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BJÖRGVIN FRIÐGEIRSSON, GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR
Í kvöld mæti ég klárlega á Bjúddarann, skemmtikvöld KF Mjaðmar, Í Iðnó, og hvet 

einnig alla aðra til að mæta. Svo tekur við útskrift úr Listaháskóla Íslands á 
laugardaginn. Í kjölfarið á því fylgir án efa eitthvert djammbrjálæði fram á 
sunnudagseftirmiðdag með bekkjarfélögunum.

Fisk
isló
ð

Gra
nda

gar
ður

MýrargataÁna
nau

st

SALON REYKJAVÍK

Vertu velkomin(n)!

Röff helgi á Akureyri
Plötusnúðurinn DJ B-Ruff mun 
leika listir sínar á skemmtistaðn-
um 101 Akureyri um helgina. B-
Ruff hefur gert það gott undanfarið 

með Pabbahelgum á 
Kaffibarnum, en þar 
þeytir hann skífum 
ásamt félaga sínum 
DJ Gísla Galdri. B-

Ruff mun leika 
hiphop, dub-
step og house 
á 101 Akureyri 
annað kvöld 
og hefst 
skemmt-
unin klukk-
an 01.00.

Bræðingur í bókabúð
Rithöfundurinn Ingibjörg 
Hjartardóttir mun lesa 
upp úr skáldsögu sinni 
Hlustarinn í Bókabúð 
Máls og menningar á 
morgun. Starfsfólk 
Ókeibóka verður 
einnig með sér-
staka kynningu á 
Íslandskorti sem 
Hugleikur Dagsson 
teiknaði og jafn-
framt verða kynnt-
ir nýir bolir með 
teikningum úr hinni 
vinsælu bók Pop-
ular Hits. Að lestr-
inum loknum verð-
ur boðið upp á lif-
andi tónlist, Jóhann 
Kristinsson mun 
flytja lög af plöt-
unni sinni Tropical 
Sunday.

ALEXA CHUNG Alveg eins og allt 
annað sem hún klæðist vakti síður 
og húðlitaður kjóll sjónvarpskonunn-
ar Alexu Chung á verðlaunahátíð 
bandarískra tískuhönnuða í vikunni 
mikla athygli. Kjóllinn er úr sumarlínu 
Marc Jacobs. 

„Nýja línan er undir áhrifum frá 
„tribal“ málverkum eiginmanns 
míns, listamannsins Pauls Weil. 
Við vörpuðum meðal annars einu 
verka hans á fyrirsætuna fyrir 
myndatökuna í staðinn fyrir að 
klæða hana í föt eða nota farða,“ 

segir skartgripahönnuðurinn 
Jóhanna Metúsalemsdóttir 
um nýja skartgripalínu sína, 
en hún hannar undir nafn-
inu Kría.
Þetta er önnur línan frá Kríu 

og var Jóhanna í um þrjá mánuði 
að vinna hana. „Þetta er önnur 
línan mín en annars bý ég bara 
til nýtt skart þegar mér er mál að 
gera eitthvað. Það mætti eiginlega 
segja að fyrsta línan hafi komið út 
í þremur hollum og það er ekki 

ólíklegt að það verði eins með 
þessa línu, að ég bæti við hana 
ef mér dettur eitthvað sniðugt 
í hug,“ útskýrir Jóhanna. 

Fyrri línan hefur verið fáan-
leg á vefnum, í Aurum á Banka-

stræti, Icelandicmarket.com og í 
vel völdum verslunum í Banda-
ríkjunum. „Það er ekki búið að 

reyna mikið á sölu á nýju línunni 
þar sem hún er bara rétt komin inn 
á heimasíðu Kríu. Eitthvað hefur 
borist af persónulegum pöntunum 
beint til mín en ég er mjög vongóð 
um að línan muni seljast vel þar 
sem „lookbook“ sem ég gerði hefur 
vakið mikla lukku.“ 

Skart frá Kríu var notað í tísku-
þátt í marshefti tískutímaritsins 

Purple Magazine og var það hinn 
heimsþekkti ljósmyndari Terry 
Richardson sem tók myndirnar. 
Að sögn Jóhönnu er það mikil við-
urkenning að fá hönnun sína birta 
í tímariti sem þessu. „Þetta eykur 
umtal og forvitni og vonandi leið-
ir þetta svo til þess að fleiri versl-
anir vilji kaupa Kríu skartið. Þetta 
helst allt voða mikið í hendur, það 
er að segja ef þú ert í vinsælu blaði 
í tískuþætti sem myndaður er af 
þekktum ljósmyndara þá er maður 
í góðum málum,“ segir Jóhanna að 
lokum kampakát.  - sm

Jóhanna Metúsalemsdóttir sendir frá sér aðra skartgripalínu:

INNBLÁSTUR FRÁ LIST

Tribal Nýja línan frá Kríu er innblásin af tribal málverkum eiginmanns Jóhönnu.
MYND/ELÍSABET DAVÍÐSDÓTTIR

Jóhanna Metúsalemsdóttir Hannar 
skemmtilegt skart undir heitinu Kría. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ljósmyndarinn Kolbrún Vaka 
Helgadóttir opnar í dag sýningu 
á Hótel Plaza í Aðalstræti 4 til 8. 

