
11. JANÚAR 2008 ■ Eva Sólan komin í Landsbankann   ■ Völli og Þóra eiga von á barni ■ Splunkuný E-label lína ...

Ellen Loftsdóttir lifir litríku tískulífi

RÉTTLÆTIR ÖLL FATAKAUP



BLS. 2 | sirkus | 11. JANÚAR 2008

■ Heyrst hefur

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 

Auglýsingar Guðný Guðlaugsdóttir 

sími 512 5462

SKYNDIBITINN: Við Hagia Sofia og 
bláu moskuna í hjarta Istanbúl er 
veitingastaðurinn Tarihi Sultanahmet 
Köftecisi Selim Usta. Hingað hafa 
heimamenn skroppið áratugum saman 
til að fá sér köfte, þ.e. lambahakkboll-
ur og hrísgrjón sem eru þau bestu í 
bænum. Eftir á er tilvalið að gæða sér 
á „lokum“, mjúkum sælgætismolum 
sem margir þekkja undir nafninu 
Turkish delight. Þær bestu í bænum 
fást hjá Ali Muhiddin. 

BÚÐIN: Tískubúðirnar er að finna á 
Istliklal Caddesi en hátískuna í hverfinu 
Nisantasi. Grand Bazaar, þessi 
goðsagnakenndi, aldagamli yfirbyggði 
markaður er ómissandi. Hægt er að 
gera stórkostleg kaup, fyrst og fremst 
á textíl, silfri og gulli, með nægan tíma 
að vopni og vilja til að prútta.

LÍKAMSRÆKTIN: Eftir allan ganginn 
um borgina er tilvalið að fara í alvöru 
tyrkneskt bað, hamam. Ég mæli með 
Cemberlitas Hamami, sem er rétt hjá 
Grand Bazaar, þangað sem innfæddir 
sækja. Þar fæst ekta nudd og 
sápuskrúbb sem gleymist seint, og 
andrúmsloftið er engu líkt. 

BARINN: Leb-I Derya, sem er á efstu 
hæð háhýsis, er besti barinn í Istanbúl 
með mögnuðu útsýni yfir fallegasta 
hluta Istanbul, Topkapi-höllina og 

helstu moskurnar. Maturinn er líka 
frábær. Þeir sem vilja alvöru tyrkneskt 
kaffi ættu að heimsækja Patisserie 
Markiz á Istliklal Caddesi, aðalverslun-
argötu Istanbúl. Hann er innréttaður í 
art nouveau-stíl.

VEITINGASTAÐURINN: Vogue, á 
efstu hæð háhýsis í hverfinu Besiktas, 
hefur stórkostlegt útsýni. Matseðillinn 
er metnaðarfullur og um að gera að 
koma snemma til að njóta drykkjar á 
svölunum. Hægt er að fá sushi, 
steikur og dæmigerðan tyrkneskan 
mat. 

HVAÐ HEILLAR: Það sem heillar við 
Istanbúl er þessi einstaka blanda 
austurs og vesturs, með því besta frá 
hvorum menningarheimi fyrir sig. 
Sjarmerandi heimsborg sem er 
nauðsynlegt að sækja heim. Enda er 
gestrisnin engu lík. 

Þ rátt fyrir skjálfta í Kauphöllinni 
halda bankarnir áfram að ráða 

sjónvarpsstjörnur til starfa. Nýjasti 
bankastarfsmaðurinn er ofurþulan 
Eva Sólan sem hefur verið mikið í fjöl-
miðlum síðastliðin ár. Hún hefur hafið 
störf á lögfræðisviði Landsbankans 
en hún útskrifaðist með BS í við-
skiptalögfræði frá Háskólanum að 
Bifröst síðastliðið vor. Eva Sólan sett-
ist á skólabekk eftir tíu ára hlé og 
fluttist í Borgarfjörðinn í kjölfarið. 
Hún kláraði námið á methraða, eða á 
tveimur árum, með því að stunda 
námið líka á sumrin. Nú er hún hins 
vegar komin í mastersnám í lögfræði 
með vinnunni í Landsbankanum og 
er staðráðin í að ná langt. Í viðtali við 
Sirkus síðastliðið vor fór hún fögrum 
orðum um námið, sem hún sagði að 
væri mjög skemmtilegt. Ljóst er að 
það er mikill fengur fyrir Landsbank-
ann að fá þuluna um borð og nú verð-
ur tíminn að leiða í ljós hvort Eva yfir-
gefi þulustólinn fyrir bankann. Í 
Landsbankanum starfa fleiri stjörnur 
en Idol-tvíeykið, Simmi og Jói, starfar 

á sölu- og markaðssviði. Óhætt er að 
segja að stuðið sé aldrei langt undan 
enda eru þeir félagar allt annað en 
fúlir og leiðinlegir. Knattspyrnukonan 
Ásthildur Helgadóttir hóf einnig 
nýlega störf í bankanum en þar starfa 
líka fleiri stjörnur úr íþróttalífinu eins 
og Björgólfur Takefusa. 

Í Glitni halda Jónsi í Svörtum fötum 
og Addi Fannar í Skítamóral uppi 
stuðinu sem viðburðastjórar bank-
ans. Gítarleikarinn Áki Sveinsson úr 
Svörtum fötum starfar einnig í Glitni 
en hann starfar í markaðsdeildinni. 
Rapparinn og tónlistarmaðurinn 
Sölvi Blöndal úr Quarashi er kominn 
til starfa í Kaupþingi og tekur sig 
miklu betur út í jakkafötum en í 
víðum rapparafötum. Nú er bara 
spurning hvort popp- og skemmtana-
elítan geti dansað sig í gegnum fall á 
fjármálamörkuðum og reynt að lyfta 
brúnum skipstjóranna meðan bank-
arnir sigla í gegnum þennan öldu-
gang.  
 bergthora@frettabladid.is

martamaria@365.is

SKEMMTANAELÍTAN FLYKKIST Í BANKANA

Eva Sólan komin til 
LandsbankansSonur þeirra Sigríðar 

Snævarr og 
Kjartans 
Gunnarssonar, 
fyrrverandi 

framkvæmdastjóra 
Sjálfstæðisflokks-

ins, var skírður á 
þrettándanum eins og 
visir.is greindi frá í 
vikunni en skírnin 
fór fram í 
Dómkirkjunni og 
skírnarveislan 
var haldin í Iðnó. 

Einkasonurinn var skírður Kjartan 
Gunnsteinn í höfuðið á föður sínum og 
afa, föður Sigríðar, Gunnsteini Ármanni 
Snævarr. Athygli vekur að merking 
beggja nafnanna tengist vígvelli og 
orrustum. En samkvæmt nafnabókinni 
merkir nafnið Kjartansnafnið herkonung-
ur en Gunnsteinn þýðir orrustusteinn. 
Hvort foreldrarnir hafa 
vitað af þessari 
merkingu nafnana er 
erfitt um að segja 
en ljóst er að 
Kjartan Gunnsteinn 
ber nafn hermannsins 
sem ætti að geta 
haft sigur í 
hvaða orrustu 
sem er.

