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VILL HAFA HEIMILIÐ
PERSÓNULEGT

7. DESEMBER 2007 ■ Þorsteinn Guðmundsson er DJ Nova  ■ Tinna Bergs pósar fyrir H&M ■ Gummi á Mojo selur glæsivillu sína
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Kaffihús þrí-
eykisins Frið-
riks Weiss-
happel, 
Brynjólfs Garð-
arssonar og 
Ingvars Stein-
ars  „The Laun-
dromat Café“ 
komst á dögun-
um í ferðahand-
bók tískurisans 
Louis Vuitton, 
yfir vinsælustu 
staðina í Kaup-
mannahöfn. 
Ferðabiblían 
kemur út árlega 
og er veglegt rit 
sem selt er í verslunum Louis Vuitton 
um allan heim. Í bókinni er heitustu 
borgir Evrópu útnefndar og fjallað er 
um skemmtilegustu staðina til að 
heimsækja í hverri borg. Kaffihús 
þeirra félaganna er sagt vera vinsælt, 
vinalegt og óvenjulegt og engu líkt. 
Lýðhylli „The Laundromat Café“ virð-
ist engan enda ætla að taka því að í 
kjölfar útkomu ferðahandbókarinnar 
birtist heilsíðu umfjöllun um íslensk 
ættaða kaffihúsið í einu stærsta við-
skiptablaði Damerkur, Börsen. „Mér 
líður eins og stoltum föður þessa dag-
ana. Það er mikill heiður fyrir okkur 
félaga að jafn goðsagnakennt fyrir-

tæki eins og Louis Vuitton 
mæli með staðnum okkar. 
Við erum í skýjunum yfir 
allri jákvæðu umfjölluninni 
sem  „The Laundromat 
Café“ hefur hlotið og þetta 
er mikil auglýsing fyrir 
okkur, sagði Friðrik Weiss-
happel í gleðivímu enda 
hefur hann fulla ástæðu 
að brosa út að eyrum 
miðað við alla þá hylli 
sem staður þeirra 
félaga nýtur. Áfram 
Ísland.
bergthora@frettabladid.is

■ Heyrst hefur

Útgáfufélag 365 prentmiðlar  

Ritstjóri Marta María Jónasdóttir 

martamaria@365.is

Bergþóra Magnúsdóttir 

bergthora@frettabladid.is 

Forsíðumynd Völundur

Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir 

kristina@frettabladid.is

Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 

105 Reykjavík, sími 512 5000 

MORGUNMATURINN:
Það er alltaf gamli góði hafragrautur-
inn – ég og dóttir mín borðum hann af 
bestu lyst á morgnana enda er hann 
úr lífrænt ræktuðum höfrum af ökrum 
Bretadrottningar.

SKYNDIBITINN:
Hann er á undanhaldi hjá mér en í 
látunum er það oft bara það sem að 
kjafti kemur sem er algjörlega 
skelfilegt.

RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA:
Það er margt hérna í London 
sem gagnast í rómantíkinni. 
Taman Gang er skemmti-
legur veitingastaður 
við Park Lane og 
Marble Arch sem 
mér finnst gaman 
að bjóða konunni 
minni á.

LÍKAMSRÆKTIN: 
Virgin Active er 
ræktin sem ég 
hef farið í hérna á 
Oxford street, rétt 
hjá höfuðstöðvum 
Believer Music í 
London.

BEST VIÐ 
BORGINA: 
Það besta 
við London 
er náttúru-
lega það að 
hér er hjarta 
tónlistariðnaðarins í Evrópu ef ekki 
heiminum. Hér er gott að vera ef 
menn ætla að ná heimsyfirráðum. En 
sveitin hérna fyrir utan London er líka 

yndisleg og afslappandi þannig að 
hér er „best of both worlds“. 
Veturinn er líka ekki alveg eins 
myrkur hérna :-)

UPPÁHALDSVERSLUNIN:
Það er alveg sama í hvaða 

borg ég kem, alltaf finnst 
mér skemmtilegast að 
heimsækja Apple-
verslanir.

Borðar hafragraut 
í morgunmat

Einar Bárðarson 
umboðsmaður

LONDON 
The Laundromat Café
og tískurisinn Louis Vuitton 

Hárgreiðslumaðurinn Guðmundur 
Hallgrímsson og kona hans, Ása 
Ninna Pétursdóttir, hafa sett einbýlis-
hús sitt að Frostaskjóli 7 á sölu en þau 
eru að flytja til Kaupmannahafnar. 
Húsið er rúmlega 180 fm á einni hæð 
og byggt 1966. Guðmundur og Ása 
Ninna keyptu húsið í byrjun ársins og 
hafa lagt mikinn metnað í að gera það 
upp. 

„Þetta var ótrúlega mikil vinna. Ég 
var hérna öllum stundum þegar ég 
var ekki að vinna,“ segir Guðmundur 
sem mun kveðja húsið með trega 
enda hefur hann bundist því miklum 
tilfinningaböndum eftir alla vinnuna 
sem í það fór. Hann er nefnilega ekki 
bara flínkur í að setja strípur og 
permanent í fólk heldur kann hann 
líka að smíða. Húsið er innréttað eftir 
nýjustu húsbúnaðarstraumunum 

með splunkunýju eldhúsi 
með korean-borðplötu, 
gegnheilu eikarplanka-
parketti, tölvustýrðu hita-
kerfi í gólfum og vegg-
fóðruðu baðherbergi. 
„Ég á eftir að sakna 
hússins,“ segir hann 
og vill ekki gefa 
meira upp í bili en 
eitt er þó víst að 
ævintýrin bíða 
hinum megin við 
hornið og verður 
spennandi að sjá 
hvað Guðmundur 
tekur sér fyrir 
hendur í kóngs-
ins Kaupmanna-
höfn. 

