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„Ég er hnakki inn við beinið“

BRYNJAR & 
STEINUNN 
Í HÆÐINNI
Indland hitti 
þau í hjartastað

DORRIT 
Mætti á rauðum 
skóm til Garðars 

Thors Cortes



fréttir

Tískulöggan Arnar Gauti úr sjónvarpsþáttunum Inn-
lit/útlit ætlar að kvænast unnustu sinni, Aðalbjörgu 
Einarsdóttur, hinn 8.8. 08 kl. 18.00. Þegar hann er 
spurður að því hvort þetta sé ekki aðeins of stílis-
erað segir hann svo ekki vera. 

„Áttan er tákn eilífðarinnar og þar sem ég ætla að 
vera kvæntur þessari konu það sem eftir er þá fannst 
okkur það viðeigandi. Svo eru líka átta ár síðan við 
byrjuðum saman og því fannst okkur þetta eiga vel 
við,“ segir Arnar Gauti. 

Hann bað Aðalbjargar fyrir tveimur og hálfu ári. 
„Það var mjög fallegur dagur. Við hættum snemma í 
vinnunni og fórum saman á skauta. Eftir það fórum 
við heim og borðuðum góðan mat og svo færði ég 
henni armband frá gullsmiðunum í OR og inni í því 
stóð: Viltu giftast mér?“ segir hann. Vígslan fer fram 
í Dómkirkjunni og þegar þau fóru á fund með Hjálm-
ari Jónssyni dómkirkjupresti fyrir tveimur árum 
spurði hann brúðhjónin hvort það væri einlægur 
ásetningur að giftast því honum fannst fyrirvarinn 
eiginlega of góður. Ertu búinn að ákveða í hverju þú 

ætlar að vera? „Nei, ég hef engar áhyggjur af því,“ 
segir hann og hlær.  - MMJ

Ætlar að kvænast 08.08.08

Arnar Gauti og Aðalbjörg með börnin sín, París og Kiljan 
Gauta. 

KALLI BJARNI SITUR 
VIÐ SKRIFTIR
Idolstjarnan Kalli Bjarni, sem af-
plánar dóm sinn á Kvíabryggju 
lætur sér ekki leiðast. Þegar hann er 
ekki að búa til mat handa samföng-
um sínum situr hann 
við skriftir. Kunnugir 
segja að Kalli Bjarni 
sé að hamra barna-
bók á lykla-
borðið. Nú er 
aðalspenn-
ingurinn á 
bryggjunni 
góðu hvort bókin 
muni bera nafn-
ið Kalli fær sér 
kók eða Kalli 
í klandri?

„Ég ætla að skella mér í Miami-partí í kvöld hjá 
snillingi sem heitir Sesselja,“ segir Anna Pála 
Sverrisdóttir, formaður Ungra jafnaðarmanna. 
Vinkona hennar ætlar að halda stórt sumarpartí 
og slá tvær flugur í einu höggi, afmælispartí og 
kveðjupartí því hún fer til Miami í Bandaríkjunum 

í skiptinám í næsta mánuði. 
„Svo ætla ég í útilegu Ungra 

jafnaðarmanna á Klepp-
járnsreykjum á laugardag-
inn. Við eigum von á mjög 
góðu stuði og allir sem 
hafa áhuga á félagsskap 
ungra jafnaðarmanna eru 
velkomnir. Við segjum að 
þetta sé hátíð ástar og 
friðar.“ 
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P
artíið var haldið í Forbes 
House í London og var rosa-
lega flott, enda haldið af há-
tískuhúsinu Ermenegildo 

Zegna til heiðurs Garðari,“ segir 
Einar Bárðarson umboðsmaður 
Garðars um teiti sem haldið var í 

tilefni af útgáfu plötunnar When 
you say you love me og samningi 
Garðars við tískuhúsið.

„Garðar var valinn sendiherra 
Zegna sem er eitt stærsta og flott-
asta herratískuhús í heimi,“ út-
skýrir Einar sem var að vonum 

ánægður með teitið, enda mættu 
margir góðir gestir úr fjölmiðla- 
og tónlistarheiminm. Þar á meðal 
var útvarpsmaðurinn David Jen-
sen ásamt konu sinni Guðrúnu 
Jensen, en David er einn þekkt-
asti útvarpsmaður Bretlands. Auk 

þess mætti Harvey Goldsmith 
sem sá meðal annars um Live Aid 
tónleikana með Bob Geldof, en það 
var engin önnur en Dorrit Mouss-
aieff forsetafrú sem kynnti Garð-
ar fyrir gestum kvöldsins.

alma@365.is

Dorrit mætti í rauðum skóm í útgáfuboð Garðars Cortes:

Garðar í stjörnufansi

Garðar Cortes 
ásamt umboðs-
manni sínum 
Einari Bárðarsyni 
og Carl Mach-
in, en Carl hefur 
séð um Garðar á 
ferðalögum hans 
víðsvegar um 
Bretland.

Dorrit Moussaieff var 
glæsileg að vanda þar 
sem hún mætti í rauð-
um skóm og dökk-
bláum kjól í teitið, en 
hún kynnti Garðar fyrir 
gestum Forbes House.

Skór og töskur 
Þráinn Skóari Skóbúð  •  Grettisgata 3

„Við erum búin að búa hér í fimmtán ár og okkur 
langar bara að breyta aðeins til,“ segir Þorgrímur 
Þráinsson, en hann og konan hans, Ragnhildur 
Eiríksdóttir, hafa sett hús sitt við Tunguveg 
í Reykjavík á sölu. Húsið er rúmir 210 fer-
metrar að stærð, en þar af er 60 fermetra 
íbúð í kjallaranum, sem  Þorgrímur og 
Ragnhildur eru nýbúin að gera upp. 

„Okkur langar jafnvel að minnka að-
eins við okkur og eignast sumarbústað. 
Það er engin ástæða til þess að eiga of mikið 
þegar aldurinn færist yfir,“ segir Þorgrímur og 
hlær. „Maður verður aðeins að þora að fara út úr 
þægindahringnum og breyta aðeins til. Mér finnst 
það bara skemmtilegt.“ 

Nú þegar hafa þau fengið tilboð í húsið, og eiga 
von á öðru. „Enda er þetta flott hús og á góðum 
stað,“ segir Þorgrímur. Hann segir þau hjónin þó 
ekki vera búin að finna sér annað húsnæði. „Við 

ákváðum að leita ekkert fyrr en við værum búin 
að selja til þess að vera ekki að lenda í vandræð-
um eins og margir, að kaupa og treysta á einhverja 
sölu. Þessir tímar eru ekki beint gæfulegir í þeim 
efnum.“  - þeb