Ásta Andrésdóttir, 
ritstjóri á Nýju lífi.

ISTANBÚL

Jói  Simmi  Ásthildur  Addi Fannar  Sölvi Jónsi

Eva Sólan

Bahama-barn á leiðinni
S tjörnuparið Völundur Snær Völundarson, 

kokkur á Bahamaeyjum, og eiginkona hans, 
Þóra Sigurðardóttir rithöfundur, eiga von á erf-
ingja. Áætlaður fæðingardagur er 19. júní og ef 
barnið verður kvenkyns má ekki búast við öðru en 
að það verði mikill kvenskörungur. Þóra er 
komin fjóra mánuði á leið og heilsast vel. Þóra 
og Völundur giftu sig sumarið 2006 og hafa 
búið saman á Bahamaeyjum síðan þá. Þóra er 
landsþekkt barnagæla en hún stýrði Stundinni 
okkar um nokkurra ára skeið ásamt Jóhanni G. 
Jóhannssyni og saman gerðu þau Birtu og Bárð 
ódauðleg. Þóra ætti því ekki að vera í vandræðum 
með að verða skemmtilegasta mamma í heimi og 
spinna upp endalausa leiki með barninu. 
„Barnið verður alið upp á endursýning-
um á Stundinni okkar, það ætti ekki 
að klikka,“ segir Þóra og hlær og 
viður kennir að henni hafi aldrei 
liðið betur. Þegar hún er spurð að 
því hvort það verði ekki skrýtið að 
ala íslenskt barn upp innan um 
pálmatré og hvítar tærar strendur 
segir hún svo ekki vera. „Ég held að 
barnið verði bara miklu frjálsara því 
það þarf ekki að vera dúðað eins og ef 
við byggjum á Íslandi. Annars verður 
þetta bara allt að koma í ljós,“ segir hún.
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V ið þurfum því miður að loka Sirk-
us 1. febrúar vegna fyrirhugaðra 

framkvæmda í miðbænum,“ segir Sig-
ríður Guðlaugsdóttir, eigandi Sirkuss, 
betur þekkt sem Sigga Boston, en hún 
hefur einnig rekið barinn Boston með 
vinkonu sinni, Hildi Zoëga, í rúmt ár. 
Sigga er ósátt við að þurfa að loka 
Sirkus sem hún hefur rekið í tæp átta 
ár. „Það á að rífa húsnæði Sirkuss og 
húsin þar í kring. Ég veit ekki hvernig 
þetta endar ef borgin ætlar að halda 
uppteknum hætti og loka hverju fyrir-
tækinu á fætur öðru,“ segir Sigga sem 
gagnrýnir harðlega niðurrifsstarfsemi 
borgarinnar. Rekstur Sirkuss hefur 
alla tíð verið afar blómlegur og notið 
mikilla vinsælda, hann hefur mikið 
verið lofaður í erlendum tímaritum 
og þykir með þeim flottustu í Norður-
Atlantshafi og þótt víðar væri leitað. 
„Árlega heimsækja margir túristar 
barinn enda virðast það vera aðeins 
tveir staðir sem þeim finnst nauðsyn-
legt að heimsækja, Sirkus og 
Hallgrímskirkja,“ segir 
Sigga en auk þessarar 
miklu umfjöllunar 
erlendis hefur staður-
inn verið notaður við 
upptökur á bíómynd-
um og myndböndum, 
en Sirkus kom einmitt 
mikið við sögu í mynd-
bandi Bjarkar Guð-
mundsdóttur, Triumph 
of a heart. „Ef ég fæ 
húsnæði fyrir 
Sirkus mun 

ég halda rekstrinum áfram en það er 
ekki auðsótt mál þar sem niðurrif 
miðbæjarins virðist vera í algleym-
ingi,“ segir Sigga sem gæti vel hugsað 
sér, meira í gríni en alvöru, að fara 
með Sirkusinn sinn niður í Hljóm-
skálagarðinn. Á þessum síðustu líf-
dögum Sirkuss við Klapparstíginn 
verður þó nóg um að vera og staður-
inn verður svo sannarlega kvaddur 
með stæl. „Við ætlum að reyna að 
skipta kvöldunum niður þannig að 
flestir sem hafa komið við sögu síð-
ustu árin spili hjá okkur en nú um 
helgina munu þeir Jón Atli og Gísli 
Galdur spila ásamt fleiri góðkunn-
ingjum,“ bætir Sigga við að lokum sem 
sér sárlega eftir húsnæðinu við Klapp-
arstíg. Sirkus á sér marga fastagesti 
sem harma mjög lokun staðarins. 
Stebbi Steph, betur þekktur sem 
President Bongo á Sirkus er einn 
fastagestanna sem harma lokun stað-
arins. „Þetta er glatað og ömurlegt. 

Alltof tilfinningalegt dæmi fyrir 
mig,“ upplýsir Stebbi sem segist 

eiga eftir að sakna mest sætu 
stelpnanna á barnum. Henrik 
Björnsson tónlistarmaður 
hefur verðið fastagestur 
Sirkuss frá því staður-
inn var opnaður. 
„Einhvern tímann 

loka allir staðir en 
það er engu síður 

ömurlegt að það 
eigi að byggja 

verslunarmið-
stöð þarna,“ 

sagði 

Henrik um lokun staðarins. 
„Miðbærinn er enginn staður 

fyrir svoleiðis vitleysu. Það 
er ekki hægt að rífa allt sem 
er gamalt og sögulegt og 
setja eitthvað nýtt og 
plebbalegt í staðinn. Það 
er eitthvað sem allir munu 
sjá eftir,“ bætir Henrik við 

en hann á 
eftir að 
sakna Sirkuss 
á Klappar-
stígnum. „Þetta 
er fallegur stað-
ur. Fallegt lítið 
hús að utan og 
twilight zone að 
innan. Garðurinn 

er líka voða fínn á sumrin, þegar hann 
mátti vera opinn,“ segir Henrik að 
lokum. Það eru ekki einungis fasta-
kúnnar sem munu gráta þessar 

aðgerðir Reykjavíkurborgar því að 
Sirkus er orðinn stór partur af mið-

bænum auk þess sem hann hefur 
trekkt að fjöldann allan af ferða-

mönnum. Sirkus gerði Klapp-
arstíginn að miðpunkti 

skemmtanalífsins á sínum 
tíma og verður sárt sakn-
að. 

bergthora@frettabladid.is 

SIRKUS SIGGU LOKAR 1. FEBRÚAR

STEBBI STEPH BETUR 
ÞEKKTUR SEM 

PRESIDENT BONGO

SIRKUS BAR Heyrir sögunni til 1. febrúar.

HENRIK 
BJÖRNSSON

SVARTIR DAGAR Í MIÐBÆNUM 
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Skífulistinn er samantekt af mest seldu titlum  í  Skífunni og verslunum BT út um allt land.