- mmj

GUÐMUNDUR HALLGRÍMSSON EIGANDI HÁRGREIÐSLUSTOFUNNAR MOJO

SELUR GLÆSILEGA 
EIGN SÍNA

FROSTASKJÓL 7 Guðmundur hefur lagt mikinn metnað í að gera húsið sem glæsilegast, en hjónin rifu nánast allt út úr því og flikkuðu upp á það.  MYND/PJETUR

NÝMÓÐINS ELDHÚS Eldhúsið er búið 
öllum nútímaþægindum, tveir bakaraofn-
ar, innbyggð uppþvottavél og ísskápur. 

„Vantar þig far?“
Það er hætt að vera töff að ferðast á 
Saga Class, allavega hjá auðmönnum 
þjóðarinnar, þar sem það 
er orðið jafn sjálfsagt að 
eiga einkaþotu og 
einkabifreið. Vinir 
auðmannanna hafa þó 
margir hverjir notið 
góðs af þessu því það 
þykir orðið arfasmart 
að fá „far“ með 
auðmönnunum þegar 
þeir ferðast landanna á milli. Íbúar 
miðbæjarins eru þó ekki jafn sáttir og 
sérstaklega ekki íbúar Þingholtanna því 
það er varla nú orðið svefnfriður fyrir 
einkaþotuumferð en auðmennirnir eru 
sjaldnast á ferðinni á skrifstofutíma og 
virðist það vera aðalstællinn að yfirgefa 
landið að næturlagi. Einkaþoturnar eru 
eins og lúxusíbúðir að innan og búnar 
helstu þægindum eins og sönnum 
auðmannslífi  sæmir. Það vaknar enginn 
upp með bakverki eða aðra kvilla svo 
þægileg eru sætin. Ekki skortir heldur 
þjónustuna því þeir allra svölustu eru 
með sína eigin flugfreyju.
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É g hef aldrei skilið almennilega 
hvað það er sem plötusnúðar 

gera. Þegar ég var unglingur í Réttar-
holtsskóla þá var alltaf einhver í 
diskóbúrinu og ég fattaði aldrei hvað 
væri svona spennandi við búrið,“ 
segir Þorsteinn Guðmundsson 
leikari sem fékk á dögunum innsýn í 
heim plötusnúða. Þorsteinn bregður 
sér í gervi plötusnúðsins DJ Nova á 
heimasíðunni www.nova.is. „DJ Nova 
er plötusnúður á fullorðinsárum af 
sömu kynslóð og Björk og Gus Gus. 
Nova var hiphop-ari á gullaldarárum 
sínum og er enn þó að aldurinn sé 
farinn að segja til sín. Nova lifir í 
þeirri blekkingu að hann sé síungur 
og ferskur og langar ekki að verða 

stór. En það ekkert ósvipað hugsunar-
hætti kynslóðarinnar minnar, sem 
horfist ekki í augu við skalla og ístru 
og mun hlusta á hiphop fram í rauðan 
dauðann,“ segir Þorsteinn sem verður 
eflaust vel hresst gamalmenni. DJ 
Nova er hugarfóstur þeirra Þorsteins 
og Helga Svavars Helgasonar 
tónlistarmanns. „Ég geri tónlistina 
fyrir DJ Nova. Nova er kannski ekkert 
sérstaklega góður DJ en reynir hvað 
hann getur. Nova dreymdi um að 
spila með Gus Gus þegar hljómsveitin 
byrjaði en fékk ekki að vera með því 
það vantaði eitthvað upp á hæfi-
leikana,“ segir hinn glaðbeitti Helgi 
Svavar sem augljóslega hefur gaman 
af DJ Nova. List plötusnúðsins felst 

þó ekki einungis í því að standa á bak 
við græjurnar og þeyta réttu 
skífunum eins og Þorsteinn komst að 
eftir kynni sín af DJ Nova. „Þetta 
gengur heilmikið út á það að vera í 
réttu fötunum,“ segir Þorsteinn sem 
er ekki beint þekktur fyrir að vera 
fórnarlamb tískunnar en fötin sem 
DJ Nova klæðist eru frá versluninni 
Nakta apanum á Laugavegi. „Ég fíla 
mig mjög vel í fötunum frá Nakta 
apanum enda eru þetta þægileg föt. 
Þetta er stíll sem mér líður vel í,“ segir 
Þorsteinn að lokum og hver veit 
nema Þorsteinn muni spóka sig um á 
Laugaveginum í fötum DJ NOVA á 
næstunni.

bergthora@frettabladid.is

ÞORSTEINN GUÐMUNDSSON ER DJ NOVA

Þorsteinn Guðmundsson í gervi DJ Nova.

GOTT GENGI. Helgi Svavar Helgason tónlistarmaður, Plötusnúðurinn Gísli Galdur og 
DJ Nova á góðri stundu.

Skemmtistaðurinn Nova þar sem hlutirnir gerast.

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

Simpsons The Movie
Astrópía
Shrek the Third
Mýrin
Pirates of the Caribbean 3
Latibær Jólasveinninn
Harry Potter  the Order of Pho
Evan Almighty DVD
DIE HARD 4
Skoppa og Skrítla í Þjóðleikhúsinu
Latibær 5
Simpsons Season 10
Desperate Housewifes sería 3
Grey’s anatomy Sería 3
Köld Slóð
Arthur og Minimóarnir
Fóstbræður Season 1
Jungle Book - Ísl.tal
Planet Earth Box (5 discs)
Grettir í Raun

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

VINSÆLUSTU DVDVINSÆLASTA TÓNLISTIN
Mugison   Mugiboogie
Ýmsir    100 Íslensk Jólalög á 5 CD
Hjálmar   Ferðasót
Ýmsir    100 íslensk barnalög 
Villi Vill   Myndin af þér 
Páll Óskar   Allt fyrir ástina
Friðrik Ó. og Guðrún G. Ég skemmti mér um jólin
Sprengjuhöllin  Tímarnir okkar
Ellen    Einhversstaðar einhverntíma
Laddi    Jóla hvað?
Sigga Beinteins  Til eru fræ
Ýmsir    Pottþétt 45
Dísella    Solo Noi
Josh Groban   Noel
Garðar Thor Cortes  Cortes 2007
Pavarotti   Pictures
Eagles    Long Road Out Of Eden 
Björgvin Halldórsson Jólagestir 1-3 
Björgvin Halldórsson Jólagestir 4
Sigur Rós   Hvarf / Heima 2cd