GLÆSIHÚS ÞORGRÍMS ÞRÁINSSONAR KOMIÐ Á SÖLU

Langar í sumarbústað

Tunguvegur 12 er falt fyrir 59.9 milljónir. 
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Hulda Pjetursdóttir, verðbréfa-
miðlari hjá Kaupþingi, hefur verið 
með töluverða göngudellu síðan 
hún labbaði á Hvannadalshnjúk 
fyrir þremur árum. Í fyrra reyndi 
hún við Mont Blanc en varð frá að 
víkja vegna veðurs. Hinn 1. júlí síð-
astliðinn komst hún á toppinn ásamt 
vinum sínum, Önnu Hjartardótt-
ur og Magnúsi Viðari Sigurðssyni. 
Hulda og félagar hennar voru með 
tvo mjög reynda franska fjallaleið-
sögumenn sem höfðu verið með í för 
árið áður. Spurð að því hvernig hún 
hafi undirbúið sig fyrir gönguna 
segist hún aðallega hafa hlaupið og 
farið í ræktina. „Þetta tók samt vel 
á og var hressandi. Veðrið var gott 
og við fengum sól á toppnum og 
frábært útsýni. Við fórum svokall-
aða La Traversée-leið, eða þriggja 
tinda-leiðina, sem er mjög falleg 
og liggur yfir tvö fjöll, Mt Blanc du 
Tacul og Mt Maudit áður en komið 
er að sjálfu Mt Blanc. Ferðin hófst 
um kl. 2 eftir miðnætti og var geng-
ið fyrsta hlutann í niðamyrkri með 
ennisljós. Ég verð samt að játa það 
að ég fór þetta svolítið á seiglunni, 
sérstaklega bakaleiðina,“ segir hún 
en ferðin tók 13 tíma og var lítið 
um hvíld nema rétt á toppnum. „Við 
vorum öll heppin með heilsuna og 
fór þunna loftið vel í okkur þrátt 
fyrir tiltölulega stutta aðlögun. Það 

var skemmilegt og óvænt við þessa 
ferð að sama dag og við komumst á 
toppinn voru 26 konur frá 25 Evr-
ópusambandsríkjum að ganga á Mt 
Blanc til að fagna því að 200 ár voru 
liðin frá því að fyrsta konan, Marie 
Paradis, komst á topp Mt Blanc og 
var heilmikið gert úr því í fjölmiðl-
um. Marie fór á toppinn á sínum 
tíma í korselett og síðu pilsi eins 
og þá var venja að konur klæddust. 
Ég get ekki ímyndað mér hvernig 
það hefur verið.“ Þegar Hulda er 
spurð hvað sé mesta „kikkið“ við að 
komast á fjallstind nefnir hún það 
að komast út úr þægindahringn-
um sínum. „Það er góð tilfinning að 
fara lengra en maður þorir og held-
ur að maður geti, annars er hætta á 
stöðnun. Svo er fjallamennska eitt-
hvað sem maður verður háður, vill 
fara hærra og lengra, þetta er dálít-
ið sérstök árátta. Það er svo mikið 
frelsi sem fylgir því að ganga á fjöll 
og svo er það frábær afslöppun í 
leiðinni. Svo er góður félagsskapur 
ómissandi hluti af góðum ferðum,“ 
segir Hulda sem er strax farin að 
leggja grunn að næstu ferð. „Ætli 
næsta utanlandsferð verði ekki 
Afríka eða Suður-Ameríka og svo 
er búið að plana nokkrar ferðir inn-
anlands í sumar, þ. á m. á Mýrdals-
jökul.“ 
 martamaria@365.is

Hulda Pjetursdóttir fór á topp Mont Blanc 200 
árum eftir að fyrsta konan fór á toppinn

Fór þetta á 
seiglunni

Á toppnum ásamt Magnúsi Viðari Sigurðssyni, framkvæmdastjóra framleiðslu-
sviðs hjá Sagafilm, og Önnu Hjartardóttur. Með þeim á myndinni eru leiðsögu-
mennirnir Jean Marc Boucansaud og Eric Decamp. Í ágúst stefnir hún á að 
hlaupa hálft maraþon en segir að það verði ekki hundrað í hættunni þótt hún taki 
bara tíu kílómetra. 

Systurnar Katrín Alda og Rebekka Rafnsdætur munu í 
dag opna verslun í kjallaraíbúð á Ægisíðu 101. „Þetta eru 
föt sem ég er búin að vera að safna. Ég er búin að búa úti 
síðustu fjögur árin og er búin að sanka að mér alls konar 
fínu dóti á þeim tíma,“ segir Katrín Alda. Hún hefur ferð-
ast mikið á síðustu árum og keypt þau föt sem hafa heill-
að hana, jafnvel þótt þau hafi ekki passað á hana sjálfa. 
Fötin eru öll second-hand, en í búðinni verða einnig fjaðra-
kragar, sem Katrín hannar, og skartgripir. Katrín er útskrifuð 
úr London College of Fashion en þar lærði hún svokallað 
fashion management. Báðar hafa svo systurnar verið mikið 
í kringum tískubransann og meðal annars unnið í Spúútnik. 

„Íbúðin niðri í kjallara var tóm svo við ákváðum bara 
að gera þetta,“ segir Katrín. Hún segir að vinnan við búð-
ina hafi verið skemmtileg hjá þeim systrum. Þær hafa líka 
verið duglegar við að finna sniðugar lausnir á uppstilling-
um í búðinni. Til dæmis tóku þær ísskápinn í íbúðinni úr 
sambandi og nú hýsir hann skartgripina sem verða til sölu. 
Þær systur ætla þó ekki að hella sér alveg út í búðarrekst-
urinn eða hætta sínu daglega amstri, því búðin verður að-
eins opin einn dag í viku. 

„Það er opnunarpartí á föstudaginn frá tvö til tvö og það 
eru allir velkomnir, en svo verður bara opið á fimmtudög-
um frá þrjú til níu.“  - þeb

Opna búð heima

Systurnar Rebekka og Katrín Alda ætla að selja föt og skart úr kjallaraíbúðinni á Ægisíðu 101. Opið verður á fimmtudög-
um frá þrjú til níu, en opnunarpartí verður haldið í dag.  FÖSTUDAGUR/STEFÁN

Til að koma blóðinu til að renna og 
búknum til að svitna er málið að labba 
á fjall. Sniðugt er að byrja á Esjunni 
en þar sem stöðugur straumur af 
fólki gengur þangað á hverjum 
degi er auðvelt að elta bara 
hina. Fáðu vin þinn eða vin-
konu til að labba með 
þér og hafðu vatns-
brúsa við höndina, 
plástur og smá 
nesti meðferð-
is. Þetta getur ekki 
klikkað. 