Myndirnar á sýningunni eru 
hluti af meistaraverkefni Kol-
brúnar þar sem hún fjallaði um 
sundlaugamenningu Íslendinga, 
en hún útskrifaðist nýverið frá 
Goldsmiths University í London 
með M.A. gráðu í ljósmyndun og 
borgarmenningu. 

Ljósmyndirnar tók Kolbrún í 
náttúrulegum laugum síðastlið-
ið sumar. „Ég var búin að vera 
lengi með þessa hugmynd í koll-
inum. Ég elska sjálf sundlaugar 
og þegar ég bjó í London áttaði 
ég mig á því hvað þær eru mikill 
fjársjóður fyrir okkur Íslendinga. 
Ég fór að velta því fyrir mér hvað 
það væri magnað ef maður kæm-
ist í svona náttúrulegar laugar 
nálægt London.“

Nafn sýningarinnar, Swim 
Zone (Out) – In the Thermal Pools 
of Iceland, vísar til þeirrar sterku 
upplifunar, þegar fólk losnar 
undan skarkala borgarlífsins og 

dýfir sér í náttúrulega laug. 
Nám Kolbrúnar snerist að 

hluta til um félagsfræði borg-
arinnar. Hún horfði því á sund-
menninguna með augum borgar-
barnsins, sem byggir ósýnilegan 
vegg í kringum sig til að verjast 
áreiti. Í ljósmyndunum endur-
speglast hvernig varnir þess falla 
þegar það fer úr fötunum, skynj-
ar sjálft sig og náttúruna. 

Opnun sýningarinnar verður í 
kvöld á milli klukkan 18 og 20 en 
hún mun standa í allt sumar. 
 - hhs

Kolbrún Vaka Helgadóttir opnar ljósmyndasýningu:

Óður til lauganna
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Eva Einarsdóttir, nýkjör-
inn borgarfulltrúi Besta 
flokksins, er félagsmála-
kona, matarbloggari og 
baráttukona um mann-
réttindi.

Viðtal:  Sara McMahon

Ljósmyndir: Valgarður Gíslason

E
va Einarsdóttir er fædd í 
Sundahverfinu í Reykja-
vík og hefur frá unga 
aldri verið mikil félags-
málakona. Hún æfði 

fótbolta með Þrótti á sínum yngri 
árum, vann á leikjanámskeiðum frá 
fimmtán ára aldri og var formaður 
nemendaráðs á skólaárum sínum. 
Eva vann um árabil í tónlistariðn-
aðinum þar sem hún starfaði meðal 
annars fyrir tónlistarhátíðina Ice-
land Airwaves og Útón, útflutnings-
skrifstofu íslenskrar tónlistar. Hún 
stundaði nám í tómstunda- og fé-
lagsmálafræði og alþjóðlegri verk-

efnastjórnun fyrir borgarsamfélag-
ið og frjáls félagasamtök í Gauta-
borg. Eva segir dvölina í Svíþjóð 
hafa verið góða og ber Svíum vel 
söguna. „Árin í Gautaborg hafa án 
efa mótað mig mikið. Ég heillaðist 
mikið af landinu og þar náum við 
Jón Gnarr vel saman,“ segir Eva og 
hlær. „Sænska samfélagið átti mjög 
vel við mig. Þar var fólk mjög með-
vitað um allt sem viðkemur um-
hverfinu, mannréttindum og al-
mennt að því sem snýr að fólki.“

SJÁLFBOÐALIÐI Í 
PALESTÍNU
Eva er virkur meðlimur félagsins 
Ísland-Palestína og hefur meðal 

annars gegnt stöðu varafor-
manns auk þess sem hún starf-
aði sem sjálfboðaliði í Palestínu 
í mánuð. „Þegar ég byrjaði með 
manni mínum, Eldari Ástþórssyni, 
fyrir þrettán árum síðan var hann 
mjög virkur meðlimur í félaginu 
og ég eiginlega smitaðist af þess-
um krafti í honum. Maður reynir 
að sinna þessu eins vel og maður 
getur, en stundum virðist ástand-
ið í Palestínu svo vonlaust að það 
getur verið erfitt að halda í von-
ina. Það væri samt alveg glatað ef 
við sem búum í hinum vestræna 
heimi missum vonina þegar það er 
svona ótrúleg þrautseigja í fólkinu 
sem býr á svæðinu.“ 