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

Skífulistinn topp 20
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Vinsælustu titlarnir
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Ég tók þátt í fyrirsætukeppninni Face North fyrir 
þremur árum og bar sigur úr býtum en þá var ég 19 
ára. Í kjölfar keppninnar fékk ég tækifæri sem 

mörkuðu upphaf ferilsins hjá mér,“ segir Tinna Bergs-
dóttir fyrirsæta, Þrátt fyrir ungan aldur hefur Tinna náð 
langt í fyrirsætuheiminum og myndir af henni hafa birst í 
tímaritunum Elle, Marie Claire og Harpers Bazaar þótt 
fátt eitt sé nefnt. Fljótlega eftir Face North-keppnina var 
Tinnu boðið að starfa á vegum módelskrifstofunnar 

Eskimo Models á Indlandi. „Frá unga aldri hafði mig 
dreymt um að koma til Asíu og þurfti því ekki að hugsa 
mig tvisvar um þegar ég fékk þetta tilboð upp í hendurn-
ar. Í upphafi ætlaði ég mér að vera 1-2 mánuði en var í 
tæpt ár.“ segir hún. Indlandsdvölin gaf henni ekki einugis 
dýrmæta reynslu því Tinna fann ástina á Indlandi. „Ég 
var nýkomin til Indlands þegar ég hitti Acquin kærastann 
minn. Við hittumst í partíi hjá Bjarneyju hjá Eskimo og 
upp úr því þróaðist samband okkar.“ Í dag búa þau Tinna 

og Acquin saman í London og starfa bæði við 
fyrirsætustörf. Tinna hefur náð langt í 
fyrirsætuheiminum þar úti og sat nýverið 
fyrir í auglýsingaherferð H&M. „Það er búið 
að vera rosalega mikið að gera hjá mér og ég 
er alsæl með lífið og tilveruna í London. Ég er 
nýkomin frá Þýskalandi, en þar sýndi ég á 
tískusýningu fyrir Burberrys,“ segir Tinna 
sem er bókuð langt fram í tímann. Tinna og 
Acquin taka sér þó frí frá fyrirsætustörfunum 
um jólin. „Við komum heim til Íslands 15.
desember og hlökkum mikið til. Acquin var á 
Íslandi síðustu jól og var yfir sig hrifinn af 
landi og þjóð,“ segir að lokum ofurfyrirsætan 
Tinna sem á framtíðina fyrir sér.

Bergthora@frettabladid.is  

TINNA BERGSDÓTTIR FYRIRSÆTA

Situr fyrir í nýrri 
auglýsingu fyrir H&M

TINNA BERGSDÓTT-
IR ER AÐ GERA ÞAÐ 
GOTT Í FYRIRSÆTU-
HEIMINUM  Nýlega 
sat hún fyrir hjá 
sænska tískurisan-
um H&M.

Brátt munu myndir af Tinnu prýða auglýsingar 
H&M.

Hárgreiðslumaðurinn Baldur Rafn 
Gylfason og fegurðardrottningin og 
flugmaðurinn, Sigrún Bender, eiga 
von á sínu fyrsta barni saman en 
fyrir á hann soninn Tristan Gylfa. 
Barnið á að koma í heiminn 22. maí 
en Sigrún er komin 16 vikur á leið. 
Parið er búið að vera saman í nokk-
ur ár en þau trúlofuðu 
sig á Bahamaeyj-
um í fyrra. Bald-
ur hefur getið 
sér gott orð 
sem einn af 
færustu hár-
greiðslu-
mönnum 
landsins en 
hann átti 
hár-
greiðslu-
stofuna 

Mojo ásamt Guðmundi Hall-
grímssyni. Í fyrra seldi Bald-
ur sinn hlut og keypti heild-
söluna Árgerði sem flytur 
inn hársnyrtivörur ásamt 
Ástu Margréti Birgisdóttur 
en þau breyttu nafninu í 
Proact. Heildsalan er ekk-
ert venjuleg en hún sérhæf-
ir sig í því að kynna nýja 
tískustrauma fyrir hár-
greiðslufólki á Íslandi. 
Proact hefur umboð fyrir 
merki á borð við Matrix, 
L‘Oreal, Joico og Kerast-
ase. Sigrún er við það að 
ljúka flugnámi en hún 
hefur starfað sem flug-
freyja hjá Iceland Express 
og svo hefur hún verið 
flugkennari hjá Flugskóla 
Íslands. Þegar Sirkus náði 
tali af þeim voru þau 
mjög spennt yfir tilvon-

andi erfingja.  - mmj

BALDUR RAFN OG SIGRÚN BENDER 
EIGA VON Á ERFINGJA

KOMIN 16 
VIKUR Á LEIÐ

TRÚLOFUÐU SIG Á BAHAMAEYJUM
Baldur Rafn og Sigrún eru yfir 

sig ástfangin. Nú hefur ástin borið 
ávöxt því þau eiga von á erfingja. 

BALDUR RAFN GYLFASON  HÁR-
GREIÐSLUMAÐUR

Gleraugnasmiðjan
KRINGLUNNI - Sími 588 9988
Laugavegi 36 - Sími 551 1945

Afnemum VSK í desember

Gjafakortin tilvalin jólagjöf



Fyrir þá
sem eiga allt

og
fyrir þá sem
vantar allt

Framúrskarandi hönnun og fjölbreytt úrval hjá okkur í Skeifunni og í Leifsstöð
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Leikkonan Edda Björg Eyjólfs-
dóttir hefur komið víða við á 
glæstum ferli og unnið ófáa leik-

sigra, bæði á sviði og í sjónvarpi. 
Þessa dagana er Edda Björg á fullu 
við æfingar á verkinu Vígkonur sem 
verður frumsýnt í janúar í Þjóðleik-
húsinu. Jafnframt tekur hún þátt í 
leiksýningunni Konan ein sem sýnt 
er á Smíðaverkstæðinu. Þrátt fyrir 
mikið annríki gaf Edda Björg sér tíma 
til að opna dyrnar að undurfögru 
heimili sínu. „Við fjölskyldan fluttum 
hingað inn í nóvember árið 2005 og 
höfum jafnt og þétt verið að gera 
íbúðina upp,” segir Edda Björg sem 
býr í gömlu fallegu húsi ásamt eigin-
manni sínum Stefáni Má tónlistar-
manni og syninum Kolbeini Daða.

