
Sara Dögg Ásgeirsdóttir leikkona

ÚR SVEITINNI Í SVIÐSLJÓSIÐ

14. DESEMBER 2007 ■ Hildur Hafstein stíliserar sjónvarpsstjörnurnar ■ Sigga Heimis sló í gegn á Vitra-messunni á Miami
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Það er ekki lognmolla í kringum verð-
andi hjónin, Jón Arnar Guðbrands-
son og Ingibjörgu Þorvaldsdóttur, því 
þau eiga von á sínu öðru barni saman 
í maí. Fyrir eiga þau soninn Baltasar 
Smára sem er ársgamall en fyrir á 
Ingibjörg soninn Natan Smára sem er 
sjö ára. „Við erum mjög hamingju-
söm með þetta,“ segir Jón Arnar í 
samtali við Sirkus en þau Ingibjörg 
eru í miðjum klíðum við að undirbúa 
brúðkaup en þau ætla að ganga í það 
heilaga í lok ársins. Hann segir að 
óléttan hafi sett smá strik í reikning-
inn bæði hvað fatnað brúðarinnar 

varðar og líka varðandi brúðkaups-
ferðina. „Við ætluðum til Miami í 
brúðkaupsferð en við breyttum plön-
unum og förum í stað þess með börn-
in til Tenerife. Við verðum bara að 
eiga rómantísku brúðkaupsferðina 
inni og fara í hana seinna,“ segir hann. 
Á dögunum seldu þau helminginn af 
Habitat til Pennans. Stefnan er að 
flytja Habitat í Holtagarða og vera 
með risastóra lífsstílsverslun með 
húsgögnum, gjafavöru, fatnaði og 
kaffihúsi. Ekki verða breytingar á 
stjórn Habitat því þau Jón Arnar og 
Ingibjörg munu halda áfram að stýra 

skútunni. „Með þessu erum við að 
styrkja innviðina, húsið í Askalind var 
löngu sprungið utan af starfseminni 
og okkur langaði að fara lengra með 
Habitat. Við fórum á fund með Penn-
anum og út kom þessi niðurstaða,“ 
segir Jón Arnar og er hæstángæður 
með söluna. Hann segir það á stefnu-
skránni að gera Habitat í anda versl-
unarinnar í Lundúnum. Þegar hann 
er spurður hvort hann óttist ekki 
krepputíma segir hann það af og frá. 
„Ég hef trú á því að þeir bestu muni 
vinna,“ segir hann og brosir. 

martamaria@frettabladid.is

MORGUNMATURINN: 
Þar sem ég borða alltaf ferska ávexti 
á morgnana finnst mér gott að fara í 
Magasin og skella í mig nýkreistum 
ávaxtasafa. Það er frábær djúsbar á 
jarðhæðinni.

SKYNDIBITINN: 
Bestu pitsur norðan Alpafjalla á Itsi 
Bitsi Pizza á Sönder (ekki setið til 
borðs, maður verður að sækja þær).

RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA: 
Einn af mínum uppáhalds veitinga-
stöðum er Europa á Amagertorgi. 
Þar er allt í senn, frábær morgun-
verðarstaður, æðislegur hádegis-
matur (mæli sérstaklega með 
túnfiskssalatinu), dýrindis „bröns“. 
Hönnunin í frönskum stíl og því 
frábær stemning þar á kvöldin.

LÍKAMSRÆKTIN: 
Hvergi geng ég eins mikið og í 
Kaupmannahöfn. Veðrið er yfirleitt svo 
milt. Það er því besta líkamsræktin.

BEST VIÐ BORGINA: 
Í Kaupmannahöfn er mjög mikið af 
fallegum gömlum húsum sem Danir 
hafa vit á að hlúa að og viðhalda en 
ekki rífa eins og við gerum hér. Svo 
eru veitingastaðirnir orðnir margir og 
mjög spennandi.

UPPÁHALDSVERSLUN: 
Sælkeramatvöruverslunin Mad og Vin 
í kjallaranum í Magasin. Var það 
þegar ég var þar í námi og er það 
enn!

■ Heyrst hefur

Útgáfufélag 365 prentmiðlar  

Ritstjóri Marta María Jónasdóttir 

martamaria@365.is

Bergþóra Magnúsdóttir 

bergthora@frettabladid.is 

Forsíðumynd Pjetur Sigurðsson

Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir 

kristina@frettabladid.is

Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 

105 Reykjavík, sími 512 5000 

Ferskir ávextir 
eru ómissandi

Vala Matt 
sjónvarpskona

KAUPMANNAHÖFN

Leikkonan ástsæla Katla Margét 
Þorgeirsdóttir og eiginmaður hennar, Jón 
Ragnar Jónsson, eiga von á sínu öðru 
barni en fyrir eiga þau soninn Berg 10 
ára. Katla er komin tæpa fjóra mánuði 
á leið og væntir sín á vordögum. 
Katla Margrét geislar nú aldrei sem 
fyrr enda gengur meðgangan 
eins og í sögu. Það hefur verið 
að mikið að gera hjá henni að 
undanförnu en hún hefur verið að 
leika í Þjóðleikhúsinu og svo 
hefur hún verið í grínþáttunum 
Stelpunum frá upphafi en tökum á 
síðustu seríunni er nýlokið. Þess 
má til gamans geta að Katla 
Margrét er systir Herdísar Þorgeirs-
dóttur prófessors í Lögfræði við 
Háskólann og Bifröst og hún er líka 
systir Sveins Andra Sveinssonar 
lögmanns. Ef barninu kippir í kynið 
verður það lögfrótt með húmor.

HABITATPARIÐ INGIBJÖRG OG JÓN ARNAR GERA ÞAÐ GOTT Það er allt í fullri sveiflu í Habitat og svo er nýtt barn á leiðinni en það er 
von á því í maí en Ingibjörg er komin fjóra mánuði á leið.

Nýtt barn á leiðinni

H ildur Hafstein, stílisti og hönnuð-
ur, gekk nýlega til liðs við 365 

miðla til að poppa sjónvarpsstjörn-
urnar upp. „Starf Hildar felst í að hafa 
yfirumsjón með útliti og klæðaburði 
sjónvarpsstjarnanna,“ upplýsir Elín 
Sveinsdóttir, framleiðslustjóri á Stöð 2, 
um ráðningu Hildar. Hingað til hefur 
starfsfólk stöðvarinnar séð sjálft um 
að kaupa sér föt og hefur fengið að 
ráða hvernig það er til fara en nú verð-
ur breytinga þar á. Hildur er textíl-

hönnuður að mennt og hefur 
starfað sem stílisti og bún-
ingahönnuður undanfarin 

ár. Hún sá um að stílis-
era þá sem kepptu í 

Idolinu, gerði búninga 
fyrir Hárið þegar það 

var sett upp í Austurbæ 
og svo starfaði hún á 

tímaritinu Birtu og 
Veggfóðri við gerð 

myndaþátta og var 
með tískuumfjallanir. 

Hildur hannaði fatnað Selmu Björns-
dóttur og fylgimeyja hennar fyrir Euro-
vision-keppnina árið 2005 í Kænugarði 
en klæðnaðurinn vakti mikla athygli 
og þótti óvenjulegur. Hildur þykir með 
eindæmum smekkleg og verður ráðn-
ing hennar örugglega til þess að laða 
áhorfendur enn frekar að skjánum. 
Hún er þó ekki bara fær á fatasviðinu 
því hún hefur fallegan heimilisstíl eins 
og áhorfendur Veggfóðurs fengu að sjá 
þegar Vala Matt heimsótti hana á 
heimili hennar í Kópavogi. Helstu 
kostir Hildar er að hún er óhrædd við 
að fara ótroðnar slóðir og á án efa eftir 
að gera sjónvarpsstjörnurnar glam-
úrus og ofsasmart. Þegar Sirkus hafði 
samband við Hildi vildi hún lítið tjá sig 
um málið, enda væri verkefnið rétt að 
byrja og engin reynsla komin á það. Nú 
er bara spurning hvort fjólublái litur-
inn verði allsráðandi á skjánum en 
hann er þemalitur 365.  
 bergthora@frettabladid.is

HILDUR HAFSTEIN STÍLISERAR SJÓN-
VARPSSTJÖRNURNAR Á STÖÐ 2

Smartheitin 
allsráðandi

HILDUR HAFSTEIN Er hrifin af skinnum og 
notar slík við hvert tækifæri. Spennandi 
verður að sjá hvort fréttamenn Stöðvar 

2 muni lesa upp í pelsum.

