðhettu og úlfin-
um : „Mig grunar að Jón Ásgeir vilji 
halda hársíddinni sem hann er með í 
dag. Með það í huga sé ég hann fyrir 

mér með ekkert 
ósvipaða klipp-

ingu og Bon 
Jovi, þar sem 
miðjuskipt-
ingunni 
sem hefur 
einkennt 

hann í ára-
tugi væri skipt 

út fyrir hliðar-
greiðslu. Jón Ásgeir 

væri sömuleiðis flottur með hárið 
sleikt aftur í teygju líkt og leikarinn 
Steven Seagal. Ef 
ég hefði alger-
lega frjálsar 
hendur í 
hári Jóns, 
væri þó 
snöggklippt 
herraklipp-
ing frá 5. ára-
tugnum ofan 
á.“

Hárgreiðslumaður-
inn Stjúri á hárgreiðslustofunni Gel: 
„Jón Ásgeir er glæsilegur eins og hann 
er og ætti ekki að breyta neinu.“

BRÚÐARGREIÐSLAN
Þeir sem þekkja stíl Ingibjargar 
vita að hár hennar verður lát-
laust og hún mun líkast til 
hafa það slegið og flaks-
andi. Hárgreiðslumaður-
inn Simbi, og einn af 
nánustu vinum Ingi-
bjargar, verður þó 
ekki langt undan á 
stóra deginum og 
mun ekki víla fyrir 
sér að hafa hendur í 
hári hennar eins og hann 
hefur gert í áratugi. Sirkus 
hafði samband við Simba og 
forvitnaðist um brúðargreiðsluna. 
„Það hefur ekkert verið ákveðið í þeim 
efnum. Við erum ekki komin svo langt 
í því ferli þar sem Ingibjörg hefur verið 
búsett erlendis upp á síðkastið og ég 
get því miður ekkert upplýst um málið 
að svo stöddu.” segir Simbi, einn af 
ástsælustu hárgreiðslumönnum þjóð-
arinnar. 

Ætla má að þar sem brúðkaupsveislan er haldin í Hafnarhúsinu að borðhaldið 
verði standandi. Sirkus sló á þráðinn til ópersusöngvar-

ans og siðapostulans Bergþórs Pálssonar og 
fékk góð ráð um það hvernig best er að athafna 
sig þegar pinnamatur og hlaðborð eru annars 

vegar.

„Veislugestir ættu að forðast að standa yfir 
veisluborðinu og hrúga á 
servíettuna, ég mæli með að fólk 
fá sér einn bita í einu, það er 
mun snyrtilegra og kemur í veg 
fyrir að örtröð myndist við 
gnægtaborðið. Servíetturnar eru 
hugsaðar til að halda höndunum 

á okkur hreinum en ekki sem 
diskar. Það er mikilvægt í boðum 
sem þessum að fólk hafi hreinar 
hendur þegar næsta manni er 
heilsað með handabandi. Gott er 

að hafa í huga að halda hægri 
hendinni lausri af sömu ástæðu og temja sér að 
hafa glasið í þeirri vinstri. Mikilvægt er að gestirnir 
séu óhræddir við að kynna sig hver fyrir öðrum og 
hver veit hvaða afleiðingar sú viðkynning mun hafa í 
för með sér. Það sem skiptir þó öllu máli er að fólk 
skemmti sér vel og það ætti að vera inntak 
veislunnar,“ segir Bergþór að lokum.

Fyrir alla þá sem vilja haga sér eins og lög gera ráð 
fyrir í brúðkaupinu mælum við með bókinni Vinamót
eftir Bergþór, en hún kom út á dögunum.

Stærsta og eflaust eitt íburðarmesta 
brúðkaup Íslandssögunnar er fram 
undan þegar þau Jón Ásgeir Jóhannes-

son og Ingibjörg Pálmadóttir ganga í heilagt 
hjónaband 17. nóvember næstkomandi í 
Dómkirkjunni.
Sögusagnir um væntanlegt brúðkaup fóru að kvisast út 
þegar dularfulla boðskortið kom í pósti en á því var ekki 
tekið fram að um brúðkaup væri að ræða heldur haust-
fagnað. Viku seinna kom svo endanlegt boðskort þar sem 
boðið var formlega í brúðkaup. Skemmtanaelítan hefur 
iðað í skinninu síðan boðið kom enda ekki á hverjum degi 
sem boðskort í slíka veislu berst og mikil eftirvænting 
liggur í loftinu. Flestir förðunarfræðingar eru nú þegar 
uppbókaðir og sparikjólar og annar samkvæmisfatnaður 
hefur rokið út í betri verslunum borgarinnar. Fína fólkið 
ætlar ekki að láta hanka sig á hallærislegum klæðnaði og 
gerir allt til að forðast tískuslys. 