Astrópía
Næturvaktin
Mýrin
Bourne Ultimatum
High School Musical 2
Secret, The - íslenskt
Transformers 
Knocked Up
Rush Hour 3
High School Musical 1
Harry Potter  the Order of P.
Hairspray
Köld Slóð
Pirates of the Caribbean 3
Evan Almighty DVD
Mr. Brooks
Lincence To Wed
Meet the Robinsons DVD
Hot Fuzz
Fóstbræður Season 5

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
Hjálmar   Ferðasót
Radiohead   In Rainbows
Páll Óskar   Allt fyrir ástina
Hjaltalín   Hjaltalín
Ýmsir    Pottþétt 45
Ellen Kristjánsdóttir  Einhversstaðar Einhverntíma
Einar Scheving  Cycles
Led Zeppelin   Mothership 
GusGus   Forever
Sigur Rós   Hvarf / Heima 
Eagles    Long Road Out Of Eden
Eivör    Human Child/Mannabarn 
Benny Crespo´s Gangt Benny Crespo’s Gang
Amy Winehouse  Back To Black
Ný Dönsk   1987-2007
Dísella    Solo Noi
Katie Melua   Pictures
Álftagerðisbræður  Álftagerðisbræður
Land og Synir   Lífið er Yndislegt

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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Chadwick stóllinn er hannaður af Don Chadwick fyrir Knoll. Hann sameinar á einstakan hátt falleg form 

og hámarksþægindi. Chadwick er með níðsterku neti sem lagar sig að líkamanum og má með sanni segja 

að stóllinn setji ný viðmið í hönnun skrifstofuhúsgagna. En það sem kemur líklega mest á óvart við Chad-

wick er verðið. Hann kostar aðeins  54.600 kr. án arma og 64.800 kr. með örmum.

Knoll er amerískt fyrirtæki og fram-
leiðir hágæða húsgögn í samvinnu við 
fremstu hönnuði heims. 

www.knoll.com Epal ehf. · Skeifan 6 · Simi 568 7733 · epal@epal.is · www.epal.is 
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Vegna þess að...
1. þú hefur gefist upp á 
karlmönnum.
2. Þú ert of upptekin af 
því að ganga út.
3. þú ert einfaldlega of 
fullkomin til að einhver 
karlmaður leggi í þig.
4. Þú grætur á fyrsta 
deiti yfir því hvað allir 
hafa endalaust hætt með 
þér og þú eigir erfitt 
með að treysta karl-
mönnum.
5. Þú mætir í brúðarkjól á 
„blind date“, því hver veit nema 
þetta sé sá eini rétti.
6. Þú ert alltaf í megrun og 
missir tökin eftir eitt hvítvíns-
glas og ferð á ótæpilegt trúnó 
þar sem allir fyrrverandi eru 
tíundaðir.
7. Þú getur ekki hætt að tala 
um barnið þitt og hversu 
mikið þú hlakkar til að deit-
ið hitti barnið.
8. Þú ert með tattóveraðar 
augabrúnir og varablýants-
línu á vörunum. 
9. Þú sefur með bangsa upp 
í rúmi hjá þér sem þú kyss-
ir góða nótt á hverju ein-
asta kvöldi.
10. Eftir viku kynni ertu 
farin að plana Flórída-
ferð með deitinu.
11. Þú tilkynnir deit-
inu með tár í 
augum að þú 

sért búin að bíða eftir því allt 
þitt líf.
12. Þú gengur ennþá í nærföt-
um með myndum af Mínu mús 
sem hefðu betur verið skilin 
eftir í Disneylandinu á sínum 
tíma.
13. Daginn eftir deitið mætir 
þú með flutningabíl heim til 

hans, með alla búslóðina 
þína.
14. Eftir fyrstu samfar-
irnar segir þú ástmanni 
þínum að þú sért ekki á 
pillunni því þig langi 
svo að eignast barn 
með honum sem fyrst.
15. Þú mætir með spá-
konuna Sigríði Kling-

enberg með þér á 
„blind date“ og lætur 
hana spá fyrir ykkur og 
framtíð ykkar saman.

16. Þú heldur úti blogg-
síðu þar sem þú tjáir þig um 
allt og þar eru samfarirnar, 
brátt sáðlát eða of lítill getn-
aðarlimur ekki skilið 
undan.

17. Þú gefur honum 
stóra andlits-

mynd af þér í 
gylltum 
ramma á 

fyrsta stefnumóti.
18. Þú mætir með „dótakass-
ann“ eins og hann leggur sig í 
fyrstu heimsóknina og rífur 
upp handjárn og „strap on-
dildo“ eins og ekkert sé sjálf-
sagðara.
19. Þér finnst sopinn of góður 
eftir að þú reyndir kampavíns-
kúrinn á gullaldarárunum og 
ert alltaf í því, þú drepst ofan í 
súpuskálar og í miðjum ástar-
lotum.
20. Þú tilkynnir deitinu að þú 
getir ekki hitt það nema þú fáir 
að sjá afrit af skattaskýrslu 
þess.
21. Þú bíður honum upp í sum-
arbústað með tilvonandi 
tengdaforeldrum eftir viku 
kynni.
22. Þú bíður honum í náttafa-
tapartí heim til þín og tekur á 
móti honum í Snobby-náttföt-
um og með pela í annarri hendi 
sem þú viðurkennir að hafa 

aldrei geta vanið þig af. 
23. Þú tilkynnir deitinu að 

þú sért að leita þér að 
karlmanni til að sjá 
fyrir þér.
24. Þú stingur upp á 
því við deitið hvort 
að þið ættuð ekki að 

hafa samband við 
tímaritið Vik-
una og deila 
ástarsögu 
ykkar með 
þjóðinni.
25. Þú tjáir 
honum að þú 
viljir að hann 
syngi lagið 
„Þú full-
komnar mig“ 
með Sálinni í 
brúðkaupinu 
ykkar.

Vegna þess að...
1.  Í hvert skipti sem þú hittir 
kvenmann í fyrsta 
sinn þarftu að 
segja henni að þú 
elskir hana.
2.  Stafsetning er 
ekki þín sterka 
hlið en samt send-
ir þú sms-skilaboð í 
gríð og erg, morandi í 
stafsetningarvillum 
þegar það er hvort sem 
er miklu meira kúl að hringja.
3.  Eftir fyrsta deit sendir þú 20 
rauðar rósir og kort með 
bangsa heim til hennar.
4.  Þú býður deitinu í bílalúg-
una á MacDonalds og pantar 
„super-size“ máltíð fyrir tvo.
5.  Þú talar um þínar fyrrver-
andi út í eitt og ert í daglegu 
sambandi við þær.
6.  Þú hefur tilhneigingu til að 
ofsækja konur og í hvert skipti 
sem kvenmann ber á fjörur 
þínar, eltir þú hana, send-
ir henni skilaboð og 
hringir í hana á nótt-
unni. 
7. Þú kallar kynfæri 
kvenna rottu og brjóstin 
júllur.
8. Þú deilir því með 
henni að uppáhaldslag-
ið þitt sé „Undir blá-
himni“.
9. Þú eyðir öllum 
frítíma þínum 
fyrir framan 
tölvuna og 
spilar 
tölvuleiki 
við net-
vini þína.
10. Þú 
segir 
dömunni 
að þú eigir 

erfitt með að stunda kynlíf án 
skuldbindinga.

