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■ Heyrst hefur

F élagarnir Hjálmar Örn Jóhanns-
son og Helgi Jean Classen fengu 

þá hugmynd stuttu fyrir jól að gefa út 
bókina „Konur eru aldrei hamingju-
samar því þær eru með svo litlan 
heila“, þegar þeir fréttu af góðu gengi 
bókar Þorgríms Þráinssonar. Félag-
arnir starfa báðir hjá Brimborg, 
Hjálmar er sölustjóri notaðra bíla en 
Helgi Jean starfar í markaðsdeild 
fyrirtækisins. Í gegnum tíðina hafa 
þeir verið iðnir við að grínast í vinnu-
félögum sínum en það má eiginlega 
segja að þetta grín hafi aldeilis farið 
úr böndunum því þeir seldu svo vel af 
bókinni að þeir eru núna í 4. sæti á 
metsölulista Pennans/Eymundsson. 
Þegar þeir félagar eru spurðir að því 
hvort þessi góði árangur hafi komið 
þeim á óvart eru þeir tvístígandi. 

„Já og nei, við bjuggumst allavega 
ekki við því að komast inn á metsölu-
lista Pennans. Við erum ótrúlega 
ánægðir,“ segir Helgi en þess má geta 
að þeir komust mun ofar á lista en 
keppinauturinn Þorgrímur Þráins-
son. Þegar hugmyndin af bókinni 

kviknaði átti hún upphaflega að 
vera einblöðungur en þegar þeir 

Helgi og Hjálmar settust við 
skriftir gátu þeir ekki hætt. 
Það fór þó að renna á þá tvær 
grímur þegar þeir komust að 

því að það kostaði heilan helling að 
prenta bók en þeir létu það ekki 
stoppa sig. Á þessum tímapunkti 
vissu þeir jafnframt að þeir yrðu að 
láta þetta ganga því ekki ætluðu þeir 
að tapa peningum í þessu gríni. „Við 
skrifuðum bókina á tíu nóttum og það 
má segja að allt vinnsluferlið hafi 
tekið þrjár vikur, frá því hugmyndin 
kviknaði og þangað til bókin koma 
formlega út,“ segir Helgi og bætir því 
við að titill bókarinnar hafi dottið upp 
úr Hjálmari og þá hafi ekki verið hægt 

að hætta við. Þegar þeir eru spurðir út 
í fjölskylduaðstæður kemur í ljós að 
Hjálmar á konu og börn en Helgi er 
einhleypur, þeir hafi því getað miðlað 
fjölbreyttri reynslu í bókinni. Bókin, 
Konur eru aldrei hamingjusamar því 
þær eru með svo litlan heila, gekk þó 
ekki bara vel á metsölulista Pennans 
því nánast hver einn og einasti starfs-
maður Brimborgar fjárfesti í eintaki. 
Þegar Helgi er spurður að því hvort 
þeir séu orðnir forríkir brosir hann út 
í annað og segir að þeir ætli að gefa 

hluta af ágóðanum til langveikra 
barna. Þegar hann er spurður að því 
hvort þeir hyggi á frekari bókaskrif 
segist hann luma á öðru handriti.

„Ég hef setið við skriftir síðasta eina 
og hálfa árið og er að skrifa Íslend-
ingasögu. Hún er allt öðruvísi en þetta 
grín,“ segir Helgi og bætir því við að 
nú ætli þeir í útrás með bókina enda 
séu þeir alls ekki hættir að eltast við 
Þorgrím. „Við ætlum að gera allt 
nákvæmlega eins og hann,“ segir Helgi 
og hlær.  martamaria@365.is

HJÁLMAR ÖRN JÓHANNSSON OG HELGI JEAN CLASSEN ERU ALVÖRU VINNUSTAÐAGRÍNARAR

KOMUST Á METSÖLU-
LISTA EYMUNDSSON

VINNUSTAÐAGRÍNARAR Helgi Jean Classen og Hjálmar Örn Jóhannsson fengu hugmyndina að bókinni og gátu ekki hætt að skrifa. 
Nú eru þeir í 4. sæti á metsölulista Pennans/Eymundsson. 

KONUR ERU ALDREI HAMINGJUSAMAR

Lára Björg Björnsdóttir
sérfr. hjá Landsbankanum

NEW YORK

Eins klisjulega og það hljómar þá verð 
ég að segja að New York sé 
uppáhaldsborgin mín. Aðalástæðan er 
sú að Birna Anna, eina systir mín, býr 
þar og ég er svo heppin að fá að 
heimsækja hana reglulega. Í 
fyrrasumar var ég hjá henni 
í mánuð með Bjössa son 
minn sem er sex ára.

MORGUNMATURINN: 
Morgunmatur er það 
besta við Bandaríkin en 
þar er hefð að borða 
ýmsar unnar kjöttegundir í 
bland við pönnukökur og 
síróp – fyrir hádegi. Ég vil hafa þetta 
pínu sveitt og því mæli ég með ýmsum 
litlum „dænerum“ í West Village.  

SKYNDIBITINN: John´s Pizzeria á 
Bleecker Street er stórkostlegur 
staður. Þar er vínið vont en 
bjórinn kaldur og pitsurnar þær 
bestu sem ég hef smakkað.

UPPÁHALDSVERSLUN: Allar 
dótabúðirnar á 5th 
Avenue. FAO Schwarz 
er eins og 
ævintýraheimur 
fyrir son 
minn. 
Eftir 

klukkustund þar er hann til í hvaða 
fatabúð sem er. En þær eru einna 
skemmtilegastar í East Village fyrir 
þá sem vilja „second hand“ og fyrir 
þá sem vilja dýr föt í bland við ódýr 

þá eru búðirnar á 5th 
Avenue alltaf góðar.

LÍKAMSRÆKTIN: 
Göngutúr í Central 
Park (ég sagði að 
þetta yrði klisja) er 
ágæt líkamsrækt. 
Þar eru rólóar, 
göngustígar og 

stæltir heimamenn í 
blaki á tíu metra fresti. Fínt að rölta um 
garðinn í hvaða veðri sem er. 

RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA:  Ef ég væri 
ástfangin færi ég sennilega bara á 

John´s Pizzeria. Veitingastaðir sem 
eru sérhannaðir fyrir rómantík 

verða alltaf eins og perraleg 
svíta miðaldra gígaló. Þá bið 
ég frekar um demantshring 
falinn í pitsusósu.