LABBAÐU Á FJÖLL
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Sundsumar!
Nánari upplýsingar um afgreiðslutíma lauganna á www.itr.is



fatastíllinn
Margrét Rós Sigurjónsdóttir háskólanemi

Margrét Rós hefur kvenlegan 
og elegant fatastíl hvort sem 
hún er í skvísufötum eða í flís-
peysu. Hún á ekki langt að 
sækja það því móðir hennar er 
Björg Ingadóttir, fatahönnuð-
ur í Spaksmannsspjörum. 

Fyrir hverju fellur þú alltaf? 
„Fötunum í Spaksmannsspjör-
um sem ég hef notað síðan ég 
var 11 ára. Ég er enn þá að 
blanda elstu flíkunum saman 
við það nýjasta.“

Af hverju áttu mest í fataskápn-
um? „90% af fötunum mínum 
eru úr Spaksmannsspjörum og 
eru fylgihlutir nokkuð áber-
andi, enda getur góður fylgi-
hlutur gert kraftaverk.“

Hvað eyðir þú miklum pen-
ingum í föt á mánuði? „No 
comment!“

Hefur þú alltaf haft 
gaman af fötum? „Já, 
mamma leyfði mér 
að ráða hvernig ég 
setti fötin mín saman 
þegar ég var krakki 
og var ég oft mjög 
skrautleg. Ég kláraði 
þetta tímabil um 
10 ára aldurinn 
og hef upp frá því 
verið frekar smart 
til fara.“

Áttu einhverja tísku-
fyrirmynd? „Maður 
lítur auðvitað upp 
til flottra kvenna eins og 
Madonnu og mömmu. Konur 
sem kunna að endurnýja stíl-
inn sinn en samt er alltaf ein-
hver rauður þráður í gegn-
um allt sem gerir þær að þeim 
sem þær eru – svalar og þær 
sjálfar.“

Uppáhaldsefn-
ið? „Öll ekta efni 
hvort sem þau eru 
ný eða slitin.“

Uppáhaldsverslun-
in? „Spaksmanns-
spjarir.“

Uppáhaldshönnuðurinn? 
„Björg og Vala í Spaksmanns-
spjörum, Stella McCartney og 
Balenciaga.“

Hvernig er uppáhaldslitapall-
ettan þín? „Þegar ég ætla að 
vera töff og sexí klæðist ég 
svörtu með rauðum varalit. 
Þegar ég ætla að vera klár og 
elegant fer ég í náttúruliti og 
þegar ég er sjúskuð og þreytt 
heima fer ég í skæra liti svo 
ég týnist ekki.“

Þegar þú horfir til baka, hvaða 
tískutímabil myndir þú ekki vilja 
ganga í gegnum aftur? „Aldrei 
aftur tark-buxur!“

Hvernig er heimadress-
ið þitt? „Joe Boxer-náttbux-
ur og skærlitir hlýrabolir sem 
hressa mig við þegar ég er 
ómáluð.“

Hvað dreymir þig um að eign-
ast núna? „Mig vantar flott 

útivistarföt.“

Hvaða flík gerir öll föt að 
skvísufötum? „Engin sérstök 
flík heldur nóg af sjálfsör-
yggi.“

 martamaria@365.is

1. Í kjól úr H&M, skóm frá Dr. Martins með kraga, grifflur, vesti og blóm frá Spaksmanns-
spjörum. 2. Í samfestingi frá Spaksmannsspjörum. 3. Taska frá Sonia Rykel sem Margrét 
Rós keypti í París. 4. Belti og hálsfestar frá Spaksmannsspjörum. 5. Trefill með kristöllum 
frá Spaksmannsspjörum. 6. Vesti og buxur úr Spaksmannsspjörum. Skór úr Zöru. 7. Það 
er nauðsynlegt fyrir allar prinsessur að eiga svefngrímur. Þessi er úr smiðju Spaksmanns-
spjara. 8. Skór frá Sport Max úr Max Mara-versluninni. 9. Þessi jakki er úr Spaksmanns-
spjörum. 10. Bolur frá Spaksmannsspjörum. 11. Ullarvesti úr Spaksmannsspjörum. 
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Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Óseyri 2, Akureyri, 461 1150
Opið virka daga 10:00 - 18:00 - laugardaga 11:00 - 14:00

Stillanleg rúm með okkar bestu 
IQ-CARE heilsudýnu

Multimemo Verð áður Tilboð
120x200  269.900 179.900
160x200 389.900 239.900
180x200 409.900 249.900

Swissflex 145 Verð áður Tilboð
160x200 299.900 169.900
180x200 309.900 179.900

COE leðurrúmstæði
fyrir dýnu-stærð 160x200

Tilboð 76.930 Verð áður 109.900

40-50% afsláttur af völdum
svefnherbergishúsgögnum

Chiropractic Luxury á tilboði
Queen 153x203 með botni og fótum

Tilboð 181.300
Verð áður 289.000

Takmarkað magn



Á 
meðan alþjóð hefur séð 
Rebekku Kolbeinsdóttur á 
sviði með Merzedes Club 
hefur lítið sem ekkert verið 

fjallað um söngkonuna sjálfa í fjöl-
miðlum. Á bakvið sterka ímynd 
bandsins býr viðkunnanleg stelpa 
sem veit hvað hún vill.

„Ég var rosalega iðin sem barn, 
var alltaf í söng, annaðhvort í 
kórum eða einsöng, æfði ballett, 
fimleika og var lengi vel í hesta-
mennsku. Eftir að hafa dottið af 
baki nokkrum sinnum fékk ég hins 
vegar nóg og er of hrædd til að fara 
á bak í dag.“ segir Rebekka sem 
ólst upp í Hafnarfirðinum fram að 
tólf ára aldri, en þá ákváðu móðir 
hennar og stjúpfaðir að flytjast 
á Hvolsvöll. „Ég man að ég var 
alls ekki sátt við þessa ákvörð-
un þeirra, en við fluttum að Mið-
túni, sem er heimabær mömmu á 
Hvolsvelli. En áður en ég vissi af 
var ég byrjuð að kynnast krökk-
unum og eignast vini. Ég fór svo í 
skólakórinn um tíma og byrjaði að 
æfa einsöng,“ segir Rebekka sem 
fékk snemma sína fyrstu reynslu 
á sviði.

„Ég fékk hlutverk Ídu í Emil í 
Kattholti sem Leikfélag Rangey-
inga setti upp þegar ég var þrettán 
ára. Þá hafði ég fengið smá reynslu 
af því að leika því ég lék hlutverk 
Mjallhvítar í fjórða bekk í barna-
skóla. Það var gaman að fá bæði 
að syngja og leika og það spillti 
ekki fyrir að besti vinur minn var 
í hlutverki Emils,“ segir Rebekka 
sem  smitaðist snemma af leiklist-
arbakteríunni. „Mig langaði alltaf 

að verða leikkona eða söngkona 
og þá helst að leika í bíómyndum. 
Þegar ég var átta ára gömul fékk 
ég gefins gamla vídeóupptökuvél 
og lék mér þá tímunum saman að 
því að búa til bíómyndir með vin-
konum mínum, leikstýra og gera 
handrit. Mig langar enn þá til að 
spreyta mig í leiklistinni og gæti 
vel hugsað mér að gera það í fram-
tíðinni,“ segir Rebekka.