Eva segir ástandið í Palestínu 
hræðilegt og að þar alist nú upp 
ný kynslóð barna sem búi við mjög 
slæm skilyrði og vaxandi reiði 
vegna ástandsins. Árið 2004 dvaldi 
Eva í mánuð á Vesturbakkanum þar 
sem hún vann meðal annars með 
Palestínsku læknasamtökunum og 
kenndi ensku. „Dvölin í Palestínu 
er eitthvað sem ég mun búa að 

alla ævi. Ég varð vör við sprenging-
ar og byssuskot næstum á hverri 
nóttu og fólk var slegið tilefnis-
laust af hermönnum við eftirlits-
stöðvar, eins var verið að reisa að-
skilnaðarmúrinn á þessum tíma og 
það fór ekki framhjá manni. En það 
sem kom mér hvað mest á óvart var 
harkan sem ísraelsku hermennirnir 
sýndu fólki þrátt fyrir að alþjóðlegir 
sjálfboðaliðar væru viðstaddir, það 
var eins og þeim væri alveg sama. 
En það er mikilvægt að muna að 
á þessu svæði starfa einnig marg-
ir Ísraelsmenn við hjálparstarf og 
eru mótfallnir hernámi Palestínu, 
maður má ekki detta í þá gryfju að 
halda að þeir styðji allir stefnu ísra-

elskra yfirvalda og hersins því það 
er svo fjarri sannleikanum,“ segir 
Eva. Aðspurð segist hún aldrei hafa 
upplifað sig í mikilli hættu á meðan 
hún dvaldi á Vesturbakkanum, 
heldur hafi óttatilfinningin komið 
eftir á. „Maður óttaðist, en manni 
fannst svolítið eins og maður væri 
kominn inn í kvikmynd því þetta 
er allt svo óraunverulegt. Maður gaf 
sér lítinn tíma til að vera hræddur 

en í fluginu á leiðinni heim til Sví-
þjóðar helltust tilfinningarnar yfir 
mann og það tók mig smá tíma að 
vinna úr því sem ég hafði upplifað 
þarna. Það vildi líka svo til að það 
var skotsvæði nærri heimili okkar 
í Gautaborg og í hvert sinn sem ég 
heyrði skotið af byssu upplifði ég 
eins konar afturhvarf.“ 

Í gegnum sjálfboðavinnunna 
kynntist Eva mörgu góðu fólki 

sem hún heldur enn sambandi 
við. Þegar hún er spurð út í árás-
ina sem ísraelski herinn gerði ný-
verið á alþjóðlega skipalest á leið 
til Palestínu segist hún hafa þekkt 
þó nokkra um borð á skipunum. 
„Gamall kennari minn var meðal 
annars um borð á einu skipinu og 
var handtekinn og það er auðvit-
að mikið áfall þegar maður þekkir 
einhvern sem á í hlut. “

NÝ BARÁTTUKONA Í 
BORGARPÓLITÍKINNI

Barn undir belti Eva Einarsdóttir á von á sínu öðru barni um miðjan júlí. Henni þykir erfitt að missa af fyrstu mánuðum Besta 
flokksins í borgarstjórn, þótt hún ætli að fylgjast vel með af hliðarlínunni. Hún hlakkar að sjálfsögðu líka mikið til fæðingarorlofsins. 

„Maður reynir að sinna þessu eins 
vel og maður getur, en stundum virð-
ist ástandið í Palestínu svo vonlaust 
að það getur verið erfitt að halda í 
vonina. Það væri samt alveg glatað 
ef við sem búum í hinum vestræna 

heimi missum vonina þegar það er svona ótrú-
leg þrautseigja í fólkinu sem býr á svæðinu.“
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BLOGGAR UM MAT
Evu er margt til lista lagt og hefur 
hún meðal annars mikinn áhuga 
á matargerð og veit fátt skemmti-
legra en að halda matarboð fyrir 
vini og vandamenn. Eva heldur 
einnig úti vinsælu matarbloggi á 
Miðjunni.is þar sem hún kennir 
lesendum hvernig má elda holla 
og skemmtilega grænmetisrétti. 
„Á Gautaborgarárunum ákváðum 
við hjónin að hætta að borða kjöt 
og fisk og þurftum þá að finna 
nýjar hugmyndir um hvað ætti 
að hafa í matinn. Í kjölfarið fékk 
ég mikinn áhuga á að þefa uppi 
ýmsa grænmetisrétti sem væru 
bæði hollir og afskaplega bragð-
góðir,“ segir Eva sem hóf fyrst að 
blogga stuttu eftir fæðingu dóttur 
sinnar. „Ég er þannig manneskja 
að mér þykir best að hafa alltaf 
nóg fyrir stafni. Ég ákvað því að 
byrja með matarblogg á meðan ég 
var í fæðingarorlofi. Fólk tók mjög 
vel í það og mér þótti sjálfri mjög 
skemmtilegt að sjá hvað öðrum 
þótti gaman að fá nýjar hugmynd-
ir að grænmetisréttum.“ Hún við-
urkennir þó að í óléttunni og 
framboðinu hafi hún haft lítinn 
tíma til að sinna matarástinni.