Húsið stendur við Miðstræti, eina 
mest heillandi götu Þingholtanna. 
Húsið var byggt árið 1905 og er svo-
kallað „katalóg“-hús sem flutt voru til 
landsins í kringum 1900. Fjölskyldan 
hefur lagt mikið upp úr því að leyfa 
upprunalega stílnum að halda sér og 
hefur unun af því að blanda saman 
gömlu og nýju og það er nostrað við 
hvert smáatriði. „Arkitektúr hefur 
alla tíð heillað mig. Á síðasta árinu 
mínu í Leiklistarskólanum íhugaði ég 
meira að segja að söðla algerlega um 
og byrja í arkitektanámi,“ segir leik-
konan fjölhæfa þegar hún er spurð 
hvort hún hafi aldrei velt fyrir sér að 
læra hönnun frekar en leiklist. Hún 
hefur þó ekki langt að sækja hæfileik-
ana því faðir hennar er arkítekt og 
bróðir hennar er í arkítektanámi. „Ég 
hef mjög mikinn áhuga á öllu sem 
tengist hönnun og arkitektúr. Ég gæti 
vel hugsað mér að vinna við að gera 
upp gömul hús og koma þeim í sitt 
upprunalega horf, þannig að þau fái 
notið sín sem best,“ bætir Edda Björg 
við. Henni finnst áberandi hversu 
stöðluð og keimlík íslensk heimili 
eru. „Svo virðist sem Íslendingar hafi 
mótað sér sama stílinn. Allt verður 
að vera hvítt og glansandi, engar 
myndir á veggjum og ekkert uppi á 
borðum.“ 

Því fer fjarri að glansandi naum-
hyggjustílinn höfði til Eddu Bjargar.  
„Innanhússarkitektar virðast gera út á 
að setja upp sömu innréttingu og 
sama stíl inn í hvert einasta hús án 
þessa að taka tillit til þess hvenær 
húsið var byggt. Það ætti að vera 
skylda að skoða hvaða karakter húsið 
og íbúðin hafa að geyma áður en haf-
ist er handa við breytingar. Ég hvet 
fólk að sigla móti hvítum glansandi 
naumhyggjustílnum sem er ríkjandi 
og finna sinn eigin stíl,“ segir Edda 
Björg og er mikið niðri fyrir. Íbúð Eddu 
er gott dæmi um heimili þar sem upp-
runalegu skipulagi og anda hefur 
verið leyft að halda sér án þess þó að 
íbúðin verði eins og antíksala. Hún er 
mikil safnari eins og heimilið ber vitni 
um. „Ég safna steinum og síðan er ég 
veik fyrir talnaböndum, krossum og 
íkonum. Það er einhver góður andi 
sem fylgir þessum hlutum,“ segir Edda 
Björg en hún leggur mikið upp úr að 
hafa hluti í kringum sig sem hafa til-
finningalegt gildi fyrir hana. 

Í borðstofunni og stofunni þekja 
gamlar ljósmyndir veggina í bland 
við nútíma myndlist, krossa og 
postulínsandlit og mynda skemmti-
lega umgjörð um rýmið. „Mér þykir 
rosalega vænt um málverkið eftir 
Húbert Nóa sem Stefán gaf mér í trú-
lofunargjöf.“ En málverkið er í borð-
stofunni sem er uppáhaldsrými fjöl-
skyldunnar. „Stolt heimilisins og 
nýjasta fjárfestingin er þó málverk 
eftir Eggert Pétursson myndlistar-

mann. Okkur hafði lengi langað í 
verk eftir hann og létum verða af því 
að fjarfesta í einu slíku í haust.“ Mál-
verkið, mynd af lúpínu sem virðist 
enn vera að vaxa á striganum, hangir 
fyrir ofan eldgamlan kirkjubekk á 
ganginum og tekur á móti gestum 
þegar gengið er í íbúðina. Lúpínan er 
vel í sveit sett í ævintýralegri íbúð 
Eddu þar sem allt virðist geta gerst. 

Á heimilinu er fullt af skemmtileg-
um hlutum og húsgögnum sem eru 

hvert öðru fallegra. Í hjónaherberg-
inu hangir gömul rúmfjöl yfir rúm-
gafli þeirra hjóna en Stefán gaf Eddu 
fjölina í jólagjöf. „Mig hafði lengi 
dreymt um að eignast gamla rúmfjöl. 
Ég hafði deilt þessum draumi með 
vinkonu minni Önnu Ringsted, eig-
anda verslunarinnar Fríðu frænku. 
Þegar Anna komst yfir gamla rúmfjöl 
rétt fyrir jólin hringdi hún í Stefán og 
tilkynnti honum að jólunum væri 
borgið. Hún væri komin með jóla-

gjöfina handa mér sem væri þessi 
forláta rúmfjöl,“ segir Edda Björg um 
rúmfjölina sem vakir og sefur yfir 
þeim hjónum. Rúmfjölin er eflaust 
það elsta í íbúðinni en hún er frá 
árinu 1876 og bíður þess að fara í 
frekari greiningu á Þjóðminjasafn-
inu. „Mig langar rosalega til að láta 
lesa út úr skriftinni á henni og kom-
ast að því hver eigandi hennar var,“ 
bætir Edda Björg við.