GLAMÚRUS Þótt Selma riði 
ekki feitum hesti frá 
Eurovisjón var hún flott í 
tauinu. 
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Sigga Heimis iðnhönnuður hefur getið sér gott orð í hönnunarheiminum. Síðast-
liðin ár hefur hún starfað sem hönnuður hjá IKEA. Hún á til dæmis heiðurinn af 
jólakrönsunum sem hanga uppi í öðrum hvorum glugga á Íslandi en vinsældir 
kransanna eru þó ekki bara hérlendis því Svíar elska þá líka. Nú er hún nýkomin 
heim frá Miami þar sem hún tók þátt í opinni vinnustofu á vegum Art Basel 
Miami. „Vitra-safnið og Corning Museum of Glass ákváðu að taka höndum 
saman og  halda opna glervinnustofu á Miami með mismunandi hönnuðum,“ 
segir Sigga en í kjölfarið  sendi Vitra út verkefnalýsingu til valinna hönnuða og 
um 100 manns sóttu um að komast  að. Sigga var ein af þremur sem var boðið á 
opna vinnustofu á Miami.  Verkefnið þurfti að vera búið til á staðnum og það 
varð að vera úr gleri. Hún dó ekki ráðalaus og teiknaði upp líffæri sem voru svo  
blásin í gler fyrir framan áhorfendur. Auk Siggu tóku  Campana-bræðurnir þátt í 
vinnustofunni ásamt Constantín og Lauren Boym.  Í fjóra daga unnu þau á svið-
inu til skiptis með mismunandi verkefni. „Ég fór að velta því fyrir mér hvað væri 
hægt að móta úr gleri, hvaða hluti væri gaman að túlka úr þessum efnivið og þá 
kviknaði  hugmyndin að líffærunum. Ég á svo sem ekki langt að sækja það því ég  
var á náttúrufræðibraut í menntaskóla og hef mikinn áhuga á  mannslíkaman-
um. Mér fannst pælingin með glerið og líffærin líka spennandi því þetta tvennt á 
margt sameiginlegt, bæði brothætt og  viðkvæmt en samt svo sterkt,“ segir Sigga 
en það blundaði líka í  henni að brjótast út úr viðjum innanhússhönnunarinnar 
sem hún er  fást við alla daga og gera eitthvað nýtt og ferskt. „Mér finnst það  
skemmtileg andstæða við það sem ég geri venjulega.“ Verk Siggu  Heimis 
sló algerlega í gegn og nú hefur stjórnandi Vitra-safnsins, Alexander 
von Vegesack, boðið henni að sýna verkið á sýningu þar sem hann 
mun sýna einkalistasafn sitt í fyrsta skipti í mars í Tórínó á Ítalíu á 
næsta ári. Á sýninguna á Miami koma þekktir  listamenn og hönn-
uðir en þess má geta að Tom Dixon var staddur á sýningunni  á sýn-
ingarsvæði Artek enda listrænn yfirhönnuður þess fyrirtækis. Ljós 
hans prýða til dæmis veitingastaðinn Fiskmarkaðinn í  Aðalstræti. 
Sigga segir að stemningin á Miami hafi verið ólýsanleg. „Ég er bara 
ástfangin, hef aldrei komið svona nálægt glervinnslu  áður og þetta var 
svo spennandi,“ segir hún og bætir því við að það  heilli hana alltaf þegar 
hönnun og list mætist. Þegar hún er spurð  út í jólakransana frá IKEA segir hún 
að henni þyki óendanlega vænt um hvað þeir hafi fallið vel í kramið. „Þegar ég 
tók rútuna frá Keflavík og keyrði í bæinn og sá kransana í öðru hvoru  húsi  þá 
gat ég ekki annað en glaðst,“ segir hún en þess má geta að  umræddir kransar eru 
hennar „bestseller“ hjá fyrirtækinu.

martamaria@365.is

SIGGA HEIMIS Á VITRA-MESSUNNI Á MIAMI

SIGGA HEIMIS, STOPPAÐI Á ÍSLANDI Í TVO 
DAGA ÁÐUR EN HÚN FÓR AFTUR HEIM TIL 
SVÍÞJÓÐAR ÞAR SEM HÚN BÝR.

LÍFFÆRI ÚR GLERI 
SLÓGU Í GEGN
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Skífulistinn er samantekt af mest seldu titlum  í  Skífunni og verslunum BT út um allt land.

Næturvaktin
Simpsons The Movie
Astrópía
Transformers
Hairspray
Mýrin
Shrek the Third
Pirates of the Caribbean 3
Latibær Jólasveinninn
Harry Potter  the Order of Pho
Top Gear
Bratz the Movie
Meet the Robinsons
Grettir í Raun
National Lampoon’s X-mas vaca
Köld Slóð
Fóstbræður Season 5
Fóstbræður Season 3
Evan Almighty
Desperate Housewifes seria 3

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

VINSÆLUSTU DVDVINSÆLASTA TÓNLISTIN
Ýmsir    Pottþétt 45
Hjálmar   Ferðasót
Mugison   Mugiboogie
Villi Vill   Myndin af þér 
Ýmsir    100 Íslensk Jólalög á 5 geisla
Björgvin Halldórsson Jólagestir 4
Ellen    Einhversstaðar einhverntíma
Sprengjuhöllin  Tímarnir okkar
Páll Óskar   Allt fyrir ástina
Laddi    Jóla hvað?
Friðrik Ómar   Ég skemmti mér um jólin
Björgvin Halldórsson Jólagestir 1-3 
Ýmsir    Frostroses 2007 
Hjaltalín   Hjaltalín
Josh Groban   Noel
Álftagerðisbræður  Álftagerðisbræður
Led Zeppelin   Mothership 
Disella    Solo Noi
Garðar Thor Cortes  Cortes 2007
Sigur Rós   Hvarf/Heima

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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Jamie Oliver, kryddhristar 2.990 kr.

1.990 kr. 1.590 kr.

Silkibindi, verð frá 2.490 kr.

SPA-vörur, verð frá 999 kr.

Strákaúlpur, verð frá 5.990 kr.

Jólakjólar, verð frá 5.490 kr.

Jólin í einni ferð
Debenhams býður upp á úrval sem aldrei fyrr af fallegri gjafa- og merkja-
vöru. Fyrir dömur, herra, börnin og heimilið á verði sem kemur öllum í 
ekta jólaskap. Nú getur þú klárað jólainnkaupin á einum stað og eytt 
tímanum í það sem skiptir mestu máli.
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K ærustuparið Anna Clausen og Bjarni 
Einarsson reka saman verslunina Belleville á 

Laugaveginum. Verslunin Belleville sérhæfir 
sig í hönnunarvörum fyrir karlmenn, með 
áherslu á fatnað og skó auk þess sem 
þau selja bækur, tímarit og 
japanska popplist. Anna og 
Bjarni vekja eftirtekt hvar 
sem þau koma fyrir 
skemmtilegan og 
frumlegan klæðaburð. 
„Ég er undir margvís-
legum áhrifum þessa 
stundina. Ég er 
heilluð af 
nýaldarpönki og 
jaðarmenningu 
sem ég túlka á 
minn hátt í 
fatavali en 
Bjarni er afar 
vestrænn í 
klæðaburði,“ upplýsir 
Anna um fatastíl 
þeirra sem getur oft 
og tíðum verið afar 
framúrstefnuleg-
ur. Bjarni bætir 
því þó við að 
stíll hans sé 
einhvers 
konar arfleifð 
stúdentauppreisnar-
innar. Anna er frá 
Kaupmannahöfn og 
starfar sem stílisti og listrænn stjórnandi á alþjóð-
legum vettvangi auk þess sem hún kennir 
fatahönnun við Listaháskóla Íslands en Bjarni er 
kvikmyndagerðarmaður og ljósmyndari. Það er 

því fleira en ástin sem bindur parið órjúfanlegum 
böndum. „Við kynntumst í kringum 