BEST VIÐ BORGINA: Lyktin. 
Um leið og við lendum 

segir sonur minn alltaf: 
„Mamma, við erum 
komin, finnurðu 
lyktina?“

Tommy Lee 
Eins og Fréttablaðið greindi frá fyrr í 
vikunni er rokkarinn Tommy Lee 
væntanlegur til landsins. Eins og alþjóð 
veit er kappinn fyrrverandi eiginmaður 
ofurbombunnar Pamelu Anderson en 
hann smitaði Pamelu á sínum tíma af 
lifrarbólgu C. Tommy Lee er þekktur fyrir 
allt annað en skírlífi og ljóst þykir að hann 
ætli sér að sækja eitthvað annað til 
Íslands en rómaða náttúrufegurð og 
hreint vatn. En lauslyndi íslenskra kvenna 
er umtalað þar ytra eftir að Íslandsvinirnir 
Tarantino, Ron Jeremy, Keifer Sutherland 
og Eli hafa lofað íslenskar konur í hástert 
fyrir það eitt að vera lausar í rásinni. Það 
eru margir sem eru lítt hrifnir af 
fyrirhugaðri heimsókn Tommy Lee til 
landsins og kæra sig ekkert um að 
kappinn muni tröllríða landi og þjóð enda 
er þarna enginn kórdrengur á ferð. 
Siðavandir óttast að einhver stúlkan muni 
ekki gæta að sér, gleyma fréttum af 
trylltu líferni kappans og lifrarbólgu C í 
farteskinu og krækja sér í 
smit, en lifrarbólga C getur 
smitast með samförum. Í 
ljósi skrautlegs afrekalista 
Tommys mætti jafnvel 
ætla að úr heimsókn-
inni gæti orðið 
faraldur á Íslandi. 
Nú er bara að vona 
að Rockstar-
prinsinn Magni taki 
vin sinn upp á arma 
sína og haldi 
honum frá 
vammlausum 

Guðmundur Steingrímsson aðstoðarmaður borgarstjóra og 
kærasta hans Alexía Björg Jóhannesdóttir leikkona fögnuðu 
nýju ári með vinum sínum á veitingastaðnum 7, 9, 13 á 
nýársdag. „Við héldum veisluna ásamt nokkrum vinum okkar og 
buðum öllum þeim sen við þekkjum í partíið,“ upplýsti Alexía 
þegar Sirkus hafði samband við hana. „Við ákváðum að hafa 
grímuball þar sem þemað var frægt fólk en gestirnir áttu að 
mæta í búning og klæða sig eins og einhver fræg stjarna,“ 
segir Alexía en sjálf var hún breska söngkonan Amy Winehouse 
sem á ekki sjö dagana sæla en Gummi kærasti hennar klæddi 
sig upp sem sænska tennisstjarnan Björn Borg og var í hvítum 
jakkafötum og með hvítt svitaband á enninu. Leikkonan Lilja 
Nótt Þórarinsdóttir tók grímubúninginn alla leið og klæddi sig 
upp sem hundurinn Lúkas sem varð landsfrægur á árinu og 
vakti mikla kátínu viðstaddra enda þykir leikkonan mikill 
húmoristi og nánast flott í öllu sem hún klæðist.

Leikkonan Lilja Nótt brá sér í gervi 
stjörnuhundsins Lúkasar á nýársdag

ALEXÍA BJÖRG JÓHANNESARDÓTTUR Mætti sem Amy Winehouse 
í nýárspartíið sitt

STJARNA ÁRSINS
Þegar fólk er farið að leika 
sjálfan Lúkas er óhætt að 
fullyrða að hundurinn sé hin eina 
sanna stjarna.

LILJA NÓTT ÞÓRARINSDÓTTIR mætti í gervi 
hundsins Lúkasar og vakti mikla kátínu 
gestanna.

Útgáfufélag 365 prentmiðlar  

Ritstjóri Marta María Jónasdóttir 

martamaria@365.is

Bergþóra Magnúsdóttir 

bergthora@frettabladid.is 

Forsíðumynd Valgarður Gíslason

Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir 

kristina@frettabladid.is

Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 

105 Reykjavík, sími 512 5000 
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„Það var svaka stuð og mjög gaman í 
þessu partíi,“ segir Jóhanna Vilhjálms-
dóttir, sjónvarpskona í Kastljósinu. 
Undanfarna mánuði hefur Jóhanna 
verið í fæðingarorlofi en á næstu 
vikum mun hún hefja störf að nýju en 
sonur hennar, Vilhjálmur Geir, er orð-
inn sjö mánaða. Á Hótel Loftleiðum 
var öll helsta skemmtanaelíta borgar-

innar samankomin í þessari gala-
veislu. Boðið var upp á dýrindis mat 
og svo skemmtu Stebbi Hilmars, Helgi 
Björns, Einar Ágúst og Vignir í Írafári 
gestum og því má segja að vinsælustu 
hljómsveitir landsins hafi sameinast í 
einni. Dansinn dunaði fram á rauða 
nótt og það var einróma álit að þetta 
hefði verið æðislegt ball. 

STJÖRNUFANS Á LOFTLEIÐUM

TÓKU Á MÓTI
NÝJA ÁRINU
MEÐ GLANS

BESTU VINIR Óliver Pálmason athafnamaður er hér ásamt vini 
sínum, Fjölni Þorgeirssyni. Takið eftir fötunum, þeir eru 
nákvæmlega eins klæddir. Þess má geta að þetta er þeirra 
nýársjúníform því ár hvert klæða þeir sig í pils og eru flottir á 
því. 

SKVÍSUR ÁRSINS Heiðrún 
Lind Marteinsdóttir, 
lögmaður á Lex og 
fyrrum kosningastjóri 
Gísla Marteins, skartaði 
sínu fegursta. Með 
henni er vinkona 
hennar, Inga Helga 
Jónsdóttir lögmaður. 

TÓKU VEL Á MÓTI NÝJA ÁRINU Guðni Bergsson athafnamaður er 
hér ásamt eiginkonu sinni, Elínu Konráðsdóttur. 

GUGGUR OG GÆI Kittý Johansen, fasteignasali á Remax, Kolla 
diskó, Sigga hárgreiðsludama og Garðar Hólm, fasteignasali á 
Remax, skemmtu sér konunglega. 

ERU EKKI ALLIR Í STUÐI? Bjarni Ákason, Eva Dögg Sigurgeirsdóttir, Geir Sveinsson og 
Jóhanna Vilhjálmsdóttir sjónvarpskona í sínu fínasta pússi. 
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Skífulistinn er samantekt af mest seldu titlum  í  Skífunni og verslunum BT út um allt land.

Næturvaktin
Bourne Ultimatum
Astrópía
High School Musical 1
High School Musical 2
Pirates of the Caribbean 3
Harry Potter  the Order of Pho
Licence to Wed
Bratz the Movie
Mr.Brooks
Fóstbræður Season 4
Rush Hour 3
Shrek The Third
Rush Hour 1-3 Box
Meet The Robinsons
Knocked Up
Hot Fuzz
Evan Almighty
Transformers 2dvd stálbox
Syndir Feðranna

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

VINSÆLUSTU DVDVINSÆLASTA TÓNLISTIN
Hjálmar   Ferðasót
Hjaltalín   Hjaltalín
Eagles    Long Road Out Of Eden
Mugison   Mugiboogie
Sigur Rós   Hvarf/Heima
Led Zeppelin   Mothership
Ellen    Einhversstaðar einhverntíma
Gus Gus   Forever
High School Musical 2 High School Musical 2
Einar Scheving  Cycles
Ýmsir    Íslandslög 1-6
Britney Spears  Blackout
Rihanna   Good Girl Gone Bad 
Eivör    Human Child/Mannabarn
Land Og Synir  Lífið er yndislegt
Ólöf Arnaldsdóttir  Við og við
LCD Soundsystem  Sound Of Silver 
Laddi    Jóla hvað
Disella    Solo Noi
Laddi     Hver er sinnar kæfu smiður

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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N Lækkar frá síðustu viku Hækkar frá síðustu viku Stendur í staðNýtt á listaAftur á lista
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Við leitum að laghentum, hressum og stílvissum pörum með 
brennandi áhuga á innanhússhönnun. Þrjú pör verða valin úr hópi um-
sækjenda og gefst þeim kostur á að taka þátt í spennandi hönnunarkeppni 
í nýjum þætti sem fengið hefur nafnið Hæðin og verður frumsýndur á Stöð 2 
í mars.