11. Þú ert of upptekinn af 
útlitinu, Hvaða 
kona vill karl-
mann með plokk-
aðar augabrúnir, 

appelsínugult hör-
und og rakaða 
bringu?

12. Þú hefur ekki 
ennþá tekið af þér 

sandalana sem þú not-
aðir á Benidorm 1999 og hefur 
aðlagað þá íslenskri veðráttu 
með því að nota ullarsokka við 
þá.
13. Þú talar um peninga út í 
eitt.
14. Þú ert snobbaður og getur 
ekki hætt að tala um Epal-sóf-
ann sem þú ætlar að kaupa 
þér.

15. Þú neitar að stunda 
kynlíf fyrr en á 

brúðkaupsnótt-
inni.
16. Þú sefur 
með uppblásna 
dúkku upp í 
rúmi hjá þér.

17. Þú getur ekki hætt að tala 
um hvað þú sért frábær elsk-
hugi og hversu mörgum konum 
þú hafir fullnægt.
18. Þú kallar litla félagann ein-
hverju gælunafni.
19. Þú hringir í mömmu í hvert 
skipti sem þú hefur notið ásta.
20. Á fyrsta deiti segir þú henni 
hvað þið eigið eftir að eignast 
falleg börn.
21. Þú ferð hvorki úr sokkun-
um né tekur af þér derhúfuna 
uppi í rúmi.
22. Þú tilkynnir deitinu að nú 
séu dagar þess á barnum taldir 
eftir að hafa hitt þig.
23. Þú mætir með demants-
hring á fyrsta deit og tilkynnir 
dömunni að þú hafir ekki tíma 
í neitt rugl.
24. Þú gengur um íbúðina þína 
með deitinu (sem þú ert búinn 
að þekkja í viku) og segir því 
hvar þarf að þrífa og montar 
þig í leiðinni yfir lofthæð og 
fermetrafjölda. 
25. Þú ert upptekinn af því að 

konur eigi að vera í kjörþyngd 
og spyrð því undantekning-
arlaust alltaf um þyngd og 
hæð á fyrsta deiti og reiknar 
þyngdarstuðull hennar á 
gsm-símanum þegar hún sér 

ekki til. Ef þú efast 
um að hún sé að segja 
satt þá gengur þú 
alltaf með málband-
ið í vasanum.

50 ÁSTÆÐUR
fyrir því að þú ert
EINHLEYP(UR)

HANN HÚN

E in ástsælasta leikkona þjóðarinn-
ar, Guðrún Ásmundsdóttir, mun 

taka sýningu sína, Ævintýri í Iðnó, 
aftur til sýninga næsta sunnudag. Í 
sýningunni gerir hún upp 50 ára leik-
feril sinn og spinnur saman við 110 
ára afmæli Iðnó. Hún starfaði í Iðnó 
frá árinu 1958 og kynntist þar mörg-
um kynslóðum leikara og öðrum goð-
sagnakenndum persónum. Þeir sem 
misstu af sýningunni ættu að grípa 
tækifærið núna enda fékk sýningin 
frábæra dóma í fjölmiðlum. 

Ævintýrið heldur áfram

SJARMERANDI SAGA Ævintýrið í Iðnó 
hefur fengið ákaflega góða dóma. Á 
sunnudaginn byrjar sýningin aftur. 

ÁSTSÆLASTA LEIKKONA ÞJÓÐARINNAR Guðrún þekkir Iðnó afar vel en hún hóf leikferil 
sinn þar árið 1958.



40% 
afsláttur af 

öllum vörum
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É g er mikið fyrir að vera í stíl og hef alla tíð 
verið þannig. Ef ég næ ekki að tengja saman 

liti í „outfittinu“ líður mér hálf undarlega,“ segir 
Ellen Loftsdóttir sem sker sig úr hvar sem hún 
kemur. Ellen blandar saman stílum úr ólíkum 
áttum svo úr verður hennar eigin stíll, sem er í 
senn skemmtilegur, litríkur og óhefðbundinn. 
Hún segist sækja innblásturinn héðan og þaðan 
en fatastíllinn mótast af fólkinu og umhverfinu 
sem hún er í hverju sinni. Í haust flutti Ellen til 
Lundúna og hóf nám í tísku, almannatengslum 
og markaðsfræðum í London College of Fashion. 
„Námið er mjög fjölbreytt og skapandi. Það fók-
us erar ekki bara á eitthvað eitt innan tískubrans-
ans heldur á allt það sem tengist tískuheimin-
um, en það hentar mér mjög vel þar sem ég er 
ekki alveg búin að ákveða hvað ég ætla að verða 
þegar ég verð stór,“ segir Ellen sem mælir hik-
laust með náminu fyrir þá sem hafa brennandi 
áhuga á tísku. „Ég kann rosalega vel við mig í 
London og fíla allt það fjölskrúðuga mannhaf 
sem hér er að finna en fólkið gerir borgina að því 
litríka samfélagi sem hún er,“ segir Ellen um lífið 
í stórborginni sem veitir henni mikinn innblást-

ur. „Fyrir mér er London borg 
tækifæranna. Maður þarf bara að 
finna út hvar þau leynast og vera 
óhræddur við að grípa þau þegar 
færi gefst,“ segir Ellen en í haust 
starfaði Ellen fyrir hönnuðinn 
Richard Nicoll og hefur nú boðist 
lærlingsstaða hjá fatahönnuðinum 
Peter Jensen. „Það er stórhættulegt 
fyrir „shopalcoholic“ eins og mig að 
búa í London. Hér er alltof mikið af 
freistingum, dálítið eins og fyrir 
barn að búa í sælgætislandi. Ég 
slysast oft inn í hinar og þessar 
búðir og áður en ég veit af stend 
ég við kassann tilbúin með vísa-
kortið,“ segir hún en bætir því 
við að fyrir þann sem kann á 
borgina og þekkir búðirnar er 
oft hægt að fá mikið fyrir lítið 
og því sérlega hentugt fyrir 
fátæka námsmenn. Bestu 
kaup síðasta árs gerði hún 
einmitt í London fyrir jól. 