áramótin 2001-2002. Anna kom þá til 
Íslands í fyrsta skipti og við höfum 

verið saman síðan,“ segir 
Bjarni um kynni sín og 

Önnu en hún fluttist 
til Íslands árið 

2004. Parið er 
afar samhent 

og vinna 
mikið 

saman. „Við bíðum full eftirvæntingar 
eftir útkomu tímaritsins Lodown frá Berlín, 

en blaðið kemur út í næstu viku. Í blaðinu birtist 
myndaþáttur sem við Anna og Ásdís Sif Gunnars-
dóttir myndlistarmaður unnum í sameiningu og 
við munum halda gott partí í verslun okkar af því 

tilefni,“ segir Bjarni en Ásdís Sif sýnir list sína í 
versluninni um þessar mundir. Bjarni og Anna 
eru mikið smekkfólk og eiga mikið af fallegum 
fötum í fataskápnum. Sirkus lék forvitni á að vita 
hver væru bestu kaup parsins. Anna er ekki lengi 
að hugsa sig um og segir að íbúðin þeirra sé besta 
fjárfestingin. „Bestu kaupin mín er atvinnu-
mannahjólabretti sem ég sannfærði móður mína 
um að kaupa handa mér árið 1988,“ segir Bjarni, 
en hann er skeitari fram í fingurgóma. Bjarni 
hefur þó gert nokkur innkaupaslysin í gegnum 
tíðina. „Á tímabili keypti ég mikið af „second 
hand“ skóm, það var á þeim tíma þegar maður 
gat fundið sjaldgæfa notaða skó á hverju strái. Ég 
hef samt aldrei fengið mig til að nota þetta 
skósafn mitt enda eru fótasveppir og annarra 
manna táfýla ekki málið,“ segir Bjarni að lokum 
en Anna fullyrðir að hún geri aldrei slæm kaup 
enda er hún annáluð fyrir smekkvísi sína. 

  Bergthora@frettabladid.is

BJARNI EINARS OG ANNA CLAUSEN. Teknó-jólaglugginn í baksýn er samstarfsverkefni Belleville og Ásdísar 
Sifjar Gunnarsdóttur myndlistarmanns.

Þau leiðinlegu mistök urðu í síðasta 
blaði Sirkuss að óleiðrétt viðtal við 
Eddu Björgu Eyjólfsdóttur leikkonu 
birtist í blaðinu. Þessa dagana sýnir 
Edda Björg verkið Konan áður en ekki 
Konan ein í hópi valinkunnra leikara, 
auk þess sem hún er á fullu við 
æfingar á verkinu Vígaguðinn en ekki 
Vígakonur eins og fram kom í Sirkus, 
en Vígaguðinn verður frumsýnt í 
Þjóðleikhúsinu í janúar. Edda Björg velti 
fyrir sér þeim möguleika að söðla 
algerlega um á síðasta leikári og hefja 
nám í arkitektúr en ekki á síðasta árinu 
í Leiklistarskólanum eins og misritaðist 
í viðtalinu. Verkið eftir Eggert 
Pétursson myndlistarmann er mynd af 
brönugrasi en ekki lúpínu eins og fram 
kom. Við biðjum Eddu Björgu 
velvirðingar á þessum leiðinlegu 
mistökum.  

Leiðrétting á viðtali við Eddu 
Björgu Eyjólfsdóttur

EDDA BJÖRG EYJÓLFSDÓTTIR

ANNA CLAUSEN OG BJARNI EINARSSON Í 
BELLEVILLE

BJARNI EINARS OG ANNA CLAUSEN.  Silfurmen Önnu 
frá Atelier 11.

Bjarni

■ Uppáhalds-
búðin: 
Belleville 

■ Nauðsyn-
legt í 
fataskápinn: 
Eitthvað eftir 
fatahönnuðinn 
Raf Simons. 

■ Eftirlætis 
flíkin í 
fataskápnum: 
Núna er það 
allt sem er 
prjónað í þungavigtarprjón, Maharishi 
peysujakkinn minn er því í miklu uppáhaldi. 

■ Veikastur fyrir: Ég er alltaf veikur.

■ Uppáhalds hönnuðurnir: Bernhard 
Willhelm, Patrik Söderstam, Supreme, Raf 
Simons og Maharishi.

Anna

■ Uppáhalds-
búðin: 
Belleville að 
sjálfsögðu.

■ Nauðsyn-
legt í 
fataskápinn: 
Eitthvað 
svart.

■ Eftirlætis 
flíkin í 
fataskápnum: 
Pelican 
Avenue 
kjóllinn minn.

■ Veikust fyrir: „Sexy stuffi.“

■ Uppáhalds hönnuðurnir: Raf Simons, 
Nicholas Ghesquiere at Balenciaga, Martin 
Margiela. Hlín Reykdal og Katrín Pétursdóttir.

GERA HELST EKKI
SLÆM KAUP

BJARNI 
EINARS 

OG ANNA 
CLASSEN. 

Maharishi 
peysujakki Bjarna. 

Jólagjöfi n hans 
fæst í 

Gallerí Kefl avík

Opið til 22 öll 
kvöld fram að jólum.
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Það geislar af Söru þegar við hitt-
umst á einum af smartheitabör-
um borgarinnar. Vodkakokkteil-

ar með reghlífum eru látnir eiga sig 
enda er varla kominn hádegismatur 
þegar viðtalið á sér stað. Sara hefur átt 
annasamt ár, bæði í leikhúsinu og í 
sjónvarpinu, því á árinu lék hún bæði í 
Næturvaktinni og í Pressunni og á 
sviði Borgarleikhússins. Í sjónvarps-
þáttunum Pressa er hún í hlutverki 
blaðakonunnar Láru sem er einstæð 
móðir. Það er ekki margt líkt með 
þeim Söru og Láru nema það að sú 
fyrrnefnda ætlaði að verða blaðamað-
ur þegar hún var unglingur. Hún 
stundaði nám á fjölmiðlabraut Fjöl-
brautaskólans í Breiðholti og ætlaði 
sér stóra hluti á fjölmiðlasviðinu og sá 
sjálfa sig fyrir sér með myndavél um 
hálsinn úti í hinum stóra heimi. „Við 
eigum það sameiginlegt að hafa þenn-
an blaðamannaáhuga en minn hefur 
reyndar dvínað aðeins með árunum. 
Lára er einstæð móðir og mér finnst 
hún verða hörð að utan en mjúk að 
innan. Ástríðan knýr hana áfram en líf 
hennar er allt annað en auðvelt og 
hún er í stöðugum barningi að púsla 
móðurhlutverkinu og vinnunni 
saman. Það reynir á að hlutirnir séu 
vel smurðir, en það er ekki alveg 
þannig hjá henni. Hún er svolítið hvat-
vís og að reyna að fóta sig í lífinu en 
kraftinn vantar ekki né neistann.“ 
Pressan er spennuþáttaröð úr smiðju 
Óskars Jónassonar og Sigurjóns Kjart-
anssonar en þeir fengu glæpasagna-
höfunda til liðs við sig eins og Árna 
Þórarinsson og Yrsu Sigurðardóttur til 
að skrifa nokkra þætti. Hún segir að 
vinnan við þættina hafi verið mjög 
skemmtileg og hláturtaugarnar hafi 
verið í stöðugri þjálfun þótt um glæpa-
þætti hafi verið að ræða. „Í Pressunni 
eru þónokkrar bílatökur og ég naut 
þess að keyra glannalega yfir hraða-
hindranir og svona, Obbosí, ætti 
kannski ekkert að vera að auglýsa 
það,“ segir Sara og hlær.