Keppnin gengur út á hvaða par innréttar fallegasta húsið í nýju raðhúsi 
á Arnarneshæðinni. 

Pörin verða að uppfylla eftirfarandi kröfur:
 Vera orðin 20 ára
 Vera í langtímasambandi
 Vera í fullri vinnu
 Geta sinnt verkefninu meðfram vinnu sinni frá febrúar til apríl 

Sérlega vegleg verðlaun eru í boði fyrir fallegasta húsið.

Um er að ræða einstakt tækifæri fyrir áhugafólk um hönnun til að láta 
reyna á hæfni sína og láta ljós sitt skína skært.

Skráning fer fram á stod2.is og visir.is
og stendur yfir til 18. janúar.

NÝ ÁSKORUN Í HÖNNUN

NÝTT Í ÍS
LENSKU SJÓNVARPI
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Þ ótt flestir séu 
eflaust með 

nagandi samvisku-
bit eftir eyðslufyllirí jólanna er þó 
aldrei úr vegi að skella sér á útsölur og 
gera góð kaup. Það er þó alls ekki 
sama hvað keypt er og betra er að vita 
að hverju er verið að leita þegar lagt 
er af stað. Óundirbúin fatakaup geta 
flokkast undir verstu kaup allra tíma 
ef ekki er vandað til verksins. Fyrir 
áratug mynduðust oft þéttar biðraðir 
inni í dýrari verslunum borgarinnar 
þegar að útsölu kom og múgæsingur-
inn var svo mikill að kvenpeningur-
inn hreinlega tapaði sér yfir DKNY 
bikiníum eða fílóföxum á 70 prósenta 
afslætti í janúar.

Þegar skundað er á útsölur er ekki 
verra að vera búin/n að undirbúa sig 
vel. Taka rækilega til í fataskápnum 

og sjá hvort 
þar 
séu 

einhverjr glufur 
sem þarf að fylla 
upp í, eða reyna 
að finna eitthvað sem poppar upp 
andlegt ástand í janúar. Að kaupa 
hvítar og svartar skyrtur á útsölum er 
algerlega klassískt. Gæta þarf vel að 
þær séu hárrétt sniðnar og passi þínu 
vaxtarlagi fullkomlega, að þær gapi 
ekki yfir brjóstin eða séu of þröngar 
yfir velmegunarvömbina sem er alveg 
að fara að hverfa eftir ofdrykkju á 
grænu tei og inntöku á nýjustu 
megrunartöflunum. 

Að kaupa gallabuxur er líka klass-
ískt því hver og ein/n verður að eiga 
allavega einar fullkomnar gallabuxur 
og ekki er verra að fá þær með smá 
afslætti. Það eru þó nokkur atriði 
sem ber að hafa í huga. Í fyrsta lagi 
skaltu velja buxur sem þér líður vel í. 
Of þröngar í mittið sem býr til auka-

björgunarhring er 
algerlega á bann-
lista. Galla-

buxurnar þurfa 
að vera með 
hinum fullkomnu 
rassvösum og hárréttu skálmasniði. 

Ef svo lukkulega vildi til að þú 
myndir rekast á sparikjól á útsölun-
um þá er málið að slá til. Á útsölum er 
líka snilldarlegt að kaupa aukahluti 
eða aðra fylgihluti sem gera „gömlu 
fötin“ að nýjum. Vesti sem passar yfir 
allar skyrturnar sem gapa yfir brjóst-
in, kraga sem ramma inn bolinn með 
ljóta hálsmálinu eða spandex 
gammósíur sem draga athyglina frá 
gamla pilsinu. Eitt mikilvægasta 
atriðið er þó að kaupa sér föt sem 

passa, ekki kaupa 
föt sem kalla á 
megrun eða fitu-

sog, það er algerlega 
dottið úr tísku. 

martamaria@365.is

EF ÞÚ MYNDIR REKAST Á SMEKKLEGAN 
SPARIKJÓL í þessum stíl þá ættir þú að 
láta vaða.  MYND/GETTYIMAGES

LITRÍKAR SLÆÐUR Í YFIRSTÆRÐ eru málið 
núna. Ef þú rekst á eitthvað slíkt skaltu 
vippa kortinu upp úr töskunni og smella 
þér á eintak.

FEIK EÐA EKTA? Ef þú rekst á 
klassíska merkjavöru á góðu verði 
þá eru þau kaup algerlega 
réttlætanleg. En 100% feik er ekki 
málið, hver vill vera feik-gella?

EYRNAKONFEKT Maður á aldrei 
of mikið af glingri. Láttu það 
eftir þér og ekki sjá eftir neinu. 

Svartar buxur eru 
algerlega klassísk 
útsölukaup.

Í JANÚAR Á MAÐUR AÐ GERA EITTHVAÐ 
FLIPPAÐ Keyptu þér gulasta toppinn í allri 

veröldinni og skerðu þig úr þegar allir 
hinir eru klæddir eins og þeir séu að 
fara í jarðarför. 

EKKI TAPA GLÓRUNNI Á ÚTSÖLUM

UPPÁHALDS 
BUXURNAR?
Ef þú hnýtur 
um réttu 
gallabuxurn-
ar skaltu 
kaupa 
þær. 

Það 
er frábært 
að kaupa klassísk 
spariföt á útsölu.

Lakkskór verða áfram 
yfirmáta heitir og 
því algert möst 
að kaupa 
eina 
slíka.

Keyptu nóg af skraut-
munum sem lífga upp á 
tilveruna. 
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F ram eftir aldri dreymdi Oddvar 
Hjartarson, ljósmyndara og make-

up artista, um að verða flugþjónn. 
Vegir lífsins eru órannsakanlegir og líf 
Oddvars varð allt öðruvísi en hann 
dreymdi um á unglingsaldri. „Yfir-
borðskennda glossí flugþjónalífið 
hafði einhvern veginn alltaf heillað 
mig frá því ég man eftir mér. Ég skráði 
mig á tungumálabraut í Kvennó og sá 
fyrir mér að háloftalífið væri eitthvað 
fyrir mig,“ segir Oddvar en á mennta-
skólaárunum fór listræni áhugi hans 
að gera vart við sig. „Ég hafði alltaf 
verið með tíur í myndmennt án þess 
þó að það væri beint áhugamál hjá 
mér. Í Kvennó fór ég að taka ljósmynd-
ir af vinkonum mínum eftir að hafa 
málað þær og greitt en á þeim tíma 
má segja að ég hafi virkilega farið að 
rækta þá listrænu hæfileika sem 
höfðu alltaf verið til staðar.“ Að loknu 
stúdentsprófi hóf hann nám í hár-
greiðslu við Iðnskólann í Reykjavík. 
Flugþjónadraumurinn var þó aldrei 
langt undan og árið 1998 sótti Oddvar 
um hjá flugfélaginu Atlanta. „Ég sendi 
mjög flugþjónalega mynd af mér með 
umsókninni sem ég er viss um að hafi 
fleytt mér í viðtalið. Í viðtalinu ráð-
lagði inntökunefndin mér að halda 
mig frekar við hárgreiðsluna þar sem 
það væri miklu meiri framtíð í henni 
en í háloftunum. Þetta var dálítið eins 
og að vera staddur í setti hjá Tyru 
Banks í American Next Top Model, 
þar sem ég þurfti að svara spurning-
um eins og „Hvers vegna vilt þú vera 
næsti flugþjónn?“ segir Oddvar og 
hlær við upprifjunina. Eftir þetta fóru 
að renna tvær grímur á hann og í 
framhaldinu fór Oddvar að gera sér 
grein fyrir því að skjannahvítt inni-
haldslaust bros og yfirborðskennt líf 
ætti ekki við hann. „Flugþjónadraum-
urinn var á enda og ég hélt áfram í 
hárgreiðslunni. Ég var á samningi hjá 
Heiði Oddsdóttur á Hár Expó sem er 
snillingur í faginu og kenndi mér 
mikið.“ Listagyðjan togaði þó í Odd-
var og árið 2000 sótti hann um í fjöl-
tæknideild Listaháskóla Íslands og 
komst inn, en mappan sem hann 
sendi inn samanstóð af ljósmyndum 
hans.