GESTALISTI
Á fremstu bekkjum kirkjunnar mun 
nánasta fjölskylda Jón Ásgeirs og 
Ingibjargar skarta sínu fegursta. 
Lilja Pálmadóttir og eiginmaður 
hennar Baltasar Kormákur verða 
þar væntanlega fremst í flokki ásamt 
Jóhannesi í Bónus og konu hans, 
Guðrúnu Þórsdóttur. Systir Jón 
Ágeirs og góð vinkona Ingibjargar, 
Kristín Jóhannesdóttir, verður að 
sjálfsögðu framarlega. Sigurður 
Pálmi, sonur Ingibjargar, og kærasta 
hans, ljósmyndarinn og listneminn 

Silja Magg, munu væntanlega yfir-
gefa New York, þar sem þau eru 
búsett og gleðjast með brúðhjónun-
um þennan dag. Ari Magg bróðir 
Silju verður líklegast ekki langt 
undan með myndavélina að vopni 
og mun væntanlega sjá um að festa 
þessa merku stund á filmu.

AÐRIR MERKIR MENN
Á GESTALISTA
Ari Edwald, forstjóri 356, og eigin-
kona hans Þórunn Pálsdóttir, 
myndlistarmennirnir Hulda Hákon 

og Jón Óskar, Guðmundur Mart-
einsson, framkvæmdastjóri Bón-
uss, Jón Björnsson, forstjóri Maga-
sin du Nord, Sybil Kristinsdóttir í 
Sautján, Þorsteinn M. Jónsson, for-
stjóri Vífilfells, Magnús Ármann 
fjárfestir og Sigurður Bollason, 
Ólafur og Dorrit en forsetafrúin er 
góð vinkona Ingibjargar. Hannes 
Smárason, Bjarni Ármansson, 
Helga Sverrisdóttir, Þórður Már 
Jóhannesson og Nanna eiginkona 
hans eru líka búin að fá boðskort í 
veisluna svo einhverjir séu nefndir.

BRÚÐARKJÓLLINN

Ingibjörg er iðulega efst á listum yfir 
best klæddu konur á Íslandi og er 
annáluð fyrir stíl sinn. Hún er mikið í 
svörtu og ljóst þykir að hún muni ekki 
ganga upp að altarinu hvítklædd í 
rjómatertukjól. Tískuspekúlantar 

ganga jafnvel svo langt að halda að 
brúðarkjóll hennar verði 

svartur. Eðaltöffarinn Karl 
Lagerfeld fatahönnuður 
deilir sama stigagangi í 
New York og tilvonandi 
brúðhjónin og þykir 

nágranninn líklegur 
kandídat sem hönn-
uður brúðarkjóls 

Ingibjargar.
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 Hverjir voru hvar
Ef einhver var bremslulaus um helgina þá 
var það sirkusstjórinn. Hann var hárréttur 
maður á hárréttum tíma. B5 stimplaði 
sig inn sem einn hressasti skemmtistað-

urinn en þangað flykktust 
helstu stælgæjar og 
glansgellur borgarinnar. 
Karen Millen-skvísurnar
skörtuðu sínu fegursta, en 
þar voru líka Anna María
Ragnarsdóttir snyrtifræð-
ingur, Sif Björnsdóttir 
ofurskutla, Ingibjörg 

Stefánsdóttir leikkona og jógakennari, 
Heiðrún Lind Marteinsdóttir, lögmaður á 
Lex, í fjólublárri glansskyrtu, Birta Björns-
dóttir fatahönnuður og maður hennar, 
Jón Páll húðflúrmeistari og starfsmaður 
Latabæjar. Lilja Björk 
Ketilsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Remax,
mætti með nýja 
klippingu ásamt 
vinkonu sinni, Kötlu 
Jónasdóttur. 