Það er margt sem fangar augað í 

EDDA EYJÓLFSDÓTTIR LEIKKONA

ÆVINTÝRAVERÖLD Í MIÐSTRÆ

1 Fagurkerinn Edda Björg á 
heimili sínu þar sem 
smekklegheitin eru allsráðandi.
2 Útsýni yfir tjörnina. Úr 
borðstofunni sést í kaþólsku 
kirkjuna og tjörnina. Lampinn 
er úr versluninni Kisunni á 
Laugavegi.
3 Krúttlegt eldhús. Opnu 
hillurnar eru alveg í stíl við 
innviði íbúðarinnar en húsið var 
byggt um þarsíðustu aldamót. 
4 Leikkonan hefði orðið 
arkítekt ef leiklistarbakterían 
hefði ekki heltekið hana. Hún 
hefur unun af því að búa til 
uppstillingar og hún er flink í 
því að blanda hlutum saman á 
skemmtilegan hátt. 

1 2

2

1

3 4

1 Stofan og hægindastóllinn er 
uppáhaldshúsgagn Eddu Bjargar.

2 Ævintýraleg uppstilling í eldhúsinu.

3 Borðstofan er eftirlætisstaður 
fjölskyldunnar í Miðstrætinu.

4 Rómantískt svefnherbergi Eddu 
Bjargar og Stefáns og forláta 
rúmfjölin.



ÆTINU

íbúð fjölskyldunnar í Miðstrætinu. 
Hæglega væri hægt að gleyma þar 
stund og stað við það eitt að skoða 
alla gersemarnar og hlusta á Eddu 
Björgu segja frá hlutunum sem hún 
hefur viðað að sér í gegnum árin. 
Heimili Eddu Bjargar er umvafið ást 
og hlýju, virðingu og væntumþykju 
fyrir því liðna og nútíðinni og skapar 
ævintýraveröld sem á sér engan líka.  
 

 Bergthora@frettabladid.is

 Uppáhaldsstaður í íbúðinni:
✘  Borðstofan er uppáhaldsstaður fjölskyldunnar og þar eyðum við mörgum 

stundunum saman. 

 Fyrsta sem þið keyptuð fyrir heimilið:
✘  Eldavél og ísskápurinn. Noguchi-borðið og Ilse-hægindastólinn. 

 Besta við staðsetninguna: 
✘  Miðstrætið er miðsvæðis og hér líður mér eins og í nafla höfuðborgarinnar.

 Versta við staðsetninguna: 
✘  Bílastæðaskorturinn. 

 Besti tími dagsins: 
✘   Morgnarnir ef við höfum góðan tíma á virkum dögum, og hádegin um helgar 

eru heilög stund, en þá bökum við oft pönnukökur og njótum þess að vera 
saman.

 Mesta þarfaþingið á heimilnu: 
✘  Gamaldags ostarifskeri sem ég get ekki hugsað mér að vera án.  

 Eftirlætishúsgagnið: 
✘  Hægindastóllinn okkar.

 Efst á óskalistanum: 
✘  Hvítur sófi frá Saltfélaginu og hjónarúm fyrir okkur skötuhjúin.
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Vísindaheimurinn
Glæsilegar bækur um náttúrufræði fyrir börn og unglinga

Í fyrra komu fyrstu fjórar bækurnar í þessum flokki út og njóta þær mikilla vinsælda. 
Nú bætast þrjár við og snemma á næsta ári koma þrjár síðustu bækurnar út. Þær eru 
einkum sniðnar að þörfum 10-14 ára barna og eru gífurlegur þekkingarbrunnur sem 
allir geta haft gagn og gaman að. Glæsilegt myndefni og lífleg framsetning. Frábærar 
bækur handa fróðleiksþyrstum krökkum. 

Heimsbókmenntir 
handa börnum
OLIVER TWIST
Oliver Twist verður munaðarlaus um leið og hann fæðist og þau örlög virðast 
bíða hans að lifa eymdarlífi. Þótt ótrúlegt sé lifir hann af áralanga vanrækslu, 
sult og ofbeldi. Á áttunda afmælisdaginn er farið með hann á vinnuhælið og 
þá hefjast raunir hans fyrir alvöru. Hin frábæra skáldaga Charles Dickens 
birtist hér í myndasöguformi. 

LEYNDARDÓMAR SNÆFELLSJÖKULS
Það hefst allt með fornum skilaboðum á dulmáli. Þau leiða Lidenbrock 
prófessor og félaga hans til Íslands og niður um gíg Snæfellsjökuls ofan í iður 
jarðar. Þar bíður þeirra ótrúleg ævintýraferð. Hið sígilda ævintýri Jules Verne 
birtist hér í ljóslifandi og vel gerðri endursögn í myndasöguformi. 

Bækur Todd Parr eru með vinsælustu bókum í Bandaríkjunum fyrir yngstu 
börnin. Þær eru fullar af gleði, mannlegum skilningi, umburðarlyndi 
og skærum litum, allt til þess fallið að gleðja og þroska börnin. 
Gyða Haraldsdóttir þýddi bækurnar.

FRÁBÆRAR BÆKUR SEM ÖLL BÖRN ÞURFA AÐ
KOMAST Í KYNNI VIÐ.

HANDA YNGSTU KYNSLÓÐINNI

SKRUDDA
Eyjarslóð 9 - 101 Reykjavík

s. 552 8866 - skrudda@skrudda.is
www.skrudda.is

BÖRN ÞURFA
BÆKUR!
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Þegar veturinn gengur í garð er allt 
annað en smart að vera að deyja úr 
kulda. Þar sem dúnúlpur eru 
á dauðalistanum ættu 
þær sem vilja vera 

elegant í vetur að fjár-
festa í skinnkápu, 
pelsum og keipum. 
Þjóðin ætti að taka 
forsetafrúna Dorrit 
Moussai eff sér til 
fyrirmyndar og 
nota skinn eins 
og hún gerir. Þetta 
er ekki bara smart 
heldur líka þræl-

hlýtt. Forseta-
frúin er þó ekki 

sú eina sem 
veit að skinn 
eru elegant 

því stjörnurnar úti í heimi eru iðnar 
við að skarta skinnum og pelsum. 