Flutt að heiman sextán ára

Þegar Rebekka var sextán ára 
langaði hana að fara í mennta-
skóla í bænum svo hún flutti frá 
Hvolsvelli ein síns liðs.

„Mig langaði að fara í Mennta-
skólann við Sund svo ég ákvað að 
flytja og fór að leigja íbúð rétt 
hjá, í bílskúr sem búið var að inn-
rétta. Ég fór á málabraut og kunni 
vel við mig í skólanum en bók-
námið átti engan veginn við mig. 
Ég verð að fást við eitthvað skap-
andi og get ekki bara setið og lesið 
bækur, svo ég hætti eftir tveggja 
ára nám,“ segir Rebekka og sér 
ekki eftir því að hafa sagt skil-
ið við skólann. „Ég fór að vinna 
á leikskóla og kom víða við í mis-
munandi störfum á meðan ég var 
að velta fyrir mér hvað mig lang-
aði til að gera. Ég leiddi hug-
ann að því að fara í Iðnskólann 
og feta jafnvel í fótspor mömmu 
og læra grafíska hönnun. Á þess-
um tíma bjó Ívar Örn bróðir minn 
með mér og við byrjuðum að fikta 
okkur áfram í tónlistinni þegar ég 
kom heim á kvöldin. Þá fékk hann 
mig stundum til að syngja yfir 

eitthvað sem hann var búinn að 
semja, en þetta var áður en hann 
byrjaði í Dr. Mister and Mr. Hand-
some,“ útskýrir Rebekka og segir 
söngáhugann hafa kviknað fyrir 
alvöru um þetta leyti. „Ég fann að 
þetta var það sem mig langaði til 
að gera og fór að átta mig á að ég 
vildi leggja sönginn fyrir mig.“

Óvænt kynni

Rebekka er í sambúð með Magn-
úsi Haraldssyni tónlistarmanni 
en þau kynntust óvænt fyrir rúm-
lega tveimur árum og hafa verið 
saman síðan.

„Það er frekar fyndið hvern-
ig við kynntumst, því ég var bara 
að labba heim á föstudagskvöldi 
þegar hann gekk á móti mér og við 
fórum að spjalla saman. Í kjölfar-
ið bauð hann mér upp á drykk og 
innan tveggja mánaða vorum við 
byrjuð að búa saman,“ segir Re-
bekka og brosir. 

Spurð um þátttökuna í for-
keppni Evróvisjón segir hún til-
komu hennar hafa komið mjög 
óvænt á daginn.

„Ég ætlaði sko aldrei að fara 

í Evróvisjón. Ég hafði verið að 
syngja bakraddir fyrir The End, 
bandið hans Magga kærasta míns, 
og var eiginlega nýkomin inn í 
hljómsveitina þegar Valli Sport 
hringdi í mig. Hann spurði hvort 
ég vildi syngja lag eftir Barða Jó-
hannsson í forkeppni Evróvisjón, 
en honum hafði þá verið bent á 
mig og heyrt mig syngja með The 
End,“ útskýrir Rebekka. 

„Evróvisjónkeppnin heillaði 
mig ekki sem slík en mér hefur 
alltaf fundist Barði töff og fíla 
tónlistina hans svo ég fór og hitti 
hann og Valla til að heyra lagið. 
Mér fannst það strax mjög flott og 
stemningin í því átti vel við mig, 
svo eftir að hafa farið í prufu var 
ákveðið að ég yrði með. Þá voru 
bara þrír dagar í keppnina sjálfa, 
svo ég hitti strákana strax og við 
byrjuðum að æfa eins og brjálæð-
ingar, enda lítill tími til stefnu. Þá 
átti líka eftir að redda öllu sem 

Rebekka Kolbeinsdóttir skaust fram á sjónarsviðið á síðasta ári þegar hún tók þátt í forkeppni Evróvisjón með hljómsveitinni 
Merzedes Club. Margir bjuggust við að lagið „Ho, ho, ho, we say hey, hey, hey“ yrði framlag okkar Íslendinga í Evróvisjón í ár 

en svo varð ekki. Rebekka segist vera fullkomlega sátt við lyktir mála og nýtur velgengni hljómsveitarinnar til hins ítrasta. Alma 
Guðmundsdóttir hitti Rebekku og fékk að skyggnast inn í líf skvísunnar í silfurgallanum. 

Fer í ræktina til að fita sig

Rebekku þekkja margir sem stelpuna í spandexgallanum. Hún segist kunna vel við sig á sviðinu og hlakkar til sumarsins 
með Merzedes Club.  MYND/AUÐUNN. 
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Í HNOTSKURN
Besti tími dagsins:  Kvöldin

Sjörnumerki:  Steingeit

Uppáhaldsmatur:  Pizzan henn-
ar mömmu

Uppáhaldsdrykkur:  Eðal toppur 

Mesta freistingin:  Fatakaup

Skemmtilegast:  Syngja og vera á 
sviði

Leiðinlegast:  Að gera ekki neitt

Diskurinn í spilaranum:  Smáskífan 
Í frelsarans nafni með Sigga Lauf  

Draumafrí:  Á einhverjum sólrík-
um stað með Magga kærastan-
um mínum

Hverju myndirðu sleppa ef þú 
ættir að spara:  Keyra minna og 
minnka fatakaup



borgin mín ÓSLÓ
KJARTAN HENRY FINNBOGASON  knattspyrnumaður

MORGUNMATURINN: 
Ég fæ mér alltaf kanilbollur á Statoil-bensín-
stöðvunum. Þær eru alltaf heitar og fínar og 
mjög góðar með kókómjólk. Statoil er líka 
stærsta bensínstöðvakeðjan hérna svo það 
er alltaf auðvelt að nálgast bollurnar.

SKYNDIBITINN: 
Það er virkilega góður hamborgarastaður hér 
sem er svolítið eins og Hamborgarabúllan 
á Íslandi. Ég man nú ekki alveg hvað hann 
heitir, en hann er á götu sem heitir Bogstad-
veien og er svolítið eins og Skólavörðustíg-
urinn. Gatan liggur niður að Karl Jóhann-göt-
unni, sem er nokkurs konar Laugavegur. Á 
Bogstadveien eru langflottustu búðirnar og 
kaffihúsin svo búllan er á góðum stað. 

RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA: 
Það er staður sem við fórum á í fyrsta skipti 
nýlega sem var bara nokkuð rómó. Hann 
heitir Liborus, og var alveg rosalega góður. 
Þriggja rétta máltíð með góðri steik virkaði 
vel. Þarna er samt ekkert sérstakt matar-
þema og hægt að fá alls konar mat. 

LÍKAMSRÆKTIN: 
Ósló er ekkert svo ósvipuð Kaupmannahöfn, 
það eru hjólaleigur hér og þar og mjög gott að 
hjóla um. Maður kynnist líka borgum á annan 
hátt þegar maður hjólar um þær. Annars er ég 
ekkert mikið í líkamsrækt fyrir utan æfingar. 

UPPÁHALDSVERSLUNIN:
Það eru tvær búðir sem berjast um það, og 
þær eru báðar á Bogstadveien. Sú fyrri heitir 

Volt, hún er reyndar líka á Karl Jóhann-göt-
unni, og svo er rosalega flott Tiger of Swed-
en-búð neðst á Bogstadveien. 

BEST GEYMDA LEYNDARMÁLIÐ: 
Ég myndi segja Frognerparken. Það er svona 
eins og Hljómskálagarðurinn sinnum fimmt-
án. Þar erum við búin að vera mikið í góða 
veðrinu, kaupum einnota grill og pulsur og 
svona og liggjum á teppum í steikjandi hita. 
Þar er fullt af fólki og við erum búin að eyða 
mjög miklum tíma þar. 

BEST VIÐ BORGINA: 
Mér líður alltaf rosalega vel í þessari borg 
og finnst hún mjög notaleg. Fyrir mig er það 
besta að hafa fullt af Íslendingum og góðum 
vinum í borginni. Það skiptir öllu máli. 

sneri að sviðsframkomunni svo 
þetta var frekar mikið stress,“ 
segir Rebekka og minnist þess að 
hafa fengið hálfgert veruleika-
sjokk áður en hún steig fyrst á 
svið með hljómsveitinni.

„Þegar ég var baksviðs, rétt 
áður en ég fór á svið í Laugar-
dagslögunum í fyrsta skipti hugs-
aði ég bara hvað ég væri komin 
út í. Ég sem hafði bara verið að 
syngja á Grandrokk stuttu áður 
var allt í einu að fara að koma 
fram fyrir alþjóð í sjónvarpinu,” 
segir Rebekka og hlær við, en er 
sannfærð um að stífar æfingar 
og mikil þjálfun hafi skilað sér á 
sviðinu.

Ánægð með annað sætið

Annað sætið í undankeppni 
Evróvisjón virðist hafa komið 
sér vel fyrir Merzedes Club því 
eftir keppnina hefur hljómsveit-
in haft nóg að gera. Þau hafa leik-
ið í auglýsingum fyrir Símann 
og komið fram á ótal skemmtun-
um víðs vegar um landið. Fyrsta 
plata bandsins, I wanna touch you, 
kemur út í dag og fram undan er 
ferð til Portúgal þar sem hljóm-
sveitin mun troða upp ásamt 
nýrri bakraddasöngkonu á Club 
Kiss í lok mánaðarins. En var allt-
af ákveðið að hljómsveitin myndi 
halda áfram eftir þátttökuna í for-
keppninni?

„Þetta átti náttúrlega bara að 
vera eitt lag í upphafi. Það varð 
miklu vinsælla en við höfðum 
ímyndað okkur og fyrir úrslita-
kvöldið var búið að bjóða okkur 
plötusamning hjá Senu. Stuttu 
eftir keppnina var því farið að 
ræða framhaldið,“ útskýrir Re-
bekka og segir hópinn ná mjög vel 
saman.

„Egill, Hans og Gassi koma úr 
sama vinahópnum en við Hlynur 
komum svolítið úr öðrum áttum. 
Þetta eru alveg frábærir strák-
ar og við hittumst náttúrulega 
oft í kringum æfingar og heyr-
umst í síma varðandi það sem við 
erum að gera,“ segir Rebekka sem 
sækir reglulega tíma í raddþjálf-
un hjá Hildi Guðnýju Þórhalls-
dóttur, kennara hjá FÍH, auk þess 
að æfa með hljómsveitinni.

Aðspurð hvort hún stundi lík-
amsrækt af krafti með hljóm-
sveitarmeðlimum sínum, segir Re-
bekka svo ekki vera. „Ég má varla 
hnerra án þess að missa tvö kíló 
og ef ég verð lasin og missi mat-
arlystina í smá tíma hrynja kílóin 
af mér. Mér finnst það alveg óþol-
andi og fer í ræktina til að bæta á 
mig og stækka vöðvana. Fita virð-
ist bara ekki setjast utan á mig og 
fáir átta sig kannski á því að það 
er alveg jafnleiðinlegt og að eiga 
erfitt með að grenna sig. Ég hef 
alltof oft fengið að heyra „óskap-
lega ertu horuð“ en ég passa mig 
að sleppa ekki úr máltíð og drekka 
prótínsjeik til að verða ekki of 
grönn,“ segir Rebekka.

Framtíðin óráðin

Með nýútkomna plötu og utan-
landsferð í spilunum leikur for-
vitni á að vita hver framtíðaráform 
Merzedes Club eru, en Rebekka 
vill lítið sem ekkert gefa upp um 
framhaldið. „Valli Sport og Barði 
sjá algjörlega um þetta, en það er 
aldrei að vita hvort við förum eitt-
hvað meira út fyrir landssteinana. 
Það eru ýmsar hugmyndir í loft-
inu en hvað verður kemur bara í 
ljós,“ segir Rebekka sposk á svip.

„Þetta hefur allt gerst svo hratt 
að ég hef varla náð að átta mig, en 
ég er samt búin að njóta hverrar 
mínútu til hins ítrasta. Draumur-
inn er náttúrlega að lifa á tónlist-
inni,“ segir Rebekka að lokum.
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t íska
ferskleiki dagsins í dag

1.Bobbi Brown varalitur er nauðsynlegur 
í sumarpartí 2. Alessandra Facchinetti 
var flott þegar hún mætti í opnun Tom Ford-verslunarinnar 
í Mílanó. Takið eftir toppnum, þeir gerast varla partílegri. 
3. Þegar þú ert komin í síðan kjól er nauðsynlegt að vera í 
jakka eða vesti yfir sem formar líkamann. Þessi kjóll er úr Karen 
Millen. 4. Rokkaralegar gallabuxur frá Miss Sixty í Kringlunni. 
5. Sarah Jessica Parker, stundum er nóg að setja bara skart yfir 
hlýrabolinn til að vera klár í slaginn. 6. Stórt og veglegt belti er flott 
yfir víðar flíkur. Það fæst í Karen Millen. 7. Partískór úr Karen Millen. 
8. Dásamlega fallegur toppur úr Karen Millen. Hann smellpassar við 
gallabuxurnar. 9. Þessi Pradakjóll er yndislega partílegur.