Árni Sigfússon arkítekt 
og bróðir Péturs 
Jóhanns sýndi ógleymanlega takta á 
dansgólfinu ásamt Jóhanni lækni í 
Svíþjóð. Á dansgólfinu var líka Dýrleif 
Örlygsdóttir stílisti og jakkafataklæddu 

vinkonurnar hennar. Þegar líða 
tók á nóttina tók 

Sirkusstjórinn Kára 
Stefánsson til fyrirmynd-
ar og skellti sér á bak 
Moooi-lampans sem 

lítur út eins og 
verðlauna-
hross.

ALLTAF SMART Kærustuparið Guðjón 
Rúnarsson og Kristín Ásta Kristins-
dóttir eru alltaf vel til fara. Hér eru 
þau ásamt Remax-drottningunni 
Nönnu Guðbergsdóttur og Ólíver 
Pálmasyni athafnamanni. 

MYNDIR/DANÍEL RÚNARSSON

DÖKKHÆRÐAR OG DULARFULLAR Vero Moda-systurnar Helga 
og Marta Árnadætur eru hér með Grétu vinkonu sinni. Þess 
má geta að Helga er tengdadóttir Garðars Kjartanssonar 
eiganda Apóteksins. 

Í STUÐI Hanna, Sibba og 
Elísabet skemmtu sér 
konunglega í boðinu. 

HUGMYNDARÍKAR Linda og 
Valgerður hönnuðu arininn sem 
sést hérna í bakgrunninn en 
hann setur svip sinn á staðinn. 

OPNUNARPARTÍIÐ
Á APÓTEKINU  
Garðar og 
Gunnar

eigendur
Apóteksins.

Nýi skemmtistaðurinn Apótekið var opnaður um 
síðustu helgi og af því tilefni var boðið í veglegt 
opnunarteiti. Eigendur staðarins, Gunnar Trausta-
son og Garðar Kjartansson, voru flottir á því en í 
teitinu var opinn bar og gátu gestirnir drukkið eins 
og þá lysti. Allt helsta djammlið landsins var mætt 
til að lyfta sér upp og höfðu menn og konur orð á 
því að staðurinn væri sérlega glæsilegur. Þess má 
geta að staðurinn opnar formlega í kvöld.

 -  -  - 





BLS. 14 | sirkus | 9. NÓVEMBER 2007

SPURNINGAKEPPNI sirkuss

Svör: 1. Fanney Lára Guðmundsdóttir. 2.Pétur Pétursson. 3.
Blackout. 4. Atli Bollason. 5. Steinunn Sigurðardóttir 
fatahönnuður. 6. Dísella. 7.Ragnhildur Hjaltadóttir. 8. Anna 
Júlía Friðbjörnsdóttir og Karlotta Blöndal 9.Skrudda ehf. 10.
Guðmundur Steingrímsson

Davíð Þór
1. Ég hef ekki hugmynd.
2. Pétur Pétursson.
3. Ekki hugmynd.
4. Aldrei heyrt talað um 
þessa hljómsveit.
5. Ólafur Elíasson.

Hannes Heimir barði trumburnar eins og endranær til sigurs. Hannes fékk fimm stig af tíu mögulegum á 
móti þremur stigum Davíðs Þórs. Davíð Þór skorar á dagskrárgerðarmanninn Ásgrím Sverrisson til að slá 
Hannes Heimi út af laginu í næstu viku.

1. Hver var kosin fegurðardrottning 
Norðurlanda nú á dögunum?
2. Hver er aðstoðarmaður nýráðins 
landsliðsþjálfara karla í knattspyrnu?
3. Hvað heitir nýjasta plata söngkonunnar 
Britney Spears?
4. Hver er hljómborðsleikari hljómsveitar-
innar Sprengjuhöllin?
5. Hvaða íslenski hönnuður hlaut norrænu 
hönnunarverðlaunin „Ginen“ í haust?
6. Hvaða íslenska söngkona sendi nýverið 
frá sér plötuna „Solo Noi“?
7. Hver gegnir stöðu ráðuneytisstjóra 
samgöngumálaráðuneytisins?
8. Hverjir ritstýra myndlistartímaritinu 
Sjónauka?
9. Hvaða útgáfufyrirtæki gefur út endur-
bætta útgáfu af 10 litlum negrastákum?
10. Hver er aðstoðarmaður borgarstjóra?