Háskaför með Hrafni
Sara var rétt skriðin yfir tvítugt þegar 
hún lék í kvikmyndinni Myrkrahöfð-
ingjanum eftir Hrafn Gunnlaugsson. 
„Þegar ég var nýbúin að fá hlutverkið 
hnaut ég um gamalt tímaritaviðtal við 
Hrafn þar sem hann sagði að hver 
mynd sem hann gerði væri ákveðin 
helför og samstarfsmenn hans þyrftu 
að vera tilbúnir til að ganga þann veg 
með honum. Þegar ég las þetta fannst 
mér hlutverkið mitt verða enn þá 
meira spennandi. Ég þroskaðist ótrú-
lega mikið á þessum tíma en ég upp-
lifði mig þó mjög mikið sem áhorf-
anda. Það var alltaf eitthvað að gerast, 
fólk að slasa sig og sjálf lenti ég í mikl-
um háska. Einu sinni vorum við að 
ríða út í Kúðafljót. Ég sat fyrir aftan 
einn reiðmanninn á meðan hann reið 
með mig út í. Þegar við komum út í 
fljótið þandi merin sig svo mikið því 
fljótið var svo straumhart og kalt að 
hún sprengdi gjörðina. Þegar við 
vorum komin út í fljótið hélt hnakkur-
inn ekki. Reiðmaðurinn hvíslaði að 
mér að gjörðin væri farin og ég mátti 
ekki sýna nein viðbrögð því það var 
verið að taka upp. Þetta fannst mér 
ekkert leiðinlegt og var með hjartað í 
buxunum meðan á þessu stóð,“ segir 
hún og brosir við upprifjunina. Hlut-
verk Söru vakti mikla athygli ekki síst 
þar sem hún þurfti að koma nakin 
fram. „Merkilegt hvað fólk virðist allt-
af hafa mikinn áhuga á nektinni. Svo 
er kannski sama fólkið að fárast yfir 
nekt í bíómyndum en leyfir svo börn-
unum sínum umhugsunarlaust að 
horfa á hálfberar stúlkur „dilla“ sér 
fyrir framan karlmann sem er að 
syngja um hórur. Stelpur fá oft og 
tíðum ekkert sérlega uppbyggjandi 
skilaboð fyrir sjálfsmyndina í samfé-
laginu í dag, eiginlega bara frekar 
brengluð. Svo er mikil áhersla lögð á 
að þær séu undirgefnar kynverur eins 
og í öllum þessum tónlistarmynd-
böndum. Auðvitað hefur þetta áhrif á 
óharðnaðar unglingsstelpur. Ég meina 

það hefur áhrif á mann sjálfan. Maður 
fer bara að hugsa, hmm, ætti ég 
kannski að fara drífa mig í ræktina, ég 
er ekki nógu svona eða hinsegin. 
Maður gæti alveg farið þarna ef maður 
leyfði sér það, en þá kemur að sjálf-
stjórninni. Ég væri að ljúga því ef ég 
segði að það hefði ekki verið neitt mál 
að vera nakin í vinnunni, ég þurfti 
alveg að bíta á jaxlinn. En það var ekki 
af því mér fyndist eitthvað að því, 
meira að velta því fyrir mér „hvað á 
fólk eftir að segja“. En ég tók líka 
ákvörðun, ég ætlaði ekki að láta það 
stoppa mig. Ég vissi að ég myndi læra 
meira af þessu en egóið mitt myndi 
tapa. Stundum er nekt óþörf og manni 
finnst hún jafnvel neydd upp á mann. 
En svo getur hún verið óskaplega 
falleg, já eða ljót, allt eftir því hvað við 
á, og hjálpað verkinu sem hún er í, 
hvort sem það er myndlist, kvikmynd 
eða leikhús. Maður þarf bara að meta 
það í hvert og eitt skipti eins og maður 
setur spurningar við aðra hluti sem 
karakterar gera. Það er hægt að upp-
lifa sig nakta í fötum. Það getur tekið 
mun meira á heldur en að bera líkam-
ann sem við öll höfum jú sameiginlegt 
að vera í, þótt þeir séu ólíkir. Þá meina 
ég að bera sjálfan sig að einhverju leyti 
eins og sál sína eða tilfinningar sínar, 
ljótleika sinn eða fegurð. Persónulega 
finnst mér þetta áhugaverðara heldur 
en hvort það sést í brjóstin eða boss-
ann á einhverjum. Það er stundum 
hálf smáborgaraleg umræðan um 

þessa blessuðu nekt. Eina sem er fyrir-
staða er ef börnin manns verða fyrir 
aðkasti út af því, því maður getur séð 
um sjálfan sig en svo geta börn verið 
grimm hvert við annað og strítt, það er 
erfitt.“

Vildi upplifa meira
Meðan á tökum á Myrkrahöfðingjan-
um stóð sótti hún um í Leiklistarskól-
anum. Þegar hún var komin í 30 
manna úrtak hætti hún við því henni 
fannst hún ekki vera tilbúin. „Ég 
hringdi þarna niður eftir og sagði að 
ég væri hætt við. Leikarar verða að 
hafa einhverju að miðla og mér fannst 
ég þurfa að upplifa meira áður en ég 
færi í leiklistarskóla,“ segir hún. Nokkr-

um árum seinna, þegar hún var búin 
að skoða heiminn, dvelja í Frakklandi 
og upplifa marga spennandi hluti sótti 
hún um og komst inn árið 2001. Þegar 
Sara er spurð að því hvenær hún hafi 
áttað sig á því að hún vildi verða leik-
kona segir hún það hafi verið þegar 
hún var í sálfræði í Háskólanum og 
samhliða því verið að vinna við Myrk-
rahöfðingjann. „Hef alltaf heillast af 
manneskjunni og hvernig hún virkar. 
Svo áttaði ég mig á því að fyrir mig lá 
sálfræðin í leiklistinni. Svona „hands-
on“ sálfræði ef svo mætti segja. Þar 
hafði ég fundið farveg fyrir sálfræðip-
ælingar og sköpun í bland. Það á betur 
við mig en þurrar kenningar og slíkt 
sem er víst nauðsynlegt til þess að 

geta farið að vinna sem sálfræðingur. 
Þannig ég hugsaði með mér að ég 
gæti vel tengt sálfræðina inn í leiklist-
ina, hún er jú hálfgerð sálfræði og 
setti það á „hold“ að bjarga heimin-
um. Nema svo hef ég áttað mig á því 
betur og betur að það er hægt að 
hjálpa fólki á margan og misjafnan 
hátt,“ segir hún og bætir því við að 
leikhúsið búi yfir remedíum fyrir sál-
ina. „Það getur lyft manni í hæstu 
hæðir, glatt og hreinsað þegar það er 
upp á sitt besta. Og þar liggur löngun 
mín núna, að gefa, en að sjálfsögðu 
þigg ég líka, það er bara lögmál! En 
það var þar sumsé sem ég fattaði það, 
þurfti bara að lifa svolítið áður en ég 
færi í skólann, svo ég hefði einhverju 
að miðla í leiklistinni. Spáði reyndar 
svolítið í arkitektúr líka en það hvarf 
þegar ég loksins horfðist í augu við að 
ég gæti ekki bælt leiklistarþrána niður. 
Því ég reyndi það alveg. Maður verður 
að vera viss um að maður hafi ástríðu 
fyrir því sem maður er að gera. Sér í 
lagi þegar maður velur sér sköpunar-
vinnu, þú gerir hana ekkert með hang-
andi hendi.“ Það er ekki annað hægt 
en að hrífast með því Sara talar af svo 
mikilli sannfæringu. En er leikara-
starfið sveipað ævintýraljóma? „Já, en 
að sjálfsögðu er þetta líka vinna og 
getur alveg orðið svolítið puð. Ástríð-
an er samt svo mikilvæg því sköpunin 
má aldrei vera hversdagsleg. Hvers-
dagsleikinn er ekki í boði ef hún á að 
skila sér í töfrum.“ En er þetta ekki 

LEIKKONAN SARA DÖGG ÁSGEIRSDÓTTIR LEIKUR AÐALHLUTVERKIÐ Í NÝRRI ÍSLENSKRI SPENNUÞÁTTARÖÐ, PRES
HÚN MYNDARLEGA STARFSMANNASTJÓRANN Í NÆTURVAKTINNI. MARTA MARÍA JÓNASDÓTTIR HITTI HANA OG F

ÚR SVEITINNI Í SVIÐSLJ

Uppáhaldsmatur: Sushi og hvítvín, rauðvín og ostar, kjötbollur og mjólk. 
Ég get haldiið endalaust áfram. Bara ekki hrogn, lifur og rækjur!!! 

Geisladiskurinn: Í augnablikinu eru það Interpol;Our love to admire. 
Lhasa; La Lorna, þetta eins og allt annað getur breyst á morgun.