„Ég var mjög ánægður með námið í 
LHÍ og það hefur nýst mér afar vel. Í 
Listaháskólanum hélt ég áfram að 
vinna með ljósmyndamiðilinn og 
komst þar í kynni við Leif ljósmynd-
ara sem leiðbeindi mér mikið, en 
hann sagði mér frá danska ljósmynda-
skólanum í Viborg sem ég sótti um 
eftir að ég útskrifaðist frá LHÍ árið 
2003.“ Námið í ljósmyndaskólanum í 
Viborg er fjögur og hálft ár en Oddvar 
mun útskrifast frá skólanum í ágúst á 
þessu ári. 

Hnakkaborgin Viborg
Oddvar hefur kunnað vel við sig í 
Viborg en hún er staðsett á Jótlandi og 
er skammt frá Álaborg. Hann segir að 
borgin sé einhvers konar Kjalarnes 
okkar Íslendinga. 

„Íbúar borgarinnar eru þó aðeins 
fleiri en á Kjalarnesi en þar búa um 60 
þúsund íbúar, þar er hnakkamenn-
ingin allsráðandi án þess þó að ég hafi 
nú verið að hösla þar mikið,“ upplýsir 
Oddvar en Viborg er umkringd miklu 
trjálendi og rómantík sem hentar 
Oddvari vel. 

„Ég fíla Danmörku mjög vel og kann 
vel við Danina fyrir utan það að þeir 
eiga það til að vera oft og tíðum mjög 
latir,“ segir hann sem virðist ekki eins 
og aðrir Íslendingar hafa farið var-
hluta af helsta lesti Dana, letinni. 
„Þeir eru til í að ræða hlutina enda-
laust fram og til baka en láta síðan 
ekki verða úr framkvæmdunum. 
Námið sjálft í skólanum er afar viða-
mikið og fer í gegnum þá tæknilegu 

þætti sem snerta ljósmyndun frá a-z. 
Til að mynda lærum við að ljósmynda 
hversdagsvörur eins og t.d klósett-
bursta og þurfum að láta hann líta út 
eins og glamúr DIOR klósettbursta,“ 
segir Oddvar sem vill meina að hann 
fái sín betur notið í verkefnum þar 
sem listrænu frelsi er gefinn laus 
taumur. Af verkum Oddvars að dæma 
virðist hann þó vera jafnvígur á öllum 
sviðum ljósmyndunar og sérstakur 
stíll hans skilar sér til áhorfandans 
hvort sem um er að ræða klósett-
bursta, andlitsmyndir eða tískuljós-
myndir. „Árið 2005 ákvað ég að bæta 
við reynslu mína og menntun og 
skráði mig á förðunarnámskeið hjá 
EMM School of make up,“ segir hann 
og viðurkennir að hafa notið sín afar 
vel í náminu. En þess má geta að hann 
hlaut hæstu einkunn að námskeiðinu 
loknu. Hluti af ljósmyndanáminu er 
samningur hjá atvinnuljósmyndara 
en eftir að Oddvar hafði lokið förðun-
arnámskeiðinu fór hann á samning 
hjá Ara Magg ljósmyndara. „Ég hætti 
hjá Ara eftir þrjá mánuði sökum per-
sónulegra ástæðna og í kjölfarið fór ég 
að vinna frílans sem sminka og hár-
greiðslumaður sem kenndi mér mjög 
mörg fjölþætt vinnumynstur,“ segir 
Oddvar en Oddvar hefur starfað sem 
make-up artisti fyrir tískuþætti, tíma-
rit og auglýsingar bæði á Íslandi og 
erlendis þar sem sköpunargáfa hans 
og næmt auga hafa nýst honum vel. 

„Ég hef sminkað fyrir dönsk ungl-
ingatískublöð og verið um leið klapp-
stýra fyrir óörugg módel,“ segir Odd-
var sem ber Dönunum söguna vel. 
„Það er mjög svipað að vinna á Íslandi 
og í Danmörku. Dönsku sminkurnar 
eru þó ekki jafn uppfærðar og þær 
íslensku, á Íslandi nota langflestir air-
brush á meðan dönsku sminkurnar 
mæta með trúðasminkið á sett,“ segir 
Oddvar en airbrush er ákveðin tækni 
og vinnuaðferð sem þeir fremstu í fag-
inu nota. Farðanum er sprautað á 
módelið og útkoman verður náttúru-
legri og jafnari áferð. Sirkus lék for-
vitni á að vita hvort Oddvar lumaði 
ekki á einhverjum skemmtilegum 
bransasögum. „Ég er náttúrlega 
„queen of gossip“ og elska allt slúður,“ 
segir Oddvar sem vill þó lítið gefa upp. 
„Ég hef nokkurn veginn séð rassinn á 
öllum. Ég veit hverja þarf að sminka 
extra mikið, hverjir eru með stjörnu-
stæla og hverjir ekki,“ bætir hann við 
og glottir.  

Stelpustrákur
Listsköpun Oddvars virðist ekki vera 
bundin við nein afmörkuð svið heldur 
ná listrænir hæfileikar hans vítt yfir. 

„Ég hef alltaf haft mikla þörf fyrir 
að tjá mig og tilfinningar mínar og hef 
fengið útrás fyrir þær í gegnum list-
sköpunina,“ segir hann en verk Odd-
vars eru afar persónuleg enda segist 
hann alltaf vera að vinna í sjálfum sér 
og kynnast sínum innri manni. „Ég er 
í stöðugri baráttu við að vinna gegn 
fordómunum sem ég hef gagnvart 
sjálfum mér,“ segir Oddvar en í barn-
æsku varð Oddvar fyrir alvarlegu ein-
elti sem hefur haft djúpstæð áhrif á 
hann. „Ég held að einelti sé sterkur 
skóli fyrir hvern þann sem lendir í því. 

Það er mikið verk að vinna sig út úr 
eineltinu en það getur verið gefandi 
að kljást við það verkefni og krefst 
mikillar sjálfskoðunar,“ segir hann og 
vill meina að eineltið hafi líka haft 
sínar jákvæðu afleiðingar í för með 
sér. „Frá því ég var lítill strákur var ég 
uppnefndur stelpustrákur eða hommi 
sem var sagt í mjög niðrandi tón. Í 
kringum tólf ára aldurinn fór ég að 
gera mér grein fyrir því að ég væri 
hommi en ég átti mjög erfitt með að 
tengja eitthvað jákvætt við orðið út af 
eineltinu. Enn í dag er ég að vinna í 

því að hreinsa orðið hommi af öllu því 
neikvæða sem ég tengdi það við í 
barnsæsku,“ segir Oddvar en hommar 
og samkynhneigð eru honum hugleik-
in í verkum hans en hann kom út úr 
skápnum þegar hann var sextán ára. 