SPURNINGAKEPPNI SIRKUSS HELDUR ÁFRAM GÖNGU SINNI. SLÁTTUR HANNESAR
HEIMIS VIRÐIST ÞÉTTUR OG ÖRUGGUR, ALLS HEFUR HANN UNNIÐ 7 MÓTHERJA OG
ER AÐ NÁLGAST FJÖLDA SIGRA HELGA SELJANS SEM VORU ÁTTA TALSINS. HÉR
MÆTIR HANNES HEIMIR GETTU BETUR-KÓNGINUM DAVÍÐ ÞÓR JÓNSSYNI.

5 RÉTT SVÖR 3 RÉTT SVÖRHannes Heimir
1. Veit það ekki.
2. Pétur Pétursson.
3. Give me more.
4. Veit það ekki.
5. Steinunn Sigurðardóttir.
6. Dísella Lárusdóttir.

7. Anna Júlía Friðbjörnsdóttir 
og Karlotta Blöndal.
8. Ekki hugmynd.
9. Ég giska á JPV.
10. Guðmundur 
Steingrímsson.

6. Dísella.
7. Veit ekki.
8. Ég hef aldrei heyrt 
talað um þetta blað.
9. Edda.
10. Guðmundur 
Steingrímsson.

I nga Lind er ástargyðja,“ segir Sig-
ríður Klingenberg spákona um 

sjónvarpskonuna. „Hún þarf ekki 
annað en labba niður Laugaveginn og 
það svífur á alla karlmenn bara við 
það eitt að sjá augnatillit hennar. Hún 
hefur verið drottning í fyrra lífi, jafn-
vel Kleópatra. Inga Lind er dugleg, 
heldur vel heimili, er smekkleg og 
hefði getað verið innanhússarkitekt 
eða skapað sér starf með eitthvað 
þesslegt í huga. Inga á alltaf eftir að 
verða áberandi. Henni þykir gaman 
að fólki og er hlý og framkvæmdasöm. 

Hennar markmið í lífinu er að hafa 
gaman í dag svo allir dagar í kringum 
Ingu Lind eru skemmtilegir. Inga Lind 
er dálítill strákur í sér og þar af leið-
andi er betra fyrir hana að vinna með 
strákunum. Konur geta orðið dálítið 
afbrýðisamar út í Ingu Lind en hún 
mun ekki skilja af hverju. Hún hefur 
þann góða sið að tala aldrei illa um 
náungann og er mikill verndari þeirra 
sem hún tekur að hjarta sínu. Hún er 
einlæg, og hefur töluna 3 sem er lista-
tala enda er hún eins og listaverk í 
útliti. Fólk sækir í að vinna með Ingu 

Lind því hún skapar jafnvægi á vinnu-
stað. Hún er búin að vera á ári þar 
sem hún hefur hugsað mikið um 
sjálfa sig, ræktað líkamann og hug-
ann og kemur einbeitt fram í lífs-
orkuna árið 2008. Carry on Inga 
Lind..“

Inga Lind er ástargyðja

INGA LIND KARLSDÓTTIR „Hún þarf 
ekki annað en labba niður 

Laugaveginn og það svífur á 
alla karlmenn bara við það 

eitt að sjá augnatillit hennar,“ 
segir frú Klingenberg um 

sjónvarpskonuna.

Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

Í dag kemur út bókin, Ball á Bessastöðum, sem er 
barnabók eftir Gerði Kristnýju. Bókin fjallar um 

forsetann og hans daglega líf. 
,,Ég hafði verið að lesa norskar barnabækur þar 

sem kóngurinn kemur gjarnan við sögu. Hann birt-
ist til dæmis á svölum hallarinnar og veifar til 
mannfjöldans og ég fór að velta því fyrir mér hvort 
ekki gæti verið gaman að semja barnasögu um upp-
diktaðan íslenska forseta. Krakkar hljóta að velta 
því fyrir sér hvernig það sé að vera forseti, hvort það 
sé eintómt fjör og hvað hann eiginlega geri alla 
daga,“ segir Gerður. Hún vill þó ekki meina að bókin 
sé um Ólaf Ragnar.