Partítískan í dag einkennist dálítið af því að vera ekki of 
fínn til fara. Það getur orðið svolítið kerlingarlegt að vera 
í fínum buxum og fínum toppi við. Tala nú ekki um þegar 
svörtu sparibuxurnar eru að verða áratugagamlar. Galdur-
inn er að nota hversdagsfötin sín og poppa þau upp þannig 
að þau verði partíhæf. Ef þú ert í gallabuxum í vinnunni er 
lítið mál að skella sér í skvísulegri skó og flottan topp til 
að vera klár í slaginn. Gallabuxnatískan er dásamleg að 
því leytinu til að konur eru sjaldnast „overkill“ í klæða-
burði þegar þær klæðast þeim. 

Í sumartískunni eru síðir kjólar mjög 
áberandi. Þegar konur eru komnar í síðan 
kjól og setja sjal yfir axlirnar þá eru 
þær orðnar svolítið of fínar. Það er um 
að gera að gleyma sjalinu heima og fara 
þess í stað í grófan stuttan jakka yfir, 
vesti eða aðsniðna peysu. Ef kjóllinn er 
víður skiptir miklu máli að vera í flík 
yfir sem formar vöxtinn svo við lítum 
ekki út fyrir að vera á leið upp á fæð-
ingardeild. Til að setja punktinn yfir i-
ið eru síðar hálsfestar málið! 
 martamaria@365.is

Vertu glys-
gjörn í sumar

1

2

3

STÓR SÓLGLERAUGU
Þú kemst ekki í gegnum sumarið nema eiga stór og flott sólgler-
augu. Þessi eru frá Gucci og eru sérstaklega fögur. Gylltar spangir 
og flott gler setja punktinn yfir i-ið. Ef þú vilt líta út eins og Holly-
wood-stjarna þá eru þessi málið. 

4

8

7

6

9

5

REYKJAVIK STORE
LAUGAVEGUR 86-94, S: 511-2007

opið 
föstudag    11 - 18.30
laugardag  11 - 17

Útsala, 
30% afsláttur 

af útsöluvörum.
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30-50%
afslátturA  -  Ú

TSALA  -  Ú
TSALA  -  Ú

TSALA  -  Ú
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útlit
smáatriðin skipta öllu máli

M
argir þekkja Brynjar 
Ingólfsson og Steinunni 
Garðarsdóttur úr sjón-
varpsþáttunum Hæð-

inni sem sýndir voru á Stöð 2 
á vormánuðum. Þar sýndu þau 
frumlega og skemmtilega takta í 
hönnun og viðurkenna að þau séu 
grútspæld yfir því að hafa ekki 
unnið. „Við vorum ótrúlega sár að 
vinna ekki,“ segja þau bæði í kór. 
„Við gerðum okkur góðar vonir um 
að vinna og við feng-
um að vita það eftir 
á að dómnefndin 
hefði valið okkur 
ef þau hefðu 
fengið að ráða,“ 
segir Brynj-
ar og bætir 
því við að 
þau hafi 
tapað 
í vin-
sælda-
kosningunni 
en unnið hönn-
unarhlutann 
og því séu þau 
sátt. Þau sjá þó 
alls ekki eftir 
að hafa tekið 
þátt því hug-
myndaflugið 
hafi þroskast á 
Hæðinni og þátt-
takan hafi opnað 
fyrir þau margar 
dyr. 

Stuttu eftir að 
þáttunum lauk fóru 
þau til Indlands þar 
sem Steinunn hefur 
verið með annan fót-
inn síðastliðin ár. Hún er 
lærður nuddari. Indland kall-
aði á hana og þar lagði hún stund 
á jóga, lærði Bollywood-dansa og 
fékk hugmynd að því að stofna fyr-
irtæki sem myndi selja fatnað og 
fylgihluti. Í fyrra lét hún draum-
inn rætast ásamt systur sinni, 
Unni Lindu, og stofnaði fyrirtækið 

Kátínu. Fyrr á árinu kom Brynjar 
inn í fyrirtækið með henni og fóru 
þau saman til Indlands til að láta 
framleiða fatnað og fylgihluti. Þau 
segja ferðina hafa verið ævintýri 
líkast en þau dvöldu á Indlandi í 
mánuð og eru nýkomin heim. 

Það vantar ekki framkvæmda-
gleðina því þau standa fyrir ind-
verskum dögum á Café Oliver sem 
hófust í gærkvöldi. „Staðurinn er 
allur skreyttur í indverskum stíl 
og boðið er upp á indverskan mat-
seðil. Við verðum með tískusýn-
ingu ásamt Gyllta kettinum kl. 

20 öll kvöldin og svo verður 
boðið upp á alvöru Bolly-
wood-dansa,“ segir Stein-
unn sem ku vera ansi flink 
í þeim. „Bollywood-dans-

ar snúast um að dansa 
eins og hálviti,“ 
segir Brynjar og 
hlær. „Ég hef farið 
á dansnámskeið í 
Bollywood-dönsum 
á Indlandi og það 
var alveg frábært. 
Maður lá alveg í 
hláturskrampa, 
þetta er mjög 
kjánalegt en svo 
mikil stemning,“ 
segir Steinunn. 

Á meðan þau 
dvöldu á Ind-
landi var ind-
verska útgáf-
an af  „So you 
think you can 
dance“ í fullum 
gangi í sjón-
varpinu. „Það 

kom mér 
svo á 
óvart að 
allir þeir 

sem mér fannst dansa verst fengu 
bestu einkunnirnar hjá dómurun-
um. Það var til dæmis einn gaur 
sem fór alltaf í hálft handahlaup 
og var ótrúlega klunnalegur, hann 
var vinsælastur hjá þeim,“ segir 

Brynjar og bætir við að allir verði 
að syngja með í Bollywood. „Svo 
er aðaltrikkið að hreyfa hausinn 
og láta eins og fífl,“ segir Steinunn 
og hlær. 

Þegar þau eru spurð út í ástina á 
Indlandi segir Steinunn að það sem 
hafi heillað hana við landið hafi 
verið hvað allt er afslappað þar og 
mikill kærleikur og gleði í loftinu. 
„Það er ekki til neitt stress þarna 
sem kom sér reyndar svolítið illa 
þegar við þurftum að koma vörum 
í gám á ákveðnum degi. Það var 
svolítið erfitt. Að vera í viðskipt-
um á Indlandi er erfitt en að dóla 
sér þar er yndislegt,“ segir Stein-
unn. Sendingin komst til landsins 
og verður sýnd á tískusýningunni 
á Café Oliver. 