Þótt skinnfatnaður sé oft í dýrara 
lagi má finna sér gamla notaða 

pelsa á hóflegu verði og svo 
má alltaf fjárfesta í skinn-
keipum í Hvítlist eða lítl-

um kanínuskinnum sem 
hressa upp á heildarútlit-
ið og láta fötin úr Hjálp-

ræðishernum líta út 
fyrir að vera rándýr. 

- MMJ

TÍSKU-
DROTTN-
INGIN 
SJÁLF
Fatahönn-
uðurinn 
Donna 
Karan er 
hér ásamt 
dóttur 
sinni 
Gabby. 

SJARMERANDI
Þessi kápa er frá 

franska lúxusmerk-
inu Ventcouvert og 

fæst í versluninni 
Kultur í Kringlunni.

MYND/ANTON BRINK

SKINN SEM 
SKRAUT
Naomi Campell 
mætti með 
þennan 
skinnkeip í 
partí um daginn 
sem haldið var í 
Madríd á Spáni.
MYND/GETTYIMAGES

HLÝ OG GÓÐ
Þessi skinnkápa er 
úr versluninni 
Karen Millen í 
Kringlunni.
MYND/ANTON BRINK

DORRIT
Í PELS EINS OG

SKINN Í UPPÁHALDI Þjóðin dáist að klæðaburði Dorritar en hún mætti líka taka 
hana til fyrirmyndar þegar kemur að vali á eigin fatnaði.

SMART-
HEITIN VERÐA 
EKKI TEKIN AF 
HENNI Jerry Hall 
kann að klæða 
sig. Hér er hún í 

LAUGAVEGUR 86 -94, S: 511-2007
REYKJAVIK STORE
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Vinkonurnar Freyja Haraldsdóttir og 
Alma Guðmundsdóttir fögnuðu ákaft 
þegar bókin þeirra, Postulín, kom út. 
Bókin fjallar um líf og störf Freyju sem 
er fjölfötluð. Í stað þess að gefast upp 
tekur hún hverjum degi fagnandi og 
er jákvæðnin uppmáluð. Af því tilefni 
héldu þær skemmtilegt teiti í Iðu. Alma 
og Freyja kynntust þegar sú fyrrnefnda 
var með Freyju í liðveislu. Hún hreifst 
svo af jákvæðni Freyju að hana langaði 
til að fleiri fengju að njóta visku henn-
ar. 

Fögnuðu 
ákaft

FALLEG 
FJÖLSKYLDA 
Freyja 
Haraldsdóttir 
með 
foreldrum 
sínum, ömmu 
og Ölmu 
Guðmunds-
dóttur vinkonu 
sinni sem 
skrifaði með 
henni bókina.  
 MYND/VÖLUNDUR

TVEIR HARALDAR Bæði pabbi og afi Freyju heita Haraldur. 

NYLON-
FLOKKURINN 

Alma fékk 
vinkonur sínar 

í Nylon til að 
taka nokkur 
lög í boðinu. 

VINKONUR 
Unnur, Berglind 

Eik og Nana 
voru hressar. 

Sirkusstjórinn var dreginn á Ölstofuna á 
föstudagskvöldið.  Þar voru sjónvarps-
stjörnurnar Ragnhildur Steinunn og 

Sigmar Guðmundsson og Ari 
Sigvaldason. Þar voru líka 

Arnbjörg Valsdóttir, Jón 
Ásgeir og Hallgrímur 

Helgason rithöfundur. Á 
laugardagskvöldið 
mætti Sirkusstjórinn í 
partí til Remax-
drottningarinnar 
Önnu Karenar. Þar 
var listakonan Rakel 
Sverrisdóttir, Óli 

Boggi hárgreiðslumógúll, Sif Björnsdóttir 
innkaupastjóri í Pier og Lára Ómarsdóttir 
fréttakona. Eftir partíið var haldið á 
Organ þar sem dansstemningin var 
allsráðandi. Þar mátti sjá Bergþóru 
Laxdal, sálfræðing í New York og 
fyrrverandi fyrirliða Vals, ásamt vinum 
sínum, Kidda kanínu og frú og Gylfa 
Blöndal. Á Apótekinu sama kvöld mátti 
sjá Ara Edwald og grínarafélaga hans, 
Jónu Lárusdóttur flugfreyju, Ásgeir 
Kolbeinsson og fleiri skemmtanaglaða 
einstaklinga. Á B5 voru Sverrir sem oft 
er kenndur við Rex, 
Sigurður Kaldal, 
Oddgeir Einarsson 
lögmaður á Opus og 
Ingibjörg Stefáns-
dóttir, jógakennari 
og leikkona. Eftir 
skemmtilegt 
kvöld hélt 
Sirkusstjórinn heim í fyrra fallinu enda 
aldur og fyrri störf farin að segja til sín. 

■ Hverjir voru hvar?

Auður, Svanhildur, Unnur, Nanna og Birgitta
Tímapantanir

551 7144

www.papilla.is

Laugavegi 25 • 2. hæð • 101 Reykjavík
sími: 551 7144  • papilla@papilla.is 
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SPURNINGAKEPPNI sirkuss

Rétt svör 1. RommTommTechno 2. Egill Örn Egilsson, eða Eagle 
Egilsson. 3. Súkkulaði og rósir. 4. Hátíðarskap. 5. Vigdís 
Grímsdóttir. 6. Ólafur Jóhannesson. 7. Birgir Örn Steinarsson. 8. 
Pressa 9. Ragnar Bragason. 10.Brasilíumaðurinn Kaká.

■ Davíð Þór
1. RommTommTechno.
2. Man ekki nafnið.
3. Backmann.
4. Möller Jól.
5. Sæunn eitthvað.

„Buffið“ Hannes Heimir sigraði Flís-töffarann Davíð Þór Jónsson með glæsibrag. Hannes hlaut níu stig af 
tíu mögulegum á móti þremur stigum Davíðs. Davíð Þór skorar á Jóel Pálsson saxófónleikara til að binda 
enda á sigurgöngu Hannesar.