„Þegar ég var í Listaháskólanum 
stofnaði ég módelsamtökin Hommi, 
þar sem ég var markvisst að vinna 
með hreinsunina á orðinu hommi. Þú 
þarft ekki að vera hommi til að ganga 
í módelsamtökin eins og þú þarft ekki 
að vera eskimói til að vera á skrá hjá 
Eskimo Models. Með þessari hug-

mynd var ég að reyna að færa homma-
orðið í fallegan búning,“ bætir Oddvar 
við. 

Strákarnir hans Oddvars
Útskriftarverkefni Oddvars frá Lista-
háskólanum voru andlitsmyndir af 20 
hommum sem Oddvar myndaði. 
„Með verkinu langaði mig að sýna 
homma og kafa aðeins dýpra í þeirra 
fyrirmyndir. Ég lagði spurningalista 
fyrir þá og spurði um venjulega hluti 
eins og skóstærð og hæð og einnig 
persónulegra spurninga,“ segir Odd-

ODDVAR HJARTARSON, LJÓSMYNDARI OG MYNDLISTARMAÐUR, HEFUR GETIÐ SÉR GOTT ORÐ Í TÍSKUHEIMINUM. 
FYRIR JÓLIN KOM ÚT DAGATAL PÁLS ÓSKARS EN ODDVAR SÁ UM AÐ LJÓSMYNDA OG STÍLISERA MYNDIRNAR Í 
DAGATALINU. BERGÞÓRA MAGNÚSDÓTTIR HITTI ODDVAR OG FÉKK AÐ SKYGGNAST INN Í LITSKRÚÐUGT LÍF HANS.

ODDVAR ÖRN HJARTARSON

SJÁLFSMYND ODDVARS Gunnar Helgi aðstoðaði hann við myndatökuna.

MORGUNMATURINN: 
Hafragrautur.

EFTIRLÆTISMATURINN: 
Pitsa og allir réttir frá veitingastaðn-
um Á grænni grein.

BORGIN: 
New York.

SKEMMTUNIN: 
Föndra.

LÍKAMSRÆKTIN: 
Eróbikk.

ÁHUGAMÁL: 
Mannasiðir, vangaveltur, sætir 
strákar, slúður og ljósmyndun.

Í ÖLLUM LITUM REGNBOGANS



var en tilgangur spurninganna var að 
komast að því hver væri helsta fyrir-
mynd þeirra. „Mér hafa alltaf þótt fyr-
irmyndir homma áhugaverðar. Ég á 
erfitt með að skilja undarlegar fyrir-
myndir þeirra sem oft og tíðum eiga 
sér ekki stoð í raunveruleikanum og 
einnig til dæmis poppstjörnur,“ segir 
Oddvar en tónlistarmaðurinn Justin 
Timberlake var sá sem oftast var 
nefndur sem fyrirmynd í svörum 
hommanna. Oddvar hefur mikið 
unnið með regnbogaliti samkyn-
hneigðra í verkum sínum og leggur 
mikið upp úr því að koma þeim að. 
„Ég er mjög hrifinn af litunum sem 
eru í fána samkynhneigðra og mér 
finnst að þeir ættu að vera alls staðar,“ 
segir Oddvar. „Ég væri til í að sjá for-
setann koma fram í viðtali þar sem 
hann væri með belti úr regnbogalit-
um samkynhneigðra,“ segir Oddvar.

Regnbogalitirnir eru áberandi í 
myndaseríu Oddvars sem hann gerði 
á síðasta ári. „Við fengum verkefni í 
skólanum þar sem við áttum að vinna 
með að betrumbæta okkur á einn eða 
annan hátt. Ég ákvað að vinna gegn 
hræðslu minni sem eru sætir strákar 
en ég hef alltaf verið hálfhræddur og 
feiminn við sæta stráka. Ég fór út á 
götu og pikkaði upp stráka sem mér 
fannst sætir og bað þá á dönsku, sem 
var hinn hlutinn af áskoruninni, um 
að fá að taka myndir af þeim.“ Það 
kom Oddvari á óvart hversu auðvelt 
var að fá strákana til að vera með. 
„Myndirnar voru teknar í stúdíói. Ég 
lét strákana klæðast hvítum hlýrabol 
og notaði á þá málningu í litum sam-
kynhneigðra, sem gerði þá ekki jafn 
berskjaldaða,“ segir Oddvar en strák-
arnir eru allir gagnkynhneigðir. 

Samstarfið við Pál Óskar
Fyrir jólin kom út dagatal söngvarans 
Páls Óskars Hjálmtýssonar en það var 
samstarfsverkefni hans og Oddvars. 
Það kom í hlut þess síðarnefnda að sjá 
um myndatöku og stíliseringu. Daga-
talið kom út í takmörkuðu upplagi en 
Páll Óskar gaf dagatalið þegar hann 
áritaði plötu sína, Allt fyrir ástina. En 
hvernig kom samstarf þeirra félaga 
til? „Ég hafði samband við Pál Óskar í 
tengslum við Gay Pride árið 2006 því 
mig langaði að gera veggspjöld fyrir 
hátíðina. Stuttu seinna hitti ég Palla í 
gymminu fyrir algjöra tilviljun. Við 
náðum vel saman og hann sagði við 
mig að við ættum pottþétt eftir að 
vinna saman. Ég sendi Palla ljósmynd 
sem ég hafði tekið af Sally vinkonu 
minni og í kjölfarið ákváðum við að 
gera eitthvað skemmtilegt saman,“ 
segir Oddvar um aðdraganda sam-
starfsins. „Upphaflega ákváðum við að 
gera tólf myndir sem þróuðust út í það 
að verða dagatal,“ bætir Oddvar við. 
„Vinnuferlið tók langan tíma og að 
meðaltali gerðum við eina mynd á 
mánuði.“ Hann segir jafnframt að sam-
starfið hafi gengið vonum framar og 
tekur það skýrt fram að það leiðist 
engum að vera nálægt Palla. „Hann 
lumar alltaf á krassandi sögum og það 
er rosa stuð í kringum hann,“ bætir 
Oddvar við. Það eru mörg spennandi 
verkefni sem bíða Oddvars á næstunni. 
„Ljósmyndaverkefnunum fjölgar jafnt 
og þétt sem ég fíla mjög vel enda kann 
ég vel við mig fyrir aftan linsuna. Ég er 
ennþá dálítið óöruggur en verð alltaf 
betri og betri með tímanum. Mig lang-
ar ekki að verða hrokafullur ljósmynd-
ari og legg því mikið upp úr því að vera 
heiðarlegur við sjálfan mig og fólkið 
sem ég vinn með,“ segir Oddvar að 
lokum. bergthora@frettabladid.is

Oddvar fyrir framan ljósmyndirnar af dönsku strákunum sínum. Ljósmynd af Sally, bestu vinkonu Oddvars.
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SAMFÉLAGSVERÐLAUN
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HEFUR ÞÚ ORÐIÐ VITNI AÐ GÓÐVERKI?
ÓSKAÐ ER EFTIR TILNEFNINGUM TIL SAMFÉLAGSVERÐLAUNA 
FRÉTTABLAÐSINS 2008

Til greina koma allir sem hafa lagt sitt af mörkum til að bæta íslenskt samfélag. Skorað er á 

lesendur Fréttablaðsins að senda inn tilnefningar um fólk og félagasamtök sem eiga skilið 

virðingarvott fyrir verk sín. Allir koma til greina, jafnt óþekktir einstaklingar sem vinna störf 

sín í hljóði, félagasamtök eða þjóðþekktir karlar og konur sem hafa með gjörðum sínum og 

framgöngu verið öðrum fyrirmynd.