„Ég fór á svokallaða „sample-
sale“ hjá hönnuðinum Peter Jen-
sen sem hann hélt í stúdíóinu 
sínu, þar keypti ég tvo fal-
lega kjóla og eina þunga 
ullar peysu fyrir rúman 

20 þúsund kall sem er nátt-
úrulega bara gefins. Ég elska 

þegar ég fæ það á tilfinn-
inguna að ég sé að græða 

þegar ég kaupi mér föt,“ 
bætir hún við. Hún 

segist vera mjög 
veik fyrir flottum 
og dýrum hlut-

um sem hún 
hafi ekki efni 

á. „Þegar ég 
skoða dýra 

hönnun 
sem ég 
veit fyr-
irfram 

að ég hef 

ekki efni á lít ég á það sem svo að ég sé að velja 
mér hluti fyrir framtíðina,“ bætir Ellen við og 
brosir út í annað enda er það sérsvið þeirra sem 
hrærast í tískuheiminum að réttlæta peninga-
eyðsluna. Hún er þó ekki bara svag fyrir fatnaði, 
hún elskar líka skó. „Ég dýrka að eiga flotta skó. 
Það er bara eitthvað við skó sem gerir mann 
ánægðari og þeir setja einhvern veginn alltaf 
punktinn yfir i-ið. Útlitið er fullkomnað með 
flottum skóm,“ segir hún. Þegar skókaupin eru 
rædd nánar kemur í ljós að hún hefur ekki farið 
varhluta af helstu tískustraumum því fyrir all-
mörgum árum átti hún Buffalo-skósafn. „Ég var 
á símalista verslunarinnar Bossanova á Lauga-
vegi en þeir seldu Buffalo-skóna. Ég fékk hring-
ingu í hvert skipti sem ný sending kom í hús til 
að vera viss um að ég myndi ekki missa af neinu.“ 
Umrætt Buffalo-tímabil er þó eitt það svartasta 
sem hún hefur upplifað hvað varðar tískuna. „Í 
dag hefur þó tískuslysunum farið fækkandi sem 
betur fer því ég er orðinn svo mikill atvinnumað-
ur í greininni,“ segir Ellen hlæjandi. 

Ellen á marga uppáhaldshönnuði og á erfitt 
með að gera upp á milli þeirra. „Yfirleitt skipti ég 
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ELLEN LOFTSDÓTTIR, NEMI Í TÍSKU, ALMANNATENGSLUM OG MARKAÐSFRÆÐI, ER BÚSET
ELLEN OG ERNA EN Á TÍMABILI VORU ÞÆR STÖLLUR MEÐ SJÓNVARPSÞÁTTINN Á BAK VIÐ 
UNUM OG FÉKK AÐ SKYGGNAST INN Í LÍF HENNAR SEM EINKENNIST AF TÍSKU MEÐ ÖRLIT

BORG TÆKIFÆRANNA
LIFIR DRAUMINN Í

VINTAGE KJÓLL SEM ELLEN FÉKK 
AÐ GJÖF EN NÆLAN VAR Í 
KJÓLNUM ÞEGAR ELLEN FÉKK 
HANN Í SÍNAR HENDUR. KANNKSI 
HEFUR SÁ SEM ÁTTI KJÓLLINN 
VERÐIR Í HINU KONUNGLEGA 
BRÚÐKAUPI Á SÍNUM TÍMA OG 
SELT HANN EFTIR SKILNAÐINN.



glulega um skoðun í þeim málum og það fer 
lítið eftir því hvað hver og einn er að gera fyrir 
ert „season“. En ég verð alltaf jafn sár ef ein-
er af uppáhalds hönnuðunum mínum stenst 
ki væntingar mínar,“ segir Ellen. „Það eru þó 
kkrir sem standa yfirleitt fyrir sínu og ná oft-
t að koma mér á óvart. Í þeim hópi ber helst 
nefna, Vivienne Westwood, Nicolas Ghesqu-

e, Ernu Bergmann, Martin Margiela, Henrik 
bskov,Peter Jensen, Raf Simons, Muiccia, 
ada, Marjan Pejoski, Marc Jacobs, Richard 
coll og Hussein Chalayan. Síðan hefur Elsa 
iaparelli alltaf verið í miklu uppáhaldi og ég 
ist að því hvað hún var langt á undan sinni 
mtíð.“ Hvað finnst Ellen um íslensku tískuna? 
lendingar eru rosalega meðvitaðir um tísku 
strauma, sem mér finnst mjög jákvætt, miðað 

ð það að við búum á eyju lengst úti í Atlants-
fi. Aftur á móti finnst mér að við ættum að 
ra duglegri að styðja við bakið á markaðssetn-
gu á íslenskri tísku erlendis. Við eigum alveg 

geta selt íslenska tísku eins og íslenska tón-
t.“

Bergthora@frettabladid.is

TT Í LUNDÚNUM. ELLEN ER ÞEKKT FYRIR AÐ HAFA VERIÐ ANNAR HELMINGURINN AF PLÖTUSNÚÐATEYMINU 
BÖNDIN, SEM SÝNDUR VAR Á SJÓNVARPSSTÖÐINNI SIRKUS. BERGÞÓRA MAGNÚSDÓTTIR HITTI ELLEN Á DÖG-
LU TÓNLISTARÍVAFI. 

Nauðsynlegt í fataskápinn: Einfaldir, flottir og þægilegir 
skór sem passa við allt.

Eftirlætisflíkin: Miðað við kuldann sem búinn er að vera er 
síða dúnúlpan mín sem ég keypti í vetur, eftirlætisflíkin í 
fataskápnum. Það er alltaf gaman að eiga hlýja flík sem 
lúkkar. 

Uppáhaldsbúðin: Hérna heima eru það Spúútnik og Kron-
Kron. Í Spúútnik finnur þú það besta í vintage-fatnaði og í 
KronKron færðu flest öll flottustu hönnunarmerkin í bransan-
um. Ekki spillir síðan fyrir yndislega fólkið sem vinnur í 
þessum búðum, hvað þarf maður meir? 
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Á rið 2007 var ekkert venjulegt ár. Þetta var 
ekki ár meðaljónsins heldur lúxusjónsins 

sem naut sín í botn í allri velmeguninni. Árið 
hófst með þvílíkum látum. Það var þó ekki bara 
hávaðinn frá tívolíbombunum sem olli ringul-
reiðinni heldur þaut úrvalsvísitalan upp eins og 
raketta af stærstu gerð meðan þjóðin gapti af 
undrun og aðdáun. Hlutabréfagamblarar skál-
uðu í dýrasta kampavíninu og hlógu að þeim 
sem geymdu sparifé sitt í öruggri ávöxtun. Þeir 
sem áttu aðeins minni peninga gátu þó ekki 
verið minni menn og tóku bara lán til að geta 
verið jafn arfasmart og hinir moldríku. Þeir sáu 
fyrir sér að áður en árið yrði búið myndu þeir 
komast í klíkuna. Velmegunin draup af hverri lif-
andi veru og það var alveg sama um hvað var 
rætt, dýru hlutirnir áttu alltaf vinninginn. Kven-
peningurinn sprangaði um með Miu Miu eða 
Chloé-töskur, með Gucci-sólgleraugu í hárinu, í 
leggings, leðurstígvélum og í víðum stuttum 
kjólum í anda sjöunda áratugarins. Svo voru það 
skræpóttu fötin sem tröllriðu öllu, skærbleikar 
leggings og marglit hettupeysa, sem eru að kom-
ast í flokk með Buffalo-skóm og öðrum tísku-
slysum. Þjóðin nennti þó ekki að hanga lengi í 
einu á Íslandi og því urðu ferðalög til fjarlægra 
landa aðalmálið. Kína og Indland já takk, helst í 
fylgd með forsetanum eða ein-
hverjum stórlaxinum úr við-
skiptalífinu. Þegar leið að 
sumri fór að bera á óvenju 
mikilli tjaldvagnasölu enda 