Skemmtunin: Faðma tré og hoppa í pollum.  Það er lífsins ómögulegt að 
gera það með fýlusvip.

Uppáhaldsverslunin: Ætli það sé ekki Nóatún á Selfossi á leið út í sveit, 
matur, matur, matur allt um kring, dásamlegt!

Draumahlutverkið:  Er heilluð af Karítas hennar Kristínar Maríu(marju) 
Baldursdóttur. Átti einmitt sjálf að heita Karítas, gaman að segja frá því. 
Flott þroskasaga  og spennandi karakter. Það væri gaman að gera 
bíómynd um hana. Bíð spennt eftir að fá framhaldið í jólagjöf. 

Besta jólagjöfin:  Hef fengið margar og góðar gjafir, en einhvernveginn 
hefur engin þeirra náð að toppa sjálft jólaandrúmið sem er þykkt og mjúkt 
eins og flauel.



SSAN, SEM VERÐUR SÝNT Á STÖÐ 2. ÞETTA ER ALLS EKKI HENNAR FYRSTA HLUTVERK ÞVÍ NÚ SÍÐAST LÉK 
FÉKK AÐ KYNNAST LEIKKONUNNI BETUR.

það sé mikilvægasta hlutverkið í lífinu 
þótt því fylgi ekki „spotlight“ og lófa-
klapp.

„Móðurhlutverkið kennir manni á 
hverjum einasta degi. Ég hélt að ég 
væri búin að finna kærleikann í hjart-
anu en ég vissi ekki að hann væri 
svona stór, óendanlegur og skilyrðis-
laus. Það er svo margt sem er ekki 
sjálfgefið í lífinu og maður verður að 

vera þakklátur fyrir þessar gjafir sem 
maður fær. Börnin hvetja mann til 
fullkomnunar. Þau koma með ljósið til 
jarðarinnar og það er okkar að passa 
upp á það og leyfa þeim að vera börn í 
þann tíma sem þau þurfa þess,“ segir 
hún. Talið berst að andlegum málefn-
um en þau eru ofarlega í huga Söru. 
„Eitt aðaláhugamálið er samtvinnað 
daglega lífinu en það eru andlegu mál-

efnin og mannrækt hvers konar. Ég 
legg tarot og hin ýmsu spil ef ég er í 
þeirri stemningunni, það er verulega 
góð æfing í að þroska innsæið sitt. Það 
þarf stundum hugrekki til þess að 
hlusta á það en þá uppsker maður líka 
ríkulega í kjölfarið.“ Þegar hún er ekki í 
mannrækt og að spá í spilin hefur hún 
unun af hálendisferðalögum. „Þau 
gefa alveg ótrúlega mikið og eru á 

topp fimm-listanum í lífinu. Einstakt 
að standa einhvers staðar langt fjarri 
mannabyggð með fjallatoppa, læki og 
ár í kring.“ Þegar hún er spurð út í 
framtíðarplönin ypptir hún öxlum og 
brosir. „Ég veit varla hvað ég ætla að 
gera í næstu viku, lífið er svo óvænt. 
En ég trúi því að ef maður er með 
útbreiddan faðminn og tilbúinn að 
taka á móti þá gerast töfrarnir.“

JÓSIÐ

kröfuhart starf útlitslega séð? Þarftu 
ekki alltaf að vera í ræktinni? „Guð, ég 
þyrfti að fara að hreyfa mig, hef ekki 
farið í eiginlega rækt mjög lengi. Ann-
ars finnst mér skemmtilegast að 
stunda hreyfingu eins og sund og 
dans. Ég hef aldrei komist upp á lag 
með að hlaupa en oft reynt,“ segir hún 
og brosir út í annað og segir það ekki 
á stefnuskránni að hlaupa í Glitnis-
maraþoninu. En hún hefur gaman af 
hestum enda er hún alin upp á sveita-
bæ í Gnjúpverjahreppi í Árnessýslu. 
„Hvað hestamennskuna varðar þá hef 
ég ekki enn lagt í að fá mér aftur hesta, 
heldur hef ég fengið lánaða hesta hjá 
vinum og kunningjum. Það hefur 
hreinlega ekki verið pláss fyrir þá í lífi 
mínu þannig að ég geti sinnt þeim af 
natni. Hestar eru svo ótrúlegar skepn-
ur, það er ekki hægt að eiga hest og 
sinna honum ekki, það kallar bara á 
samviskubit og særð augnatillit á 
báða bóga. Þeir eru hálfpartinn eins 
og fólk hvað þetta varðar. Það fer nú 
að koma að þessu núna, er orðin hálf 
viðþolslaus, farin að fá fráhvörf frá því 
að lykta af heyi og moka skít, það er 
fátt betra.“

Móðurhlutverkið er engu líkt
Sara útskrifaðist úr Leiklistarskóla 
Íslands vorið 2005 en þá var hún ólétt 
af dóttur sinni sem kom í heiminn um 
haustið. Hún lifnar öll við þegar 
móður hlutverkið ber á góma enda 
eru mæður yfirleitt sammála um að 

„Bráðskemmtileg skvísubók.“

Gerður Kristný í Mannamáli

„Ef  þú bara vissir ... tekur á 
alvörumáli sem ekki er einsdæmi í 
samfélaginu og gerir það ágætlega 

… þó að fólk á mínum aldri sé ekki 

haft gaman af  henni. Fyrir mark-

Bleikasta bókin í bænum!

Marta María Jónasdóttir og Þóra Sigurðardóttir
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„DVERGAJÓL“ 
Philippe Starck-

dvergarnir eru 
upplagðir í 

jólapakkann í ár 
fyrir alla þá sem 
hafa smekk fyrir 
garðdvergum og 

öðrum slíkum 
gleðigjöfum. Ekki 

spillir að hafa Starck 
sjálfan skrifaðan fyrir 
skemmtilegheitunum. 

Dvergarnir fást í 
versluninni Epal.

SYKURHÚÐUÐ JÓL 
Dreymir ekki alla um 
að eignast „candy-
floss“-vél? Tilvalin 
jólagjöf fyrir þá sem 
elska klístraðan 17. 
júní og státa af 
hraðvirku brennslu-
kerfi innra með sér. 
„Candyfloss“-vél heim 
í stofu og þjóðhátíðin 
byrjar hjá þér þegar 
þú vilt, 365 daga á ári 
ef þú ert í rétta 
stuðinu. Vélin fæst á 
Vörutorginu.

SÚKKULAÐIGOSBRUNNUR OG ÁRSKORT Í 
LAUGAR Í JÓLAPAKKANN Hvaða 

súkkulaðigrís hefur ekki dreymt um að 
eignast gosbrunn fljótandi í súkkulaði? 

Súkkulaðigosbrunnurinn er tilvalinn í 
jólapakkann og ætti að lífga upp á 

hvert heimili, því eins og frægt er orðið 
þá er súkkulaði hverjum manni 

LÍFSnauðsynlegt. EF ÆTLUNIN ER AÐ 
EYÐA JÓLAHÁTÍÐINNI LIGGJANDI 

UNDIR GOSBRUNNINUM SAFNAST 
DÁGÓÐAR KALORÍUR Í SAFNIÐ og því 
ætti líkamsræktarkort að fylgja með 

súkkulaðibrunnum fyrir mestu 
súkkulaðinautnaseggina. Súkkulaðigos-

brunnurinn fæst á Vörutorginu. SPACE-BAG Í PAKKANN Gefðu ástinni þinni bestu jólagjöf í heimi, „The 
Space bag“, töfralausn sem sparar rými. Með pokanum góða er hægt 
að þrefalda skápaplássið á heimilinu og ætti því enginn að þurfa að 
láta plássleysið stoppa sig í fatainnkaupum, með þessu mætti fylgja 2 
milljóna inneign í GUCCI-búðinni í Lundúnum, nóg er plássið í 
skápunum. Pokarnir góðu fást á Vörutorginu.

FYRIR MATGÆÐINGINN Kjúklingaspír-
allinn er stórkostleg gjöf fyrir alla 
þá sem hafa gaman af að troða 
fyllingu í kjúklinginn eða 
kalkúninn en eiga í 
vandræðum með 
að setja fuglinn 
saman. Með 
kjúklingaspír-
alinn að 
vopni verður 
slík aðgerð 
hægðarleikur 
og elda-
mennskan 
verður enn 
skemmtilegri. 
Kjúklingaspírallinn 
fæst í Kokku.