Samfélagsverðlaunin eru veitt í fimm flokkum.

1) Hvunndagshetjan 

Einstaklingur sem sýnt hefur sérstaka óeigingirni eða hugrekki, hvort sem er í tengslum við einn atburð eða 

með vinnu að ákveðnum málaflokki í lengri tíma.

2) Frá kynslóð til kynslóðar 

Hér koma til greina kennarar, leiðbeinendur, þjálfarar eða aðrir uppfræðarar sem skarað hafa fram úr á 

einhvern hátt. Einnig koma til greina félagasamtök sem sinna börnum af sérstökum metnaði og alúð.

3) Til atlögu gegn fordómum 

Einstaklingur eða félagasamtök sem hafa unnið ötullega að því að eyða fordómum í samfélaginu.

4) Heiðursverðlaun 

Einstaklingur sem með ævistarfi sínu hefur stuðlað að betra samfélagi.

5) Samfélagsverðlaunin 

Félagasamtök sem hafa unnið framúrskarandi mannúðar- eða náttúruverndarstarf og lagt sitt af mörkum til að 

gera íslenskt samfélag betra fyrir okkur öll.

Sendið tilnefningar á hlekknum Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins á visir.is/samfelagsverdlaun, með 

tölvupósti á netfangið samfelagsverdlaun@frettabladid.is, eða bréfleiðis merkt Samfélagsverðlaun 

Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík. Dómnefnd tekur allar innsendar tillögur til skoðunar.

Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins verða veitt í febrúar.

Frestur til að senda tilnefningar er til hádegis mánudaginn 28. janúar.
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STUNDIN SEM ALLIR BIÐU 
EFTIR Aðdáendur Bigs 
eiga eflaust eftir að 
tárfella yfir myndinni. 

Í BLÖÐRUKJÓL 
Það er ekki að 
spyrja að 
íburðinum. 

CARRIE EÐA SUE ELLEN? Hún gæti hafa 
ruglast og verið að koma beint af 
Southfork enda er klæðnaðurinn meira í 
anda Sue Ellen en hún fór varla út úr húsi 
nema vera í einhverju loðnu. Takið eftir 
síddinni á buxunum, þetta verður 
aðalstællinn næsta sumar. 
  MYND/GETTYIMAGES

Nú standa yfir tökur á kvikmyndinni Beðmál í borginni og bíða allar alvöru 
skvísur spenntar eftir að hitta vinkonur sínar aftur á hvíta tjaldinu. Í 
nóvember fengu fjölmiðlar að fylgjast með á tökustað í New York og eins og 
myndirnar sýna glögglega hafa Carrie, Miranda, Samantha og Charlotte engu 

gleymt. Ef eitthvað er þá er skvísugangurinn ennþá meiri. Búningahönnuður 
þáttanna, Patricia Field, fékk mikið lof á sínum tíma enda þóttu þær stöllur allt 
annað en hallærislegar. Þegar horft er á fyrstu seríuna sést líka vel hvað 

hönnuðurinn er fær því fötin eru langt frá því að vera gamaldags. Í kvikmyndinni 
eru loðfeldir, silki og vel sniðin föt áberandi ásamt stuttum buxum. Það vekur 
líka athygli að skótauið er klassískt, pinnahælar og opnir skór. Helstu 
tískuhúsin í heiminum sjá Beðmálastjörnunum fyrir fatnaði og ekki er hægt 
að segja annað en brúðarkjóll Vivienne Westwood beri af.     martamaria@365.is

Loðfeldir, silki og endalaus

SKVÍSUGANGUR

NÝJASTA 
TÍSKA? Sarah 

Jessica 
Parker klæðist 
pels yfir kápu 

þegar hún 
labbar á milli 

tökustaða. 
Þröngar buxur 
eru greinilega 
enn þá málið. 

KLASSÍSK Í 
klassískri 
„trench-

coat“, 
stuttum 

buxum og 
ökklaskóm. 

Þetta er 
algerlega 

Carrie 
2008.

LOKSINS GIFTIST HÚN 
Carrie gengur í 
hjónaband í myndinni. 
Hér skartar hún 
brúðarkjól úr smiðju 
Vivienne Westwood. 
Takið eftir brjóst-
stykkinu, hárskraut-
inu og skónum. 
Það er ekki 
hægt að 
toppa 
þetta!

CHANEL-SKVÍSA 
Carrie hefur engu 
gleymt. Það 
myndu margar 
konur saga af 
sér handlegg 
fyrir þessa 
kápu. 



ENSKI
BIKARINN

Á LAUGARDAG 
Kl. 14:50   Ipswich - Portsmouth
Kl. 17:05   Aston Villa - Man. Utd.

Á SUNNUDAG
Kl. 13:50   Burnley - Arsenal
Kl. 15:50   Luton - Liverpool 
Kl. 17:50   Stoke - Newcastle

Á LAUGARDAG KL. 17:05

ASTON VILLA 
MAN. UTD.

Á LAUGARDAG
Kl. 14:50   Ipswich - Portsmouth
Kl. 17:05   Aston Villa - Man. Utd.

Á SUNNUDAG
Kl. 13:50   Burnley - Arsenal
Kl. 15:50   Luton - Liverpool 
Kl. 17:50   Stoke - Newcastle
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Helgin var með hressasta móti fyrir þá 
sem finnst gott að fá sér aðeins neðan í 
því. Enda ekki á hverjum degi sem 

hægt er að réttlæta fimm 
daga stanslaust 
partístand án þess að 
vera stimplaður alki. Á 

föstudagskvöldið var 
magnað stuð á 101 þar 
sem óvenjumikið var 
um huggulega karlmenn 
á besta aldri. Á b5 var 
mögnuð stemning, þar 

mátti meðal annars sjá Björgólf Thor, 
einn af mönnum ársins, Ármann 
Þorvaldsson, bankastjóra 
Kaupþings í 
Lundúnum, og Ara 
Edwald, forstjóra 
365. Á Boston var 
Björk Guð-
mundsdóttir og 
steig þar trylltan 
dans við Tómas 
Lemarquis, mynd-
listarmann og 
leikara, og áttu þau bókstaflega 
dansgólfið þetta kvöld. Apótekið var 

stúfullt af skemmtanaglöð-
um Íslendingum um 
helgina. Þar voru Auddi, 
Eiður Smári og 

Ragnhildur Sveins-
dóttir kona hans. Árni 
Oddur Þórðarson 
fjármálaséní var 

svakahress en hann var á staðnum ásamt 
félögum sínum úr 
viðskiptalífinu. Guðlaug 
Halldórsdóttir, fyrrverandi 
eigandi Apóteksins, 
heldur enn þá tryggð við 
staðinn og lét sig 
ekki vanta. Þórir 
Snær 
Sig-

urjónsson kvikmynda-
gerðarmaður var líka á 
staðnum ásamt 
Kjartandi Guðbrands-

syni einkaþjálfara, 
Kjartani Sturlusyni 

fótboltamanni og Jóa á 
„Kaffibarnum“. 
Ölstofan var þéttsetin 

um helgina ... Eftir fimm daga mariner-
ingu strengdi Sirkusstjórinn 

það heit að drekka ekki í 
bráð og hugleiddi það af 
fúlustu alvöru að hemja 
sig á nýja árinu. Ætli 
2008 verði áfengislaust 

ár?