var enginn maður með mönnum nema eiga eitt 
slíkt kvikindi, hvort sem græjan var staðgreidd 
eða sett á 100% lán. Þeir allra hörðustu létu sig 
hafa það að vinna aukavinnu á Skalla til að geta 
borgað af herlegheitunum. Þeir sem áttu örlítið 
meiri aur keyptu sér nokkra hektara með þyrlu-
palli og flugbraut. Allri velmeguninni fylgdi þó 
eitt hræðilegt vandamál, sístækkandi vömb og 
skvapkenndir bossar. Til þess að minnka ummál-
ið flykktist þjóðin í „Boot Camp“ en vandamálið 
var bara að sökum stöðugra útlandaferða og 
partíhalds varð mætingin svolítið stopul og því 
minnkaði vömbin ekki neitt og bossarnir héldu 
áfram að fylla allt of vel út í niðurmjóu gallabux-
urnar. Þegar kom að heimilum sammæltist 
þjóðin um það að hvítar höldulausar eldhúsinn-
réttingar væru það eina sem vit væri í og ekki var 
svarta granítið langt undan. Stofur landsmanna 
voru fylltar af leðri, helst hvítu eða svörtu og 
nauðsynlegt var að eiga flatskjá sem þakti heil-
an vegg. Og svo var það kaffihúsakaffivélin sem 
var sett beint inn í innréttinguna svo hún klipi 
ekki af borðplássinu, ilmandi sojalatte heima, er 
hægt að biðja um eitthvað meira? Þegar líða tók 
á árið fór þó að halla undan fæti og í örvæntingu 
sinni byrjuðu menn á því að reyna að losna við 
Reinsinn áður en bankinn tæki hann upp í hluta-

bréfaskuld meðan aðrir 
drukku til að gleyma og þá 
var gott að eiga sína eigin 
bjórdælu í kjallaranum. 

Þ jóðin var í hálfgerðu losti þegar hún tók á 
móti nýja árinu en lúxusjóninn vissi ekki 

alveg hvernig hann gæti aftur orðið meðaljón og 
því var ekkert í stöðunni en að gleyma yfirvof-
andi blankheitum með fullt fangið af flugeldum 
og byrja að skjóta þessu upp með bros á vör. 
Timburmenn nýja ársins gerðu þó vart við sig og 
sumir ákváðu að vera undir sæng í nokkra daga 
til að hugsa sinn gang. Þeir sem ekki höfðu lesið 
Leyndarmálið tóku bókina úr plastinu og drukku 
í sig fróðleikinn áður en þeir pöntuðu sér tíma 
hjá spákonu til að athuga hvort þetta kreppu-
tímabil yrði ekki örugglega stutt. Meðan menn 
lágu undir feldi komust þeir að því að andlegu 
jafnvægi yrði aldrei náð innan um svart/hvít leð-
urhúsgögn og því var rokið á netið og fjárfest í 
bambuspanil frá Kína til að gera húsið hlýlegra. 
Á meðan meðaljóninn beið eftir sendingunni 
hugsaði hann um hvernig hann gæti náð sér á 
strik án þess að þurfa að vinna eitthvað sjálfur, 
eða minnka við sig á einhvern hátt.

Árið 2008 verður mikið heilsuár þótt Boot 
Camp detti algerlega úr tísku. 
Þeir sem voru á mestri 
fartinni 2007 ættu að búa sér 
til matjurtagarð til að ná 

innri friði. Það verður nefnilega „inn“ að vera 
meðvitaður um umhverfið og eigin heilsu og 
það er hægt að slá tvær flugur í einu höggi. Það 
mun ekkert jafnast á við að geta labbað berfætt-
ur út í garð eftir eigin hveitigrasi í pressuna áður 
en hugleiðsla morgunsins hefst. Þeir best stæðu 
munu halda til Indlands í leit að innri friði á  
jógasetri en hinir munu láta sér nægja að labba 
Fimmvörðuhálsinn í útivistarfötunum frá því í 
fyrra. Þegar heilsan verður komin í lag, maginn 
fullur af vítamínum, grænum mat og bætiefn-
um, verður ekkert annað í stöðunni en að gramsa 
í geymslunni eftir skvísufötunum sem voru orðin 
allt of lítil en munu smellpassa í sumar. Til að 
poppa gömlu skvísufötin upp verða allar ger-
semarnar úr Tiffany‘s, Bulgari og Cartier dregn-
ar fram og öllu blandað saman. Þegar kreppir að 
mun glamúrinn blómstra og því verður 2008 eitt 
mesta glysár áratugarins ef árið 2000 er mínusað 
frá. Þegar þjóðin verður komin í svona gott form 
mun hún ekki hika við að skokka á milli staða og 
nota umhverfisvæna smábílinn í neyð. Það mun 

líka algerlega detta úr tísku að 
fá far með einkaþotum því 
hugsandi fólk tekur ekki 
þátt í svona vitleysu. 

Flíkin:  Allt sem hægt 
er að setja axlapúða í 
og nóg af glingri.

Innanstokksmunurinn: Panill, 
gamlir fataskápar og speglahús-
gögn. 

Aðalverslunin: Bónus kemur 
sterkur inn í blankheitunum.

Mesti lúxusinn: Að eiga 
húsnæði og þeir allra efnuðustu 
munu láta „event“-fyrirtæki 
skipuleggja fermingar.

Bíll ársins: Vel pimpaður og 
stífbónaður Range Rover.

Flík ársins: Skræpóttu fötin úr 
Nakta apanum, eins og þau 
leggja sig. Fara hiklaust í sama 
flokk og Buffalo-skórnir frá 
síðasta áratug og satínskikkjurn-
ar með herðapúðunum frá 
áratugnum þar á undan.

Taska ársins: Stærsta týpan af 
Miu Miu.

Hárgreiðslan: Það 
var enginn töff 
nema að státa af 
klippingu í anda 
Viktoríu 
Beckham  og 
strákarnir 
notuðu allt of 
mikið af hárgeli. 

Innanstokksmun-
urinn: Hvít 
höldulaus 
eldhúsinnrétting og 
kristalsljósakróna.

Ferðalagið: Kína og Tenerife.