1. Hvað heitir plata Tómasar R. Einarssonar sem 
kom nýverið út?

2. Hvaða íslendingur hefur leikstýrt þremur 
þáttum af spennumálaþættinum C.S.I: Miami?

3. Hvað heitir verslunin sem Edda Heiðrún 
Backman opnaði í tilefni 50 ára afmælis síns?

4. Á dögunum gaf Helga Möller út jólaplötu, 
hvað heitir platan?

5. Hvað rithöfundur sendi frá sér bókina „Sagan 
um Bíbí“?

6. Hver er landliðsþjálfari íslenska landsliðsins í 
knattspyrnu?

7. Hver ritstýrir tímaritinu Monitor?

8. Hvað heitir íslenska spennuþáttaröðin sem 
hefur göngu sína á Stöð 2 síðar í mánuðinum?

9. Hver leikstýrir áramótaskaupinu í ár?

10. Hver var valinn besti knattspyrnumaður 
Evrópu nú á dögunum?

SPURNINGAKEPPNI SIRKUSS HELDUR GÖNGU SINNI ÁFRAM. HANNES HEIMIR, TROMMULEIKARI 
HLJÓMSVEITARINNAR BUFF, HEFUR HALDIÐ ÞÉTT Á SPÖÐUNUM OG HEFUR ALLS UNNIÐ NÍU MÓT-
HERJA. HÉR REYNIR HANNES VIÐ DAVÍÐ ÞÓR JÓNSSON TÓNLISTARMANN Í HLJÓMSVEITINNI FLÍS.

10 RÉTT SVÖR 3 RÉTT SVÖR■ Hannes Heimir
1. RommTommTechno.
2. Eagle Egilsson.
3. Súkkulaði og jarðarber.
4. Hátíðarskap. 
5. Vigdís Grímsdóttir. 

6. Ólafur Jóhannesson. 
7. Birgir Örn Steinarsson. 
8. Pressa.
9. Ragnar Bragason.
10.Kaká.

6. Hef ekki hugmynd.
7. Birgir Örn Mausari.
8. Í heljargreipum.
9. Ragnar Bragason.
10. Ronaldo.

RÚDOLF MEÐ RAUÐA NEFIÐ Ferð í IKEA 
getur hleypt jólahreindýrinu innra með 
þér af stað. Jólapappír, jólaskraut, 
jólasvuntur, jólaviskustykki og jólateppi 
hleypa heilli hreindýrahjörð af stað ef út 
í það er farið og tæma sömuleiðist
budduna fyrir jólin. 

KLUKKURNAR DINGALINGLING Kláraðu 
allan jólaundirbúning fyrir 10. desember. 
Hver veit nema jólunum verði varið á 
heilsuhælinu í Hveragerði?

ILMURINN ÚR ELDHÚSINU ER SVO 
LOKKANDI Bakaðu tíu smákökutegundir 
fyrir jólin, spesíur, hálfmána, vanillu-
hringi, mömmukökur, piparkökur, sörur, 
kókostoppa, loftkökur, blúndur og 
súkkulaðibitakökur. Nýársheitið verður 
bókað að byrja í ræktinni og ganga í 
vinnuna.

BLIKAR JÓLASTJARNA
Gerðu þitt eigið 
jólaþorp. 
Upplýst lítil 
hús með 
bómullarhnoðr-
um og krúttlegir 
„dverga“-
jólasveinar 
færa jólaland 
Blómavals í 
stofuna til þín.

HÓ HÓ HÓ Leyfðu 
jólasveininum í 

hjarta þínu 
að blómstra 
og 
fjárfestu í 

jólasveina-
húfu sem 

getur nýst við 
öll tækifæri. 
Það verður þó 
að teljast 
ólíklegt að 

auðkenni 
sveinka kveiki 
áhuga hjá hinu 

kyninu.

Þegar Fjóla María var í 
mastersnámi í viðskipt-

um og stjórnun í Skotlandi 
2003 kviknaði hugmyndin að  
tölvutöskum sem væru 
smart en hefðu jafnframt 
notagildi. Hún klófesti 
hugmyndina og sleppti ekki 
takinu á henni fyrr en 
töskurnar voru komnar í 
framleiðslu. 

Nú eru töskurnar komnar 
til Íslands og fást í Kraumi í 
Aðalstræti. Fjóla María hefur 
alltaf haft mikinn áhuga á 
hönnun og hefur unun af því 
að sauma og gera mósaík- og 
þófaverk. 

„Þegar ég var í Skotlandi var ég með tölvuna mína með mér alla daga. Mig langaði til að 
hanna fallega tölvutösku fyrir konur, þar sem mjög lítið úrval er af slíkum töskum. Flestar þær 
töskur sem eru í boði eru úr svörtu gerviefni og hannaðar með karlmenn í huga og fram-
leiddar af tölvufyrirtækjunum,“ segir hún. Hugmyndin varð svo að veruleika síðastliðið vor 
þegar hún komst í samband við framleiðanda í Kína en hún vann  með honum í sumar.  „Það 
er mjög gaman og lærdómsríkt að vinna með fólkinu úti þótt tungumálið sé smá vandamál en 
fólkið hefur mjög góðan enskumælandi túlk svo þetta hefur allt gengið vel, og það er mjög 
vandvirkt og duglegt. Ég hef einnig notið góðs af því að maðurinn minn á stundum leið um 
Kína og hefur búið þar og stofnað fyrirtæki og þekkir því ágætlega inn á viðskiptahættina.“