■ Hverjir voru hvar?

Verslunin Farmers Market 
hélt á dögunum kokkteilboð 
fyrir viðskiptavini og 
velunnara búðarinnar. Hjónin 
Bergþóra Guðnadóttir 
textílhönnuður og Jóel 
Pálsson tónlistarmaður reka 
saman verslunina en þau 
stofnuðu fyrirtækið árið 
2005. Farmers Market 
sérhæfir sig í framleiðslu á 
fötum og fylgihlutum úr 
náttúrulegum hráefnum þar 
sem íslenska ullin er höfð í 
öndvegi. Margir höfðu tekið 
sér frí frá jólaundirbúningn-
um og kíktu í verslunina og 
yljuðu sér við jólaglögg og 
notalegt andrúmsloft. Yfir 
vötnum sveif jólaandinn í 
bland við fagra tóna 
fiðluleikarans Hjörleifs 
Valssonar og þeir félagarnir 
Davíð Þór Jónsson 
tónlistarmaður og Bogomil 
Font slógu á létta strengi 
gestum til mikillar gleði og 
skemmtunar.

Gleðistund í versluninni Farmers Market

KAMPAKÁTAR Í 
JÓLASTUÐI Þær María 
Ásgeirsdóttir og Anita 
Knútsdóttir brostu sínu 
blíðasta, takið eftir 
glitrandi efri parti Anítu.

BLÓMLEG OG SÆL Birgir 
Sævarsson og Sigrún 
Sævinsdóttir yljuðu sér í 
notalegu andrúmsloftinu.

FLOTTAR KONUR Þær 
stöllur Gunnhildur 
Sveinsdóttir og 
Hulda Steingríms-
dóttir ræddu málin. 
Lopapeysan sem 
sést í bakgrunni 
hefur eflaust verið 
ofarlega á óskalista 
gesta fyrir þessi 
jólin, enda þýðir fátt 
annað en að búa sig 
vel í hinni íslensku 
veðráttu.

JÓLAGLEÐI Helen 
Knútsdóttir og Anna 
Ólöf Sigurðardóttir 
voru alsælar með 
boðið og gleðin skein 
úr augum þeirra.

RÓMANTÍK Á AÐVENTUNNI 
 Þau Ólafur Stephensen og 
Linda Björg geisluðu saman.

Rokksöngleikurinn Jesus Christ Superstar var frumsýndur í 
Borgarleikhúsinu 28. desember. Það var margt um manninn á 
frumsýningunni og eftirvæntingin lá í loftinu enda hafa margir beðið 
spenntir eftir uppfærslu Borgarleikhússins. Leikarinn og leikstjórinn 
Björn Hlynur Haraldsson leikstýrir söngleiknum en söngvarinn 
Krummi í Mínus fer með hlutverk Jesú. Frumsýningargestir mættu í 
sínu fínasta pússi og gaman var að sjá alla.

BORGARSTJÓRAHJÓNIN BROSTU SÍNA BLÍÐASTA 
Dagur B. Eggertsson og eiginkona hans, Arna 
Dögg Einarsdóttir læknir, voru flott að vanda.

SMARTHEITAPARIÐ Spjátrungurinn og kráareigand-
inn Kormákur Geirharðsson og Dýrleif Örlygsdótt-
ir búningahönnuður, en Dýrleif hannaði búningana 
fyrir sýninguna ásamt Margréti Einarsdóttur.

Í GLEÐINNI Forsætisráðherra Geir H. Haarde og 
eiginkona hans, Inga Jóna Þórðardóttir, brostu 
breitt og nutu þess að vera í leikhúsinu.

FÖGNUÐU FRUMRAUN SONARINS Á LEIKSVIÐINU Guðrún Þórðardóttir, eiginkona Randvers Þorlákssonar, og fjölskylda 
Krumma: Björgvin Halldórsson, Svala Björgvinsdóttir, Einar Egilsson, kærasti Svölu, og Ragnheiður, móðir Krumma, 
voru í hátíðarskapi.

LEIKSTJÓRINN Í KVENNAFANS Petra Þorláks, Rakel Garðarsdóttir, framkvæmdastjóri Vesturports og 
kærasta Björns Hlyns, Björn Hlynur, leikstjóri sýningarinnar, og móðir Rakelar, Kolbrún Högnadóttir.

ÞEYTTI SKÍFUNUM Andrea Jóns plötusnúður þeytti 
skífunum að lokinni frumsýningunni og var í miklu 
stuði.

Í GÓÐUM FÉLAGSSKAP Lára Jónsdóttir, Vilborg Halldórsdóttir leikkona, Kristín og Helgi Björnsson söngvari.

Hipp, kúl og 

hátíðlegt!
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V inkon- urnar Svan-
hildur Einarsdóttir og Sig-

ríður Elín Ásgeirsdóttir létu 
gamlan draum rætast á dögun-
um þegar þær opnuðu net-
verslunina Rum-
putuski.is, en 
hún sérhæfir 
sig í vönduð-
um barnafötum frá Skand-
inavíu og Hollandi. Barna-
fötin eru sérlega litrík og 
falleg en í versluninni eru 
seld merki frá Solidary 
People, Hugin Mugin, Dane-
fæ, Urban Elk, Enfantino og 
Ida T. Netverslunin lumar 
þó ekki bara á barnafötum 
því þær Svanhildur og Sig-
ríður selja einnig 
gjafa-

vörur frá Kitsch Kitchen og Petit 
jour. Þær komust í kynni við fatn-

aðinn í Danmörku þar sem 
Sigríður Elín hefur 

verið búsett síðasta 
eina og hálfa 
árið en hún 
hefur verið í 
mastersnámi í 

viðskiptum og Svanhildur er 
kennari en nú í fæðingaror-
lofi. „Við erum báðar með 
lítil börn og því á kafi í barna-
fatapælingum. Upphaflega 
ætluðum við að opna hefð-
bundna verslun en svo kvikn-
aði hugmyndin um að byrja 
á netverslun og sjá svo til,“ 
segir Svanhildur en maður 
hennar hannaði síðuna og 
setti hana upp og því voru 
hæg heimatökin. Síðan 
Rumputuski var opnuð 
hefur verið svo mikið að 

gera að þær ætla að 
opna verslun í febrúar á Lauga-

vegi 27. Þegar þær eru spurðar 
út í nafnið segja þær að það hafi orðið 
ofan á í mjög lýðræðislegri kosningu í 
fjölskyldunni. „Rumputuski er per-
sóna í Grimms ævintýrum og okkur 
fannst það vel við hæfi,“ segir Svan-
hildur. 

martamaria@365.is

leiðir...