BOBBI BROWN-TÓNIK Hvern dreymir ekki um 
fegurð og frískleika í svartasta skammdeg-

inu? Andlitsvatnið eða „tónikið“ frá Bobbi 
Brown sveipar andlitið ljóma á örskammri 

stundu og gerir karftaverk fyrir alla þá sem 
trúa á slíkan mátt. Það er þó harðbannað að 
blanda því út í ginið. Fæst í verslunum Lyfja 

og heilsu og Hagkaupum.

GAMALDAGS UPPVASK  Á 
tímum uppþvottavéla 

dreymir alla um uppvask upp 
á gamla mátann að minnsta 

kosti einu sinni á ári. 
Uppþvottagrindin fæst í Epal.

„DIAMONDS ARE A 
GIRL’S BEST FRIEND“ 
Diamonds Emporio 
Armani-ilmvatnið og 
húðmjólkin eru 
sannkallaðir 
demantar í jólagjafa-
flóðinu og ættu að 
gleðja kvenþjóðina og 
jafnvel hörðustu 
femínista.  

ELEGANT EGGAJSKERI Eggjaskeri sem fer vel 
við hvítlakkaðar eldhúsinnréttingar. Fullkomin 
gjöf fyrir þá sem eiga allt.

Hvað er hægt að gefa fólki sem á allt þegar landskikar og fallvötn eru 
ekki í boði? Sirkus fór á stúfana og komst að því að vöruúrval af bráð-
nauðsynlegum óþarfa hefur aldrei verið meira. 

ÓSKALISTI
þeirra sem allt eiga

LAUGAVEGUR 86 -94, S: 511-2007
REYKJAVIK STORE
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Hverfandi munur!

...ég sá það á visir.is

Visir.is er öflug frétta- og upplýsingaveita í stöðugri sókn, sem leggur metnað sinn í að flytja fréttir 

líðandi stundar fljótt og örugglega til notenda. Fréttir, dægurmál, umræða, blogg, sjónvarpsfréttir 

Stöðvar 2 og fréttatengdir þættir – allt er þetta aðgengilegt á einum stað í einfaldri umgjörð og með 

skýrri framsetningu. Notendur vita að hverju þeir ganga þegar þeir heimsækja vísi.

sir.is

241.376 notendur á visir.is á meðan 276.498 notendur völdu mbl.is í 49. viku, 
það er varla höfðinu hærra í samanburði!*

*Samrænd vefmæling  á modernus.is í viku 49
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Desember er tími drykkju og skemmt-
anahalds. Sirkusstjórinn tók þetta mjög 

alvarlega og fékk sér 
Jägermeisterstaup öll 
kvöld vikunnar meðan 
hann skipulagði hver ætti 
að fá hvað í jólagjöf, 
saumaði út og tók til í 
eldhússkápunum. Á 

föstudagskvöldið rak 
hann inn nefið í jólaboð 

Sölkunnar. Þótt það væri bara fyrir 
konur var hann ekki rekinn út því hann 
var í pels með hárkollu og leit eiginlega 
út eins og löngu týnd systir 
Dorritar. Í teitinu var verið 
að fagna útkomu 
bókarinnar Konur hafa 
orðið, sem er ein 
svalasta dagatalsbók 
sem gefin hefur verið 
út. Þar var Hildur 
Hermóðsdóttir, eigandi 
Sölku, í góðum gír ásamt Kríu, ritstjóra 
útgáfunnar, Sissu ljósmyndara, 
Kolbrúnu Halldórsdóttur þingkonu, 
Hrund Hauksdóttur, sem einu sinni 
ritstýrði Bleiku og bláu, Þórkötlu 
Aðalsteinsdóttur sálfræðingi og 
Sigríði Björnsdóttur hjá Blátt áfram. 
Eftir vel heppnað bókapartí var 
ferðinni heitið á gamaldags 
jólaglögg í anda níunda áratugarins, 

þó gekk Sirkusstjórinn 
ekki alla leið og skildi 
grifflurnar og broddahár-
kolluna við sig. Seinna 
um kvöldið rambaði 
hann inn á Apótekið 
þar sem jólastuðið var 
í algleymingi. Þar var 
Fjölnir Þorgeirsson 
hestamaður og Andrés Pétur fasteigna-
sali. Þar var líka Óli Stephensen, 
framkvæmdastjóri NTC-verslanana, og 

Kjartan Sturluson fótboltakarl, 
hjónin Sara Lind Þrúðardóttir, 

kynningarstjóri Baugs, og 
Birgir Sigfússon, 
framkvæmdastjóri Saga 
Event. Kvöldið endaði á 
klassískan hátt, pulsa 
á Select og alka-
seltzer fyrir háttinn. 
Það klikkar aldrei. 

■ Hverjir voru hvar?

Ég kemst í hátíðarskap...

„ÞEGAR FYRSTU SNJÓKORNIN 
FALLA Á JÖRÐINA OG FÓLK FER 
AÐ DREIFA HINUM KÆRLEIKS-
RÍKA ANDA JÓLANNA Í HJARTA 

HVER ANNARS.“ ÓTTAR 
NORÐFJÖRÐ RITHÖFUND-
UR.

„UM LEIÐ OG BYRJAR AÐ SNJÓA OG 
JÓLASERÍUR TAKA AÐ LÝSA UPP BORGINA.“ 

ELMA LÍSA GUNNARSDÓTTIR LEIKKONA.

„ÞEGAR PRÓFIN ERU AÐ BAKI HJÁ MÉR 
OG ÉG KEMST Í SVEITINA.“ UNNUR BIRNA 
VILHJÁLMSDÓTTIR, NEMI Í LÖGFRÆÐI.

Ár lega útnefn i r  t ímar i t ið 
Nýt t  l í f  konu árs ins .  Þet ta 
ár ið  var  það barát tukonan 
Frey ja  Hara ldsdót t i r 
sem varð þess he iðurs 
aðnjótandi  að h l jó ta  nafn-
bót ina,  en Frey ja  hefur 
bar is t  ö tu l lega fyr i r  mál -
efnum fat laðra.  Verð launa-
afhendingin  fór  f ram í 
gy l l ta  sa lnum á Hóte l 
Borg,  12.  desember og 
var  vegleg að vanda. 
„Le ikkonan Helga Braga 
Jónsdót t i r  var  ve is lust jór i 
og fór  á  kostum og 
saxófón le ikar inn Jóel  Pá ls -
son töfrað i  fagra tóna ofan 
í  gest ina,“  segir  Heiðd ís 
L i l ja  Magnúsdót t i r,  r i ts t jór i 
á  Ný ju  l í f i .  „Fyrrverandi 
r i ts t jórar  b laðs ins ,  þær 
Gul lve ig  Sæmundsdót t i r 
og Katr ín  Pá lsdót t i r,  hé ldu 
tö lu  í  t i le fn i  a f  s tórafmæl i 
b laðs ins  en Nýt t  l í f  fagnar 
þr já t íu  ára afmæl i  s ínu 
um þessar  mundir.  Ny lon-
söngf lokkur inn söng s íðan 
afmæl issönginn fyr i r 
b lað ið  og vakt i  það mik la 
lukku,“  segir  Heiðd ís 
L i l ja  að lokum alsæl  með 
hát íðahöld in .   

Árið hennar 
Freyju

SPÁ Í SPILIN Spákonan Sigríður 
Klingenberg var frumleg og djörf að 
vanda, Hér er hún með Margréti hjá 
Isis.

RÆDDU MÁLIN Grímur Bjarnason 
ljósmyndari og Lára Björg Björnsdóttir, 
fyrrverandi blaðamaður á Nýju lífi. 

NYLON-FLOKKURINN Alma, Steinunn og 
Klara geisluðu í svörtu.

RITSTJÓRARNIR Heiðdís Lilja Magnúsdóttir, ritstjóri Nýs lífs, 
Gullveig Sæmundsdóttir og Katrín Pálsdóttir, fyrrverandi 
ritstjórar.