Aðalverslunin: Saltfélagið og Kisan.

Mesti lúxusinn: Einkaþotan, sem varð svo að 
táknmynd umhverfissóðaskapar þegar leið á 
árið. Flugferð með einkaþotu aðra leiðina til 
London mengar jafn 
mikið og jeppi á heilu 
ári.

Líkamsræktin: Boot Camp.

Drykkurinn: 
Kampavín og 
Mojito.

Græjan: 
Kaffihúsakaffivél 
fyrir heimilið og 
bjórdæla fyrir 
heimilisföðurinn.

LúxusjóninnÞegar nýtt ár gengur í garð er ekki úr vegi að 
skoða fyrir hverju þjóðin féll árið 2007 og 
hvað mun verða aðalmálið 2008. Sirkus 
leitaði til fjölda fólks úr öllum kimum þjóðfé-
lagsins og bað það um að nefna það sem 
hæst bar á liðnu ári og hvert þjóðin myndi 
stefna 2008. Lúxuskerran Range Rover fékk 
flest stig sem bíll ársins 2007 og voru flestir 
sammála um að ansi margir þyrftu að gíra sig 
niður og skipta föðurskipinu út fyrir ódýrara 
og umhverfisvænna farartæki 2008. 

verður að meðaljóni

Bíllinn: Fíat 500 eða umhverfisvænn 
og sparneytinn smákaggi. 

Klippingin: Permanent í heimahúsi.

Ferðalagið: Fimmvörðuhálsinn  og  þeir 
allra múruðustu munu fara til Afríku og 
ættleiða  barn í leiðinni. 

Græjan: Tveggja hestafla blandari 
og endurbætt útgáfa af iPhone.

Líkamsræktin: Hugsandi einkaþjálfari og 
hlátur rope-jóga. 

Drykkurinn: 
Kókosvatn og 

vítamínbætt diet-
kók.
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Sirkusstjórinn sló ekki slöku við þessa 
fyrstu helgi ársins enda er ekki annað í 
boði en að halda marineringu jólanna 
gangandi. Á föstudagskvöld var Boston 

stútfullur af skemmtilegu fólki 
sem fagnaði því að jólin 
væru afstaðin. Vesturports-
parið Rakel Garðarsdóttir, 
framkvæmdastjóri 

Vesturportsins, og 
kærasti hennar, Björn 
Hlynur, leikari og 
leikstjóri, skemmtu 
sér konunglega 
með leikurum úr 
Jesus Christ 

Superstar. Á næsta borði sat leikstjórinn 
Ragnar Bragason ásamt vinum sínum og 
virtist vera hinn hressasti. Baggalúts-
bræðurnir Bragi Valdimar Skúlason og 
Karl Sigurðsson létu sig heldur ekki 
vanta á Boston þetta kvöld og 
voru kampakátir að vanda. 
Þegar Sirkusstjórinn ætlað 
að venda kvæði sínu í 
kross og kíkja á næsta bar, 
var ekki hægt að 
þverfóta fyrir fólki og 
biðraðirnar virtust 
alls staðar ná langt 
út á götu. Sama 
kvöld létu Sveinn Andri Sveinsson 
lögmaður og Björn Ársæll Pétursson, 
útibússtjóri Landsbankans í Hong Kong, 
fara vel um sig á Salti. En á sama stað 
mátti sjá glitta í Andrés Pétur Rúnarsson, 
fyrrverandi fasteignasala. Á Ölstofunni 
var múgur og margmenni. Þar voru 
meðal annars Börkur Gunnarsson 
kvikmyndagerðarmaður, Pétur Blöndal, 
blaðamaður á Mogganum, og Ólafur 

Teitur Guðnason hjá Straumi. 
Eftir vel heppnað kvöld var 
ekkert annað í stöðunni en 
að fara snemma heim enda 

fer það ekki saman 
að detoxa og 
hanga á barnum. 

■ Hverjir voru hvar? S igurganga ítalska fatamerkisins 
Miss Sixty hefur aukist gríðar-

lega síðastliðin ár og í dag er það eitt 
af vinsælustu merkjunum. Stjörnur 
á borð við Demi Moore, Mischa 
Barton, Maggie Gyllendal og Hilary 
Swank hafa tekið ástfóstri við merk-
ið en þær voru fremstar í flokki á 
tískusýningunni í New York þegar 
vorlínan 2008 var frumsýnd. Í dag 
opnar sérstök Miss Sixty verslun í 
Kringlunni og því þurfa íslenskar 
dömur ekki að láta sig dreyma um 
fötin á myndunum heldur látið verk-
in tala og notið í botn.

SVALT&
seiðandi

opið föstudag 10-18.30 og 
        laugardag 10-17

Útsala 50%
Flottust !
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Útsala
nýtt kortatímabil

30-50%afsláttur
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Verður í rosalegu formi 2008
Sigríður Klingenberg spáir í Sirkus
www.klingenberg.is

leiðir...

SPURNINGAKEPPNI sirkuss

■ Jóel Pálsson 
1. Konur og takkaskór. 
2. Ólafur Stefánsson.
3. Man það ekki.
4. Fló á skinni.
5. Anthony Hopkins.
6. Margrét Lára.

Jóel Pálsson og Torfi Frans hlutu fimm stig hvor og munu því mætast aftur að viku liðinni. 

1. Hvaða heitir bók hjartaknúsarans Þorgríms 
Þráinssonar sem kom út fyrir jól?

2. Hver er fyrirliði íslenska landsliðsins í hand-
bolta?

3. Ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytisins var á 
dögunum sæmdur stórriddarakrossi forsetans, 
hvað heitir hann?

4. Hvaða gamanleik frumsýnir Leikfélag Akureyrar 
8. febrúar?

5. Hvaða stórleikari fer með hlutverk vísinda-
mannsins Lord Asriel í kvikmyndinni „Gyllti 
áttavitinn”?

6. Hver var kosin(n) Íþróttamaður ársins?

7. Hverjir ritstýra DV?

8. Söngkonan ástsæla Ellen Kristjánsdóttir sendi 
frá sér plötu fyrir jól, hvað heitir hún?

9. Hvaða breska súpermódel tók nýverið viðtal við 
forseta Venesúela, Hugo Chavez, fyrir breska 
tímaritið GQ?

10.Hvað heitir forsætisráðherra Breta?

5 RÉTT SVÖR. 5 RÉTT SVÖR.■ Torfi  F. Ólafsson 
1. Hvernig á að stunda kynlíf eins 
og ég. 
2. Ólafur Stefánsson.
3. Man það ekki. 
4. Veit það ekki.
5. Daniel Craig. 
6. Margrét Lára.

7. Reynir Traustason.
8. Einhversstaðar 
einhverntímann... aftur. 
9. Jordan.
10. Gordon Brown

7. Reynir Traustason 
og Mikael Torfason.
8. Einhversstaðar 
einhverntímann... aftur.
9. Davíð Þór Jónsson. 
10. Gordon Brown.