■ til að lifa janúar af

SPURNINGAKEPPNI sirkuss

Steinar 
1. Hef aldrei séð 
Næturvaktina.

2. Ekki klár á því.

3. Hrafn er millinafnið 
en fyrra nafnið man ég 
ekki.

4. Ekki hugmynd.

Tónlistarmaðurinn Jóel Pálsson bar sigur af hólmi. Jóel hlaut fjögur stig á móti engu stigi Steinars. Steinar 
skorar á félaga sinn Torfa Frans Ólafsson tölvugúrú til að keppa við Jóel í næstu viku. 

4 RÉTT SVÖR. EKKERT RÉTT SVAR.Jóel Pálsson
1. Ég er ekki með Stöð 2.

2. Reynir Traustason.

3. Hrafn Bó Björgvinsson.

4. Gylfi Orrason.

5. Óreiða á striga.

6. Þetta er lífið. 

7. Æ, stelpan sem var 
með unglingaþáttinn At, 
nafninu er alveg stolið úr 
mér.

8. Hermann Hauksson.

9. Andri Már Ingólfsson.

10. Þorsteinn Davíðsson.

5. Veit ekki.

6. Geir í stuði.

7. Pass.

8. Veit ekki.

9. Björgúlfur yngri.

10. Man það ekki.

Rétt svör: 1. Flemming Geir Georgsson. 2. Sigurjón M. 
Egilsson. 3. Oddur Hrafn Stefán Björgvinsson. 4. Þorvaldur 
Örlygsson. 5. Óreiða á striga. 6. Þetta er lífið. 7. Sigrún Ósk 
Kristjánsdóttir. 8. Jón Arnór Stefánsson, leikmaður 
Lottomatica Roma á Ítalíu. 9. Andri Már Ingólfsson, forstjóri 
og eigandi Primera Travel Group. 10. Þorsteinn Davíðsson.

Ekki byrja árið á heilsuátaki. Erfiðasti 
mánuður ársins þar sem myrkur, kuldi 
og himinháir visareikningar desember-
mánaðar draga úr manni alla gleði og 
mátt. Ólíklegt verður að teljast að 
aðhaldsaðgerðir, fitumælingar, gulrætur 
og sellerí lyfti sálartetrinu í hæstu hæðir.

Settu visareikn-
inginn á 
raðgreiðslur. 
Slíkar 
neyðaraðgerð-
ir geta gert 
kraftaverk. 
Hver vill 
kvíðaköst og 
andvöku-
nætur út af 

ógreiddum reikningum í janúar?

Misstu þig á útsölunum, keyptu allt sem 
þig langaði að kaupa fyrir jól en gerðir 
ekki. Buddan verður ekkert miklu léttari 
en eftir neyslufyllirí jólamánaðarins og 
því ættu nokkrir 5 þúsundkallar til eða 
frá ekki að skipta höfuðmáli.

Dekraðu við þig. Fyrsti mánuður ársins 
ætti að vera helgaður dekri og öðrum 
aðgerðum sem stuðla að andlegri og 
líkamlegri vellíðan. Reyndu að njóta 
lífsins, pantaðu súkkulaðivafning á 
einhverri snyrtistofunni, skelltu þér í 
andlitsbað og brostu þínu blíðasta.

Strokaðu yfir janúar á dagatalinu og 
farðu ekki fram úr rúminu. Seinna 
geturðu sagt að þú hafir eytt ónefndum 
mánuði í „black out-i“ það mun enginn 
gera athugasemd við það.

1. Hvað heitir sonur næturvaktarharðstjórans 
Georgs Bjarnfreðarsonar?
2. Hver er nýráðinn ritstjóri Mannlífs?
3. Hvað heitir Krummi, söngvari Mínuss, fullu 
nafni?
4. Hver er nýráðinn þjálfari knattspyrnuliðs 
Fram?
5. Hvað heitir skáldsaga Kristínar Mörju 
Baldursdóttur sem kom út fyrir jól?
6. Hvað heitir nýjasti geisladiskur söngvarans 
umdeilda Geirs Ólafssonar?
7. Skessuhornið, héraðsfréttamiðill Vestur-
lands, réð á dögunum nýjan ritstjóra, hver er 
það?
8. Hver var valinn körfuknattleiksmaður 
ársins af Körfuknattleikssambandi Íslands?
9. Hver var valinn maður ársins í íslensku 
atvinnulífi af tímaritinu Frjáls verslun?
10. Hver var skipaður héraðsdómari Norður-
lands eystra og á Austurlandi nýverið?

SPURNINGAKEPPNIN HELDUR ÁFRAM. LJÓST ER AÐ JÓEL PÁLSSON TÓNLISTAR-
MAÐUR KEMUR STERKUR INN Í KEPPNINA EN HÉR MÆTIR HANN FJÓRÐA MÓTHERJA 
SÍNUM, STEINARI V. PÁLSSYNI, GRAFÍSKUM HÖNNUÐI OG VERSLUNAREIGANDA.

LÉTU DRAUMINN RÆTAST

Svanhildur Einarsdóttir og Sigríður Elín Ásgeirsdóttir ásamt dætrum sínum.

Þ essa vikuna spáir frú Klingenberg 
fyrir Oddi Hrafni Stefáni Björg-

vinssyni, eða Krumma í Mínus eins og 
hann er jafnan kallaður. 

Krummi er fæddur 29.08. 1979. 
„Krummi er talan níu sem gefur 
honum mikla leiðtogahæfileika. Það 
er líka annað sem einkennir níurnar 
og það er að þetta fólk getur lagað sig 
að öllu og lifað sig inn í hlutina. Þegar 
við sjáum Krumma er hann mjög 
traustur í því sem hann þarf að gera ef 
hann þarf þess nauðsynlega. Krummi 
hefur svolítið kærulausa orku sem 

endurspeglast til okkar áhorfendanna 
eins og hann hafi mikið öryggi. Það 
hefur hann því honum er alveg slétt 
sama hvað aðrir eru að hugsa. Þetta 
þarftu að hafa til að geta verið þú 
nákvæmlega sjálfur og enginn annar. 
Þess vegna er hann svo einstakur eins 
og hann er. Krummi mun rúlla þessu 
verkefni upp og ótrúlega breiður 
hópur fólks mun fara og sjá þessa sýn-
ingu,“ segir Sigríður Klingenberg en 
þá er hún að vísa í sýninguna Jesus 
Christ Superstar. „Björn Hlynur vissi 
alveg hvað hann var að gera þegar 

hann valdi Krumma í hlutverk Jesú. 
Krummi er að fara inn á ár sem 
gefur honum mikinn rísandi kraft 
og setur jafnvægi yfir lífsorkuna 
hans. Hann hugsar miklu betur 
um sig núna en áður og horfir 
bjartar fram á veginn. Ástarmálin 
munu ganga vel hjá Kumma því 
hann hefur akkúrat valið sér konu 
sem jarðtengir hann og lætur honum 
líða vel. Þótt Krummi eigi eftir að 
búa í öðru landi þá á Ísland 
eftir að verða hans 
aðalheimili í framtíð-

inni. Því þar fær hann 
þessa hráu orku sem 
hann þarfnast til að 
verða meistari 
meistaranna,“ 
segir Sigríður 
Klingenberg um 
Krumma í Mínus.

Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

Ástarmálin munu ganga vel
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