VERÐLAUNAAFHENDINGIN Heiðdís Lilja 
Magnúsdóttir ritstjóri afhendir Freyju 
Haraldsóttur viðurkenninguna.

m
yndir/völundur

„ÞEGAR VIÐ BAGGALÚTSBRÆÐUR ERUM 
BÚNIR AÐ SENDA FRÁ OKKUR HIÐ 

ÁRLEGA AÐVENTULAG OKKAR OG ÞÁ 
SKIPTIR ENGU MÁLI HVORT ÚTI SÉU 

SNJÓR OG KRAP. EN FYRIR ÞESSI JÓLIN 
BER AÐVENTULAGIÐ EINMITT HEITIÐ „ÉG 

KEMST Í JÓLAFÍLING“. KARL SIGURÐS-
SON BAGGALÚTUR. 



Bee Movie TM & © 2007 DreamWorks Animation L.L.C.   All Rights Reserved

BEEMOVIE.COM

LUK
KULEIKUR

BYRS OG HONEY NUT CHEERIOS

Milljón ástæður til að taka þátt!

Vinningur að verðmæti 300.000,-

Ferðavinningur fyrir tvo 

50.000 króna ferðaávísun

Gjafakörfur frá Nathan & Olsen 

Árskort í bíó
Miðar í bíó
DVD myndir

VINNINGAR Í LUKKULEIKNUM

Nældu þér í Honey Nut Cheerios í næstu búð og 
taktu þátt í léttum leik. Fjöldi glæsilegra vinninga!

Heildarverðmæti
vinninga er 

1 milljón króna!
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S igríður Klingenberg spáir fyrir Jóni Ásgeiri 
Jóhannessyni þessa vikuna. Hann er fæddur 

27.1 1968 og hefur sjö fyrir lífstölu. „Orkan hans er 
mystísk og erfitt í raun að lesa hana. Þetta hentar 
honum sérlega vel í viðskiptum vegna þess að fólk 
veit ekkert hvað hann er að hugsa. Honum finnst 
gaman að tefla á þessu viðskipta-taflborði og hann 
á eftir að máta marga. Hann hefur snilldargáfurnar 
í genunum líkt og rithöfundurinn Arnaldur 
Indriðason hafði snilldargáfuna frá föður sínum. 
Þessi lífssaga var skráð í stjörnurnar áður en Jón 
Ásgeir fæddist. Hann er viðskiptaíþróttamaður og 
keppnisskapið hans er ógurlegt. Hann á aldrei eftir 
að hægja á sér eða setjast í helgan stein vegna þess 
að þetta er það sem honum finnst gefa lífinu gildi. 
Jón Ásgeir er frekar feiminn, mjög trygglyndur og 
hefur í gegnum tíðina sjaldan orðið ástfanginn. Nú 

er hann hins vegar algerlega búinn að finna 
sálufélaga sinn, hana Ingibjörgu Stefaníu Pálma-
dóttur. Jón Ásgeir hefur gott minni sem er afar 
slæmt fyrir andstæðinga hans. Hann er samt ekki 
eins hefnigjarn og fólk heldur. Hann mun frekar 
sýna fólki í tvo heimana með því að það fær hann 
ekkert stoppað, Hann er búinn að hafa mikil áhrif á 
íslenskt viðskiptalíf. Hann byrjaði á ásnum 2007 og 
mun hans áhrifa gæta miklu meira í framtíðinni og 
get ég ekki betur séð en hann eigi eftir að leggja 
Danmörku að fótum sér. Það kæmi mér ekki á 
óvart þótt hann yrði nánast eins og nýi krónprins 
Danmerkur. Líf hans verður farsælt en varðandi 
skemmtanalífið er sú vísa ekki of oft kveðin að 
hann þarf að ganga hægt um gleðinnar dyr,“ segir 
Sigríður Klingenberg.
 www.klingenberg.is 

Næsti krónprins Danmerkur

ÞAÐ FÆR HANN EKKERT STOPPAÐ Jón Ásgeir er mjög 
mystískur og fólk á erfitt með að lesa hann og veit 
yfirleitt ekkert hvað hann er að hugsa. 

Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

■ Það er kominn 
tími til að skipta 
um vinnu ...

… ÞEGAR MÖTUNEYTI FYRIRTÆKISINS 
HEFUR BARA EITT MARKMIÐ: AÐ FITA ÞIG!

… ÞEGAR VINNUFÉLAGAR ÞÍNIR HALDA AÐ 
ÞEIR SÉU AÐ LEIKA Í NÆTURVAKTINNI, 
NOTA SÖMU FRASANA OG ERU MEÐ 
HRINGITÓNA ÚR ÞÁTTUNUM, NEI SÆLL, 
ÞAÐ GERIST EKKERT SJOPPULEGRA …

… ÞEGAR ÞÚ LENDIR Í ÞVÍ AÐ DREKKA OF 
MIKIÐ JÓLAGLÖGG Í STARFSMANNAPARTÍI 
OG VAKNAR NAKINN HEIMA HJÁ 
YFIRMANNI ÞÍNUM.  

… ÞEGAR ÞIG ER FARIÐ AÐ DREYMA 
VINNUNA ÞÍNA Á NÓTTUNNI. 

… ÞEGAR ÞÚ FÆRÐ FLÍSPEYSU MERKTA 
FYRIRTÆKINU Í JÓLAGJÖF. ÞÆR VALDA 
EKKI BARA TÍSKUSLYSI HELDUR GERA ÞÆR 
EKKERT FYRIR VAXTARLAG STARFS-
MANNSINS OG ERU SÉRSTAKLEGA VOND 
ÍMYND FYRIR VIÐKOMANDI FYRIRTÆKI ÚT 
Á VIÐ. 

leiðir...

SPURNINGAKEPPNI sirkuss

■ Jóel Pálsson 
1. Glitnir.
2. Jón Sigurðsson.
3. Minnisbók.
4. Ó Ó Ingibjörg. 
5. Bennabúð.
6. Árið 1977.

Saxófónleikarinn góðþekki Jóel Pálsson batt enda á sigurgöngu Hannesar með naumindum. Jóel hlaut sex 
stig af tíu mögulegum á móti fimm stigum Hannesar. Hannes Heimir skorar á viskubrunninn Jón Bjarna 
Guðmundsson, framleiðanda hjá Saga film, til að mæta Jóel.

1. Hvaða banki var á dögunum útnefndur banki 
ársins á Íslandi árið 2007 af alþjóðlega banka-
tímaritinu „The Banker“?

2. Hvað heitir forstjóri FL Group? 

3. Hvað heitir nýútkomin bók Sigurðar Pálssonar 
sem tilnefnd er til Íslensku bókmenntaverðlaun-
anna?

4. Á dögunum gáfu þau systkinin Ingibjörg, Ómar 
og Óskar Guðjónsbörn út geisladisk, hvað heitir 
hann?

5. Nýlega opnaði óvenjuleg bókabúð á Njálsgötu, 
þar sem áherslan er lögð á bækur um myndlist, 
hvað heitir búðin?

6. Hvenær tóku fyrstu íslensku barnaverndarlögin 
gildi?

7. Hvað heitir ævintýramynd Ara Kristinssonar 
sem var frumsýnd á dögunum?

8. Hver er herra Ísland árið 2007?  

9. Hvaða íslenski hrekkjalómur gerðist svo kræfur 
að panta símaviðtal við George Bush nýlega?

10. Hver er þjálfari handknattleiksliðs Stjörnunnar? 

5 RÉTT SVÖR. 6 RÉTT SVÖR.■ Hannes Heimir 
1. Glitnir.
2. Jón Sigurðsson.
3. Ævisögur og 
endurminningar.
4. Ó Ó Ingibjörg. 
5. Útúrdúr.

6. Árið 1967.
7. Duggholufólkið.
8. Ekki hugmynd.
9. Illugi.
10. Patrekur 
Jóhannesson.

7. Dugguholufólkið.
8. Davíð Þór Jónsson.
9. Skagamaðurinn 
Vífill Atlason.
10. Pass.

SPURNINGAKEPPNI SIRKUSS HELDUR GÖNGU SINNI ÁFRAM. SIGURFÖR BUFF TRYMBILSINS HANN-
ESAR HEIMIS HEFUR VERIÐ ÓSTÖÐVANDI OG ALLS HEFUR HANN UNNIÐ TÍU MÓTHERJA. HÉR 
MÆTIR HANNES HEIMIR TÓNLISTARMANNINUM JÓEL PÁLSSYNI.