SPURNINGAKEPPNIN HELDUR GÖNGU SINNI ÁFRAM. HÉR MÆTIR TÓNLISTARMAÐURINN JÓEL 
PÁLSSON SÍNUM FIMMTA MÓTHERJA, TÖLVUGÚRÚINUM TORFA FRANS ÓLAFSSYNI.

Rétt svör: 1. Hvernig gerir þú konuna þína hamingjusama. 2. 
Ólafur Stefánsson. 3. Bolli Þór Bollason. 4. Fló á skinni. 5. Daniel 
Craig. 6. Knattspyrnukonan Margrét Lára Viðarsdóttir. 7. Feðgarnir 
Reynir Traustason og Jón Trausti Reynisson. 8. Einhversstaðar 
einhverntímann... aftur. 9. Naomi Campbell. 10.Gordon Brown. 

R óbert Wessman forstjóri Actavis 
er fæddur 04.10.1969. Sigríður 

Klingenberg segir að hann sé mjög 
næmur maður og hafi vit á mann-
fólkinu en þessi hæfileiki hefur reynst 
honum ofurvel í gegnum tíðina. 
„Hann er afar góður við starfsfólkið 
sitt og hann hjálpar því mikið,“ segir 
Sigríður en þá á hún við að hann sé 
alltaf tilbúinn til að greiða leið 
starfsfólksins, sem geri það að 
verkum að það sé honum afar 
hliðhollt. „Róbert er geðgóður og 

brosmildur. Þótt hann hafi notið 
mikillar kvenhylli í gegnum tíðina er 
hann alltaf viss um hvernig hann vill 
hafa sín mál og hefur bara verið 
ástfanginn af einni konu. Róbert vill 
hafa mikið fjör í kringum sig og 
finnst gaman að koma fólki á óvart. 
Hann á eftir að hjálpa mörgum á 
toppinn og hans aðalmottó gæti 
verið, sælla er að gefa en þiggja. 
Hann hefur mikið flæði í kringum sig 
og passar sig á því hverja hann 
umgengst. Hann eyðir ekki tíma í þá 

sem honum finnst halda sér niðri 
heldur umvefur sig hirð sinni. Hann 
hefur komið á óvart á Íslandi en hans 
verður getið í bókunum sem eins 
gjafmildasta manns Íslands. Róbert 
hefur lífstöluna þrjá en sú tala táknar 
gott hugmyndaflug, sköpunarkraft og 
gleði. Hann nýtir tímann sinn vel og 
er að fara inn á sína háandlegu tölu 
sjö. Hann verður í svo gífurlegu formi 
þetta árið að Þorgrímur Þráinsson 
gæti þurft að fara að vara sig,“ segir 
Sigríður um Róbert. 

RÓBERT WESSMAN NENNIR EKKI AÐ 
UMGANGAST LEIÐINLEGT FÓLK
„Hann verður í svo gífurlegu formi þetta 
árið að Þorgrímur Þráinsson gæti þurft 
að fara að vara sig,“ segir Sigríður 
Klingenberg.

Búðu í tjaldi úti í garði heima hjá þér, 
hringdu síðan beint í Kastljósið og segðu 
þeim frá uppátækinu. Næsta innslag 
Kastljósins verður bókað um þig. 

Skráðu þig í 
spurningaleikinn 
Ertu skarpari en 
skólakrakki, 
mættu í 
mörgæsabún-
ingi í útsending-
una og það 
munu allir muna 
eftir þér. Tímarit 
og dagblöð 
munu hafa 
samband við þig 
og birta mynd 
af þér í 
búningnum. Aðgerð sem ætti ekki að 
klikka - sama hvað...

Opnaðu bloggsíðu og dissaðu Egil 
Helgason fyrir að vera karlremba. Áður 
en þú veist af hringir hann í þig og boðar 
þig í Silfur Egils, þátt sem hálf þjóðin 
horfir á.

Gefðu út bók sem 
heitir „Hvernig áttu að 
fullnægja þér?“. 
Íslendingar er 
uppfullir af sjálfum 
sér og eru til í að 
kaupa allt sem færir 
þeim ennþá meiri 
sjálfselsku og 
gervihamingju. Bók 
sem gæti hæglega 
orðið metsölubók 
og fært höfundinum 

ekki einungis landsfrægð heldur líka fullt 
af peningum.

Keyptu þér poodle-hund og týndu honum 
svo. Bloggaðu um að einhver ónefndur 
dýraóvinur hafi sett hundinn í Bónuspoka 
og látið hann hverfa sporlaust. Tryllt 
blogghjörðin mun gera þig að 
þjóðhetju á hálfum 
sólarhring.

■ sem færa þér 
frægð og frama

V or og sumarlína E-label kemur á 
markað í lok febrúar,“ segir Ásgrímur 

Már Friðriksson fatahönnuður, betur þekkt-
ur sem Ási. En E-Label er samstarfsverkefni hans, 
Ástu Kristjánsdóttur ljósmyndara og Andreu Bra-
bin. Fyrsta fatalína E-Label kom á markað í haust 
en fötin eru eingöngu seld á netinu. „Við höfum 
fengið frábærar viðtökur, línan hefur gengið 
vonum framar og er við það að seljast upp. Við 
ákváðum að selja fatnaðinn á netinu til að halda  
verðinu í lágmarki og fyrir vikið getum við selt 
fötin á 40-50% lægra verði en ef við værum að 
selja þau í verslun,“ upplýsir Ási ánægður með vel-
gengnina. „Í vor- og sumarlínunni höldum við 
áfram að vinna á svipuðum nótum og líkt og við 

gerðum í vetrarlínunni en notum léttari 
efni,“ segir Ási en E-label leggur mikið 

upp úr því að bjóða upp á þægileg föt úr 
góðum efnum. „Í sumarlínunni verður meira af 
kjólum og toppum. Við höldum áfram með slárn-
ar og hettupeysurnar úr vetrarlínunni sem verða 
með aðeins breyttu sniði. Við erum aðeins að 
prófa okkur með að nota ljósa liti með svarta litn-
um en svarti liturinn heldur engu að síður áfram 
að vera ríkjandi hjá okkur enda eru Íslendingar 
svartir,“ bætir Ási við að lokum. Þeir sem ekki hafa 
ennþá tryggt sér E-label flík geta gert það í dag en 
þá verður útsala á því litla sem eftir er af vetrar-
línunni í Skúlatúni 4, frá kl. 14-16. 
 bergthora@frettabladid.is

VOR-OG SUMARLÍNA E-LABEL VÆNTANLEG Á MARKAÐINN

Mögnuð viðbrögð

ÁSTA KRISTJÁNSDÓTTIR OG ÁSGRÍMUR MÁR
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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 visir.is.

sir.is

225.206 notendur á visir.is á meðan 262.285 notendur völdu mbl.is
í 1. viku, það er varla höfðinu hærra í samanburði!*
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