,,Nei, nei, alls ekki. Hins vegar 
birtist Ólafur Ragnar sem leynigest-
ur í bókinni. Í bókarlok eru myndir 
af öllum forsetum íslensku þjóðar-
innar, sem Halldór Baldursson 
teiknar eins og allar aðrar myndir í 
bókinni, og þar er látið líta út fyrir 
að forsetinn í bókinni taki við af 
Ólafi Ragnari.“ Ball á Bessastöðum 
fjallar um forseta sem er nafnlaus 

og því bara kallaður forsetinn. 
„Honum er farið að leiðast starfið sitt. Hann fær 

nefnilega svo mikið af bréfum og þau þarf bæði að 
lesa og svara að hann hefur engan tíma lengur til að 
gera neitt skemmtilegt, s.s. að klippa á borða, 
afhenda verðlaun eða heimsækja leikskóla. Svo er 
hann eini forseti landsins og veit því ekkert með 
hverjum hann á að borða í hádeginu. Ritararnir 
hans bjóða honum aldrei með sér út á Bæjar-
ins bestu. Eiginlega langar þennan forseta 
mun meira til að verða gröfustjóri og einn 
daginn lætur hann það eftir sér. Við sögu 

koma líka til dæmis selir, hjóla-
brettastelpa, ráðskonan á 
Bessastöðum, strákur 
sem missir gleraugun 
sín út í Tjörnina og veð-
urglögg stúlka úr 
Mývatnssveit. Síðast en 
ekki síst er sagt frá 
heilmiklu balli.“

Þegar Gerður Kristný 
er spurð að því hvort hún 
þekki Ólaf Ragnar segir hún 
svo ekki vera. 

,,Nei, við erum ekki 
málkunnug en ég efast ekki 

um að hann sé dyggur lesandi Sirkuss og eigi 
því eftir að frétta af bókinni von bráðar.“ 

Sirkus hafði samband við forsetaskrifstof-
un en skrifstofustjórinn, Örnólfur Thorsson, 
vildi ekkert um málið segja,

martamaria@365.is

GERÐUR KRISTNÝ SKRIFAÐI BÓK UM FORSETANN:

ÓLAFUR RAGNAR
ER LEYNIGESTUR

Gerður Kristný segir að krakkar hljóti 
að velta því fyrir sér hvernig líf 

forsetans sé.

BALL Á BESSASTÖÐUM Halldór Gylfason
myndskreytti bókina. Aftan á bókinni er 
ekki hefðbundin höfundarmynd heldur 
skopteikning af honum sjálfum og Gerði
Kristnýju. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Ég bjó erlendis í rúm tíu ár og verð að 
viðurkenna að ég hef ekki séð allar þær 
íslensku myndir sem hafa verið í boði. Sú 
mynd sem kemur þó fyrst upp í huga 
minn er kvikmyndin 1,0 í leikstjórn 
Marteins Þórssonar. Börn náttúrunnar í 
leikstjórn Friðriks Þórs 
er sömuleiðis ein af 
mínum uppáhalds 
myndum og ég á 
mjög erfitt með að 
gera upp á milli þessara 
tveggja bíómynda.“ 

Sigtryggur
Baldursson,
tónlistarmaður.

„Sódóma Reykjavík er lang besta 
íslenska myndin sem gerð hefur verið 
hingað til og ein af fáum íslenskum 
myndum sem hægt er að segja að sé 
skemmtileg ef frá eru taldar „Lífs“-myndir 
Þráins Bertelssonar. Í þá daga virtust 
íslenskir kvikmyndagerðarmenn lengst af 
leggja upp með það að vera leiðinlegir 
og láta landlægt skammdegisþunglyndi 
eitra kvikmyndir sínar. Gegn þessari 
brenglun sigldi Óskar Jónasson, í kjölfar 
Þráins, með sinni einföldu og léttleikandi 
gamanmynd sem sýndi og sannaði að 
það var hægt að gera íslenskt bíó án 
þess að notast við haglabyssur og 
tilgangslausa nekt (Þráinn flaskaði á því). 
Í Sódómu fór saman góður leikur (meira 
að segja Björn Jörundur var góður), 
skemmtileg saga, fín 
tónlist og almenn 
lífsgleði. Allt 
mjög óíslenskt í 
mynd sem gæti 
ekki verið 
íslenskari.“

Þórarinn
Þórarinsson,
ritstjóri Mannlífs.