Rétt svör: 1. Glitnir. 2. Jón Sigurðsson. 3. Minnisbók. 4. Ó Ó 
Ingibjörg. 5. Útúrdúr. 6. Árið 1932. 7. Duggholufólkið. 8. Ágúst 
Örn Guðmundsson. 9. Vífill Örn Atlason. 10. Aðalsteinn Eyjólfsson. 

Þ egar ég byrjaði með verslunina Fígúru fyrir sjö mánuð-
um hafði ég aldrei snert saumavél eða komið nálægt 

hannyrðum á einn eða annan hátt og hafði lítið vit á fötum,“ 
segir Guðjón Rúnar Emilsson, hönnuður og verslunareigandi 
Fígúru, betur þekktur sem Gaui en nú gegna föt og sauma-
skapur lykilhlutverki í lífi hans. „Við bjóðum viðskiptavinum 
okkar upp á að setja sinn persónulega stíl í fatnaðinn sem við 
seljum og þrykkjum og saumum á fötin eftir þeirra hug-
myndum,“ upplýsir Gaui, en þessi nýbreytni í íslenskri 
verslun hefur hlotið góðar viðtökur. „Á tímum fjöldafram-
leiðslunnar langar marga í eitthvað einstakt án þess þó að 
það kosti morðfjár og það var meginástæða fyrir því að við 
ákváðum að hrinda þessari hugmynd í framkvæmd,“ bætir 
Guðjón við en vörurnar sem verslunin selur eru á mjög 
viðráðanlegu verði. Verslunin Fígúra þykir með eindæmum 
skemmtileg enda býður hún upp á fjölbreytt vöruúrval þar 
sem stefnum og stílum úr öllum áttum ægir saman. „Við 
seljum vörur frá Human Empire, American Apparel, Franklin 
& Marshall auk þess sem við bjóðum upp á íslenska hönnun, 
en núna eru í kringum 20 íslenskir hönnuðir sem selja 
hönnun sína hjá okkur,“ segir Guðjón og hvetur alla þá sem 
luma á einhverju skemmtilegu í pokahorninu að koma við í 
Fígúru. „Verslunin er hugsuð bæði sem búð og gallerí. Við 
leggjum ríka áherslu á að sýna allan skalann af list og erum 
opin fyrir öllu,“ segir Guðjón en hann leggur mikið upp úr því 
að allir finni eitthvað við sitt hæfi í Fígúru. „Áður en ég hóf 
sjálfur verslunarrekstur hafði mér alltaf þótt leiðinlegt í 
verslunum og forðaðist búðir eins og heitan eldinn,“ segir 

kaupmaðurinn Guðjón að lokum sem unir hag sínum vel í 
búð sinni á Skólavörðustígnum.    
http://www.myspace.com/figurastore.  bergthora@frettabladid.is

GAUI Í FÍGÚRU FETAR ÓTROÐNAR SLÓÐIR

LEYFIR KÚNNUNUM 
AÐ ÞRYKKJA Á EFNI

SÁTTUR KAUPMAÐUR Í fyrra hafði hann ekkert vit á fötum og 
tísku en núna er hann á kafi.
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www.sm.is1971 - 2007

RAFMÖGNUÐ JÓL

Panasonic TX32LE7F
32” HD 16:9 LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 
1366x768 punkta upplausn, HD Ready, V-Real tækni - 
einstök myndgæði, Progressive Scan, 3.000:1 skerpu, 
Backlight Control, VIERA Link, 16w Nicam stereó 
hljóðkerfi, 2 x Scart (með RGB), HDMI, Component, 
SVHS, CVBS og heyrnartólstengi, textavarpi ofl.

TILBO‹     89.990TILBO‹‹ TILBO‹     129.990

Enox LTV7519WHD
19" HD LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 
1280x1024 punkta upplausn, Progressive Scan, HD 
Ready, 600:1 skerpu, 18w Stereó hljóðkerfi, Scart, 
Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi, DVI 
tengi, textavarpi ofl.

TILBO‹     39.990 TILBO‹     59.990

United LTV26W42
37" LCD HD BREIÐTJALDSSJÓNVARP með 
1366x768 punkta upplausn, Progressive Scan, 
HD Ready, 30w Nicam Stereó hljóðkerfi, 3 
Scart, HDMI, Component, SVHS, CVBS og 
heyrnartólstengi, VGA tengi, textavarpi ofl.

United LTV15L42
15" LCD SJÓNVARP með 640x480 punkta upp-
lausn, Digital Comb Filter, 10w Nicam Stereó 
hljóðkerfi, 2 Scart (með RGB), Component, 
SVHS, CVBS, VGA tengi, textavarpi ofl.

TILBO‹     29.990

KORT

Panasonic TX32LX70F
32" LCD BREIÐTJALDSSJÓNVARP með 1366x768 punkta 
upplausn, V-Real 2 tækni (einstök myndgæði), HD Ready, 
IPS Alpha skjá, 100Hz Motion Picture Pro, Progressive 
Scan, 8.500:1 skerpu, Sub-Pixel Control, VIERA Link, 20w 
Nicam Stereó með V-Audio Surround hljóðkerfi, 2 x Scart 
(með RGB), 2 x HDMI, Component, SVHS, CVBS, PC og 
heyrnartólstengi ofl.

JVC LT37A80
37" HD LCD BREI‹TJALDSSJÓNVARP með 1366x768 
punkta upplausn, DynaPix HD myndtækni, 100 Hz Clear 
Motion Drive, HD Ready, 1.000:1 skerpu, fullkomnum 
litstýringum, 20w RMS Nicam Stereó hljóðkerfi með 3D 
Cinema Sound, 2 Scart (með RGB), 2 HDMI, Component, 
SVHS, CVBS og heyrnartólstengi, textavarpi ofl.

Philips 42PFL7762D
42" Full HD 1080p LCD Pixel Plus 2 HD BREIÐTJALDS-
SJÓNVARP með 1920x1080 punkta upplausn, Pixel Plus 
2 HD, Digital Natural Motion, HD Ready, 7.500:1 skerpu, 
Active Control, DVB-T móttakara, 40w Nicam Stereó með 
Incredible Surround, 2 Scart, 3 HDMI, Component, SVHS, 
CVBS og heyrnartólstengi, textavarpi ofl.

Philips 37PFL7332
37" LCD Pixel Plus 2 HD BREIÐTJALD með 1366x768 
pt., Pixel Plus 2 HD, Digital Natural Motion, Progress-
ive Scan, HD Ready, 5.000:1 skerpu, ljósskynjara og 
Active Control, 2 x 30w Nicam stereó með Dolby Virtual 
Surround, 2 Scart (með RGB), 2 HDMI, Component,
SVHS, CVBS og heyrnartólstengi, USB, textavarpi ofl.

TILBO‹     169.990 TILBO‹     239.990VERÐ      149.990VER‹      49.990
FRÁBÆRT VERÐ

Dantax 15LCDDVDP1
15" LCD SJÓNVARP með 1440x900 punkta upplausn,
Progressive Scan, HD Ready, innb. DVD spilara, 500:1 
skerpu, Nicam Stereó hljóði, kortalesara SD/MS/MMC, 
USB tengi, Scart, HDMI, Component, SVHS, CVBS og 
heyrnartólstengi, VGA tengi, textavarpi ofl.

Dantax 19LCDDVDP3
19" SJÓNVARP með 1440x900 punkta upplausn, 
Progressive Scan, HD Ready, innbyggðum DVD spilara, 
500:1 skerpu, Nicam Stereó hljóðkerfi, kortalesari SD/
MS/MMC, USB tengi, Scart, HDMI, Component, SVHS, 
CVBS og heyrnartólstengi, VGA tengi, textavarpi, 
svefnrofa og fjarstýringu. Spilar DVD, DVD+R/RW, 
DVD-R/RW og (S)VCD - Spilar CD, CD-R/RW og JPEG.

VER‹      39.990
FRÁBÆRT VERÐ

LCD OG DVD

LCD OG DVD