Töskurnar eru úr íslensku roði og áströlsku nautaleðri. „Roðið er ótrúlegt efni og sútunin er 
einstök í heiminum, þar sem þekkingin hér á sútun á roði og litun á engan sinn líka. Roðið er 
mjög sterkt og endingargott.  Roðinu hefur stundum verið ruglað saman við snákaleður en 
það getur verið býsna líkt.“ Til að byrja með verður ein gerð af tölvutöskunum sett í sölu en 
strax eftir áramót koma fleiri á markað. „Tölvutöskurnar verða til í ellefu mismunandi 
litasamsetningum og úr nílarkarfa-, hlýra- og laxaroði.“ Þess má geta að töskurnar verða 
einnig fáanlegar á hönnunar- og handverkssýningu í Norræna húsinu 15.-16. desember.  
 martamaria@frettabladid.is

FJÓLA MARÍA ÁGÚSTSDÓTTIR LÉT DRAUMINN RÆTAST

Hannar töfrandi tölvutöskur

LÚXUSEFNI Fjóla María notar íslenskt roð og ástralskt nautaleður í 
tölvutöskurnar.   MYND/ANTON BRINK

H annes Smárason er fæddur 25. 11. 1965 og er með 
lífstöluna fimm. Það gefur honum mikinn kraft og hann 

er mjög orðheppinn,“ segir spákonan Sigríður Klingenberg 
um Hannes Smárason, fyrrverandi forstjóra FL Group. 
„Margir prestar og predikarar með þá lífstölu hafa til dæmis 
komist langt í lífinu. Fimmurnar eru miklir húmoristar og 
vilja hafa glens og grín í kringum sig. Þess vegna er alltaf 
gaman að vera í kringum Hannes og alltaf stuð á honum. Það 
er alveg sama hvaða snúning fólk ætlar að taka á hann, alltaf 
mun hann vinna það tafl. Hann er líka þannig gerður að 
hann vinnur langbest ef hann er króaður af úti í horni og 
öfugt við marga aðra þá eflir streita hann milljónfalt. Hannes 
hefur mikla næmni á fólk. Hann vill að það sé skarpt en 
jafnframt létt og skemmtilegt. Hann hefur sérstaka færni í að 
velja starfsfólk og samverkamenn og hann þarf aldrei að 
kvíða því að hann fari á hausinn. Það verður aldrei gúrkutíð í 

kringum hann og blaðamenn eiga eftir að 
elska hann í framtíðinni. Innst inni 
finnst honum það dálítið skemmti-
legt. Það er gaman að segja frá því 
að þar sem hann er nýbúinn að 
eiga afmæli þá er hann á nýrri 
árstölu. Það að öll ósköpin hafi 
gerst núna er honum í vil. Næsta 
ár verður töluvert á brattann að 
sækja. En þar sem hann er mikill 
göngugarpur verður það ekkert 
mál fyrir hann. Hann verður hins 
vegar í bestu orkunni sinni árið 
2009 og þar á eftir svo bíðið þið 
bara. Hann á eftir að gera eitthvað 
stórkostlegt.“

Verður upp á sitt 
besta 2009

Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

HEFUR GAMAN AF 
HASAR „Það verður 
aldrei gúrkutíð í 
kringum hann og 
blaðamenn eiga 
eftir að elska hann í 
framtíðinni. Innst 
inni finnst honum 
það dálítið 
skemmtilegt,“ segir 
Sigríður Klingen-
berg um Hannes 
Smárason.

FJÓLA MARÍA 
ÁGÚSTSDÓTTIR 
Lét drauminn 
rætast og 
hannaði sínar 
eigin 
tölvutöskur. 

■ 5 leiðir til að missa 
tökin í jólaundir-
búningnum





SELFOSS
EYRARVEGI 21

480 3700
SUÐURLANDSBRAUT 26

SÍMI 569 1500

REYKJAVÍK
GAR‹ARSBRAUT 18A

464 1600

HÚSAVÍK   
GLERÁRGÖTU 36

460 3380

AKUREYRI

Casio EXZ77
MYNDAVÉL með 7.2 milljón punkta 
upplausn, EXILIM Engine 2.0, BESTSHOT, 
Face Detection function, Anti-Shake DSP, 
2.6" LCD skjá, 3x Optical og 4x Digital Zoom, 
6.3 - 18.9mm linsu, You Tube Capture Mode, 
hreyfimyndatöku, 11.4MB innra minni, rauf 
fyrir SD/SDHC kort og rafhlöðu sem dugar 190 
skot. Fæst rauð eða silfurlituð.

TILBO‹

FULLT VER‹  24.995ULLT VER‹ULLT VER‹ 24.99524 995

Casio EXZ77 Casio EX1080
MYNDAVÉL með 10.1 milljón punkta upp-
lausn, EXILIM Engine 2.0, BESTSHOT, Face 
Detection function, Anti-Shake DSP, 2.6" 
LCD skjá, 3x Optical og 4x Digital Zoom, 
7.39 - 23.7mm linsu, You Tube Capture 
Mode, hreyfimyndatöku, Innovative H.264 
Movies, 15MB innra minni, rauf fyrir SD/
SDHC kort og rafhlöðu sem dugar 370 skot.

TILBO‹

FULLT VER‹  32.995ULLT VER‹ULLT VER‹ 32.99532 995

Casio EX1080 Casio EXS880
MYNDAVÉL með 8.1 milljón punkta upplausn, 
EXILIM Engine 2.0, BESTSHOT, Face Detection 
function, Anti-Shake DSP, 2.8" LCD skjá, 3x 
Optical og 4x Digital Zoom, 7.39 - 23.7mm linsu, 
You Tube Capture Mode, hreyfimyndatöku, 
Innovative H.264 Movies, 10.8MB innra minni, 
rauf fyrir SD/SDHC kort og rafhlöðu sem dugar 
220 skot. Hleðsluvagga fylgir.

TILBO‹

FULLT VER‹  29.995ULLT VER‹ULLT VER‹ 29.99529 995

Casio EXS880

Skelltu kvikmyndinni á 
YouTube með tveimur 
einföldum aðgerðum!

TILBO‹

FULLT VER‹  22.995

Casio EXZ75
Stafræn MYNDAVÉL með 7.2 milljón punkta 
upplausn, BESTSHOT sem gerir einfalt a› taka 
myndir vi› öll skilyr›i og Antishake DSP hristivörn.