„Sú íslenska 
bíómynd sem 
stendur næst hjarta mínu er kvikmyndin 
Dís í leikstjórn Silju Hauksdóttur en við 
stöllur, ég, Silja og Birna Anna 
Björnsdóttir unnum handritið út frá 
bókinni Dís sem við skrifuðum árið 
2000. Það er mikil þörf á kvikmyndum 
sem sýna samfélagslega stöðu ungra 
kvenna á Íslandi í samtímanum og í því 
ljósi er kvikmyndin Dís mikilvægt innlegg 
í umræðuna. Bíómyndin Börn náttúrunnar 
er einnig í miklu uppáhaldi hjá mér og 

fegurð sögunnar 
lætur engan 
ósnortinn.“  

Oddný
Sturludóttir, 
borgarfulltrúi 
og rithöfundur,

„Mynd Dags 
Kára, Nói albínói, 

er ein af mínum uppáhalds íslensku 
bíómyndum. Hún er mér mjög minnis-
stæð og kom mér virkilega á óvart. 
Leikurinn er ótrúlega sterkur og 
karakterarnir í myndinnni ógleymanlegir. 
Stuðmyndin „Með allt á hreinu“ í 
leikstjórn Ágústs Guðmundssonar skipar 
einnig heiðursess hjá mér og er sú 
bíómynd sem ég get horft á aftur og 
aftur og alltaf hlegið jafn mikið.“

Katla Margrét Þorgeirsdóttir 
leikkona.

íslenska bíómyndin?

uppá- 
halds...



Á SERRANO TÖKUM VIÐ MATINN OKKAR ALVARLEGA.
VIÐ MATREIÐUM EINUNGIS NÆRINGARRÍKAN, HOLLAN OG UMFRAM ALLT LJÚFFENGAN
BITA MEÐ MEXÍKÓSKU ÍVAFI. KOMDU VIÐ Á NÝJUM STAÐ OKKAR Í SMÁRALIND OG
SMAKKAÐU LJÚFFENGA BURRITOS, QUESADILLAS EÐA TACOS.

HAFÐU ÞAÐ GOTT

SERRANO Í SMÁRALIND OPNAR Í DAG
200 FYRSTU VIÐSKIPTAVINIRNIR FÁ ÓKEYPIS BURRITO OG GOS
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OBH Nordica í samstarfi við Tuborg og Carlsberg kynnir hágæða bjórdælu til heimilisnota. 
Vélin er stílhrein og einföld í notkun en í hana eru notaðir fimm lítra einnota Tuborg/Carlsberg
bjórkútar sem fást í næstu Vínbúð. OBH Nordica 6502G bjórdælan tryggir að bjórinn er alltaf 
kaldur, bragðið enn betra en áður og fullkomin froða kemur í glasið.

Dælan fæst á eftirtöldum útsölustöðum um land allt:

Nú verður 
dælan látin 

ganga!

Tvö glös 
fylgja!

Dreifing:
Umboðsmenn um land allt

Reykjavík og nágrenni
Hagkaup Kringlan
Hagkaup Skeifan
Hagkaup Smáralind
Hagkaup Spöng
Heimilistæki Suðurlandsbraut 26
MAX raftæki Kauptúni
Nettó Mjódd
Sjónvarpsmiðstöðin Síðumúla

Landsbyggðin
Hljómsýn Akranesi
Hagkaup Borgarnesi
Samkaup Úrval Borgarnesi
Skipavík Stykkishólmi

Blómsturvellir Hellissandi
Samkaup Úrval Ísafirði
Smáalind Patreksfirði
Kaupf. Steingrímsfjarðar Hólmavík
Krákur Blönduósi
Kaupf. V-Húnvetninga Hvammstanga
Skagfirðingabúð Sauðárkróki
Samkaup Úrval Ólafsfirði
Valberg Ólafsfirði
Heimilistæki Akureyri
Hagkaup Akureyri
Nettó Akureyri
Heimilistæki Húsavík

Fláabrún Vopnafirði
Samkaup Úrval Egilsstöðum
Martölvan Höfn
Nettó Höfn
Klakkur Vík
Geisli Vestmannaeyjum
Mosfel Hellu
Heimilistæki Selfossi
Verslunin Rás Þorlákshöfn
Tölvuspítalinn Grindavík
Kaskó Reykjanesbæ
Hagkaup Reykjanesbæ
Samkaup Úrval Reykjanesbæ
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