Einni af flíkunum á sýningunni 
er hægt að breyta í hátt í 20 mis-
munandi flíkur. Flíkin er hugmynd 
Steinunnar en hún fékk ísraelskan 

fatahönnuð til að útfæra hana 
fyrir sig. „Ég fékk hugmyndina 
að þessu á Indlandi fyrir nokkr-
um árum út frá munkaklæðum,“ 
segir hún. „Kosturinn er að stelp-
ur geta klæðst þessu alla daga vik-
unnar án þess að það sjáist að við-
komandi sé í sömu flíkinni,“ segir 
Brynjar. Auk kjólsins eru þau með 
aladdínbuxur og ponjo og fullt af 
skartgripum. 

Hingað til hafa þau aðallega selt 
fatnaðinn á netinu og í Gyllta kett-
inum og nú eru þau að leggja grunn 
að nýrri og öflugri heimasíðu. Þau 
segja að þátttakan í Hæðinni hafi 
hjálpað þeim að hugsa út fyrir kass-
ann. „Í næstu viku höldum við í Evr-
óputúr en við eigum stefnumót við 
heildsala sem hyggjast selja vör-
urnar okkar í nokkrum löndum,“ 
segir Brynjar og Steinunn segir að 
svo verði bara að koma í ljós hvað 
gerist.  martamaria@365.is

Brynjar og Steinunn úr Hæðinni standa fyrir indverskum dögum á Café Oliver

Indland hitti þau í hjartastað

Steinunn á saumastofu í Indlandi.

Brynjar og Steinunn standa fyrir indverskum dögum á Café Óliver. Þar sýna þau 
hátt í tuttugu útfærslur af kjólnum sem Steinunn klæðist. MYND /AUÐUNN

Sumarið er tíminn til að glossa var-
irnar á meðan sólarinnar er notið. 
Það dásamlega við gloss er að það 
er aldrei hægt að nota of mikið af 
því. Gloss með glimmerögnum á 
upp á pallborðið þetta sumarið. 
Það er kannski smá þversögn í tísk-
unni því annaðhvort eiga varirnar að 
vera háglansandi eða mattar.

Bleik-
glossaðar

varir

SANDRA BULLOCK ER HRIFIN AF PRADA
Það skiptir miklu máli að passa upp á dýra fylgihluti. Hér er leikkonan Sandra Bullock 
með forláta Pradatösku. Þegar hún hrasaði gætti hún þess vel að taskan myndi ekki 
laskast í fallinu. Þetta kallar maður að hafa forgangsröðina á hreinu!
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díana mist

bland
í gær og á morgun ...

FÖSTUDAGUR 4. JÚLÍ
Eftir maríneringu síðustu mánaða 
ákvað ég að taka því rólega um helg-
ina. Ég var farin að sjá sjálfa mig fyrir 
mér með gúrkumaska í andlitinu með 
vel snyrtar tásur sem vísuðu beint upp 
í loft. Í hádeginu hringdi vinkona mín 
í mig, en umrædd vinkona lenti í því 
hræðilega atviki að halda óvart fram 
hjá með þeim afleiðingum að henni var 
hent að heiman. Með kökkinn í háls-
inum grátbað hún mig um að koma 
með sér á Landsmótið á Hellu og lof-
aði góðu stuði. Hún bar sig svo aum-
lega að í einhverju bríaríi sagði ég já 
þótt ég fari helst ekki upp fyrir Ártúns-
brekkuna. Það var þó með því skilyrði 
að hún myndi redda hjólhýsi því ég sef 
ekki í tjaldi. 

Með lánsbíl frá föður sínum og svart 
hjólhýsi í eftirdragi sótti hún mig í pallí-
ettustrigaskóm með vel glossaðar 
varir. Þegar ég kom inn í bílinn glumdi 
Páll Óskar í græjunum og í aftursæt-
inu var kista, full af klökum og ísköld-
um bjór. Það var ekkert annað í stöð-
unni en að búa til góða stemningu og 
ég vippaði mér inn í bílinn og náði mér 
í einn kaldan í aftursætið. 

Áður en ég vissi af vorum við vin-
konurnar mættar á Hellu, búnar að 
finna stæði fyrir hjólhýsið og komn-
ar í kokkteil hjá menntamálaráðherra 
og eiginmanni hennar, Kristjáni Ara-
syni. Þar voru hjónin Baltasar Kormá-
kur og Lilja Pálmadóttir, Karítas, systir 
Þorgerðar Katrínar, og Kjartan, eigin-
maður hennar, Díana Bjarnadóttir og 
fleiri og fleiri. 

Eftir kokkteilinn vorum við komnar í 
þvílíkt stuð og lentum í fullt af partíum. 
Þegar ég var orðin þvoglumælt sá vin-
kona mín ekki annað í stöðunni en að 
drösla mér í hjólhýsið. 

LAUGARDAGUR 5. JÚLÍ 
Ekki hefði ég trúað því fyrir mán-
uði að ég ætti eftir að vakna í hjól-
hýsi tvær helgar í röð. Þessi morgunn 
var þó ögn skárri en síðasti laugardag-
ur þar sem vinkona mín vakti mig með 
tveimur hráum eggjum sem hún lét 
mig skella í mig áður en ég fékk alvöru 
morgunkaffi. Hún sagði að þetta væri 
allra meina bót. Ég lofaði sjálfri mér 
að haga mér betur þetta kvöldið svo 
mér yrði ekki hent út hjá Vogi á heim-
leiðinni. Áður en ég vissi af var ég þó 
komin í kokkteil hjá Steini Loga, for-
stjóra Húsasmiðjunnar. Ég var vel búin, 
með Lúbarinn á bakinu en í honum var 
skriðdrekaolía og vodkapeli, og því var 
ekkert annað í stöðunni en að rölta um 
svæðið í leit að stuði. Á leiðinni rák-
umst við á Unni Birnu Vilhjálmsdótt-
ur sem var í svaka stuði. Þar voru líka 
Birna Rún Gísladóttir viðskiptafræð-
ingur og kærasti hennar, Jakob Frí-
mann Magnússon, ásamt Jarúnu dótt-
ur sinni. Þar var líka Ásbjörn Gíslason, 
forstjóri Samskipa, Kári Stefánsson, 
Guðni Ágústsson, Hinrik Ólafsson og 
Randver Þorláksson. Þegar líða tók á 
nóttina mætti ég Fjölni Þorgeirssyni 
með dökkhærða dömu upp á arminn, 
þar fór sá séns! 

SUNNUDAGUR 6. JÚLÍ
Það var ekkert sérstaklega gaman að 
pakka saman öllu dótinu en það var 
samt þess virði því ég skemmti mér 
ótrúlega vel þrátt fyrir að það hafi eng-
inn lifandi karlmaður gefið mér auga 
hvað þá reynt eitthvað meira. Lífið 
snýst líka stundum um það að hafa 
gaman og vera ekki stöðugt með karla 
á heilanum, yfir og út! Djöfull er ég 
þroskuð …

FÖSTUDAGUR: 
Farðu í bíó og sjáðu myndina Mamma Mia með Meryl 
Streep, Pierce Brosnan og Colin Firth í aðalhlutverkum. 
Unga kynslóðin getur drukkið í sig gömlu ABBA-slagar-
ana og eldri kynslóðin getur farið aftur í tímann og reynt 
að muna stemninguna sem ríkti í Hollywood. Mamma 
Mia er sýnd í Sambíóunum. 

LAUGARDAGUR: 
Skelltu þér í sveitaballagallann og farðu á 
ball í Sjallanum. Þar munu Sprengjuhöll-
in og XXX Rottweiler sameina krafta sína 
og ef þeir eru þekktir rétt þá verður dúnd-
urstuð. 
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Svala Ragnarsdóttir 
myndlistarkona

Þegar ég er heima eyði ég nánast öllum mínum tíma í sóf-
anum mínum - ég gæti barasta stjórnað heiminum sitjandi 
í honum. Ég fann hann í Góða hirðinum en hann er traust 
íslensk smíði úr tekki og klæddur fallegu Álafossáklæði.

Mér finnst Royal skyndibúðingurinn sjálfur reyndar bragðvondur en umbúðirnar og litirnir eru svo æðislega fiftís að 
pakkarnir eru til sýnis í eldhúsinu.

Ég gerði þetta verk - „Viti“ - sem útilistaverk fyrir 
Bjarta daga í Hafnarfjarðarbæ. Ég er svo ánægð með 
það að núna hef ég það bara á veggnum heima.

Þessi dýrindis skoska klukka varð 
á vegi mínum í Glasgow í pínulítilli 
antíkbúð. Það kostaði mikinn pappa 
og límband að flytja hana heim en 
það var hvers punds virði.

Kátu kanínustyttuna fékk ég í 
útskriftargjöf í vor frá yndislegu 
samstarfsfólki mínu í Saltfélag-
inu. Hún er eftir Katrínu Péturs-
dóttur og hausinn er úr títan-
íumi hvorki meira né minna.

John, Paul, George 
og Ringo eru með 

bestu vinum mínum 
(við kynntumst í sumar-

fríi á Mallorca fyrir mörg-
um árum síðan) og ég 
gæti ekki lifað án þeirra né 

hvíta albúmsins þeirra.

Hver dama verður auðvitað að telja 
til uppáhaldsskóna sína! Þetta par 
fékk ég að gjöf frá systkinum mínum 
en þeir eru frá Chie Mihara og eru 
algjör draumur að ganga á.

Þetta málverk er eftir Guðmund 
Thoroddsen, eða Mumma. Ég kalla 
verkið „Ískornann“ því að það er 
eins og íkorninn sé úr rjómaís. Mikið 
augnayndi.

Michel Gondry er 
uppáhaldskvik-
myndagerðar-
maðurinn 
minn og 
ég hef 
horft á 
þenn-
an frá-
bæra safn-
disk með tón-
listarmyndböndum 
og stuttmyndum eftir hann 
milljón sinnum.

TOPP

10

Hver vill ekki lykta eins og 
sumar búið til af Marc Jacobs! 
Þetta ilmvatn er mér ómiss-
andi þessa dagana og svo er 
flaskan óskaplega falleg.
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Árni Johnsen er fæddur 01.03 
1944. Þegar fæðingardagur-
inn er lagður saman kemur 
út talan 22. „Þetta er alger 
verðlaunatala en fólk sem 
hefur hana í fæðingardegi 
sínum hefur mikla krafta og 

er andlega þenkjandi. Hann fær örugglega 
fyrirboða í draumi og hefur mikið innsæi 
fyrir hlutunum. Í kringum Árna er mikil álfa-
orka og þar af leiðandi þrífst hann best í sveit, 
stórborgarlíf á ekki við hann. Síðastliðin fjög-
ur ár voru ætluð til að breyta lífi hans og nú 
byrjar hann að uppskera. Ef fólki finnst hann 
vera mikið í fjölmiðlum núna þá er þetta bara 

rétt að byrja. Hann á eftir að hjálpa lítil-
magnanum og standa keikur sama hvað 
hver segir. Hann var trúlega dálítið of-
virkur peyi og þar af leiðandi er hann 
mjög fljótfær. Hann þyrfti að hugsa sig 
um þrisvar áður en hann segir eitt-
hvað. Hann er hins vegar „origin-
al“ og skammast sín ekki fyrir 
sjálfan sig. Ég get séð Árna 
fyrir mér sem bæjarstjóra 
í Vestmannaeyjum. Árni er 
að fara yfir á töluna fimm 
sem er hress og skemmti-
leg tala. Þessi tala teng-
ir hann við útlönd. Í fram-

tíðinni verður hann sterklega tengd-
ur Færeyjum.“ Þegar ástarmálin 
ber á góma segir Sigríður að hann 
sé búinn að finna þá einu réttu og 

þau muni standa saman hvað 
sem á muni dynja. „Í fram-

tíðinni á hann eftir að 
fá miklu meiri stuðning 
en hann grunar. Hann á 
eftir að koma miklu í 
verk. Til hamingju, Árni, 
þú ert Vestmannaeyingur 
númer 1.“

www.klingenberg.is 

SIGRÍÐUR KLINGENBERG spáir fyrir Árna Johnsen

Hann á eftir að fá mikinn stuðning

FÖSTU
DAGUR

LEIÐIR TIL 
AÐ GERA 
FÖSTUDAG 
ÓGLEYM-
ANLEGAN5

Jón Jósep 
Snæbjörnsson 

söngvari

Mér finnst ógeðs-
lega gaman að 
spila á balli eða 
vera með gigg í 
heimahúsum á 
föstudögum. Yfir-
leitt er ég spenntur 
alla vikuna og svo 
leysist spenningur-
inn úr læðingi. 

Mér finnst gaman að fara í bíó, það 
getur verið ótrúlega góð afslöppun. 

Ef ég er laus seinni partinn sæki ég 
strákana mína fyrr í leikskólann og fer 
með þá í Húsdýragarðinn eða eitthvað 
álíka skemmtilegt.

Svo finnst mér gaman að hitta vini 
mína í kaffi á Kaffitári. Mér finnst kaffið 
þar svo ótrúlega gott. 

Á föstudög-
um finnst 
mér dás-
amlegt að 
eiga gæða-
tíma með 
Rósu, kon-
unni minni. 
Þá setjum 
við börnin í 
pössun og 
förum út að 
borða. 