ÝMISLEGT OG ALLS KONAR
Eva segir Heiðu Kristínu Helga-
dóttur, kosningastjóra Besta 
flokksins, hafa leitað til  sín 
þegar verið var að skipa á lista 
fyrir kosningarnar og beðið sig 
að leggja flokknum lið. Að sögn 
Evu þótti henni tilboðið spenn-
andi og tækifærið of gott til að 

sleppa því. „Ég hef alltaf haft mik-
inn áhuga á samfélagsmálum og 
málefnum Reykjavíkur. Þess utan 
finnst mér fólkið sem leiðir list-
ann líka spennandi og skemmti-
legt og hlakka mikið til þess að 
vinna með því,“ segir Eva, sem á 
von á öðru barni sínu um miðjan 
júlí og viðurkennir að henni þyki 
erfitt að missa af þessum fyrstu 
mánuðum Besta flokksins í borg-
arstjórn. „Þó ég hlakki mikið til 
fæðingarorlofsins þá viðurkenni 
ég að mér finnst mjög leiðinlegt 
að missa af þessum fyrstu mán-
uðum. Þetta verða örugglega mjög 
spennandi og mótandi tímar fyrir 
starf flokksins, en við erum flott 
og samrýnd þannig að ég fæ að 
vera með á kantinum eins og 
maður segir. Ég vil þó nýta tæki-
færið og taka fram að ég fer ekki 
strax á spenann sem óléttur borg-
arfulltrúi eins og sumir virðast 
hafa áhyggjur af, því fæðingaror-
lof tekur mið af síðustu tveimur 
starfsárum manns.“

Eva vann áður á öðrum vett-
vangi fyrir Reykjavíkurborg, sem 
atvinnuráðgjafi fyrir ungt fólk í 
Hinu húsinu, og þó hún sé ekki 
kvíðin fyrir því að hefja nýtt starf 
segist hún kveðja gamla vinnu-
staðinn og fólkið í Hinu húsinu 
með söknuði. „Ég hlakka mikið 
til að byrja í nýju starfi þó það 
sé auðvitað margt sem við eigum 
eftir að læra. En svona almennt 
er ég bjartsýn á framtíðina og ég 
trúi því að jákvætt hugarfar muni 
koma ýmsum góðum breytingum 
til leiðar.“ 

Uppáhaldsborgin?
Það fer dálítið eftir því hverju 
maður er að sækjast eftir. 
Reykjavík fær hjartað til að 
slá en ég væri alveg til í róm-
antíska helgi í París með 
betri helmingnum.

Besti tími dags?
Ég er mikil kvöldmanneskja, 
en fyrsta spjallið við dóttur 
mín á morgnana er líka 
dásamlegt.

Stjörnumerki?
Ég er og þyki víst týpísk-
ur hrútur.

Uppáhaldsmatur?
Ítalskur matur.

Uppáhaldsbókin?
Engin sérstök, en ég hef gaman 
af bókum eftir Milan Kundera og 
Nick Hornby … og matreiðslu-
bókum.

Listakonan Patricia Waller er væntanleg hingað 
til lands um helgina en hún tekur þátt í prjón-

alistahátíðinni Lykkjur: Norræn prjónalist dagana 
17. júní til 4. júlí. Um er að ræða alþjóðlega sýn-
ingu á listaverkum þar sem nær eingöngu er not-
ast við hekl- og prjónatækni. 

Heklverk Patriciu eru einstök blanda af krútt-
skap og hryllingi sem vekur mismunandi við-
brögð hjá fólki að hennar eigin sögn. „Hekl hefur 
þetta sakleysislega yfirbragð og ull kallar fram 
hlýjar tilfinningar hjá fólki. Heklað blóð fær fólk 
oft til að fara að hlæja, 
jafnvel þó það sé að horfa 
á einhverja skelfilega 
senu,“ segir Patricia.  

Hún hefur unnið 
listaverk úr ull 
frá því hún lauk 
námi í höggmynda-
list snemma á tíunda 
áratugnum. „Mig lang-
aði þá að vinna með 
efnivið sem væri enn 
ekki búinn að ná fót-
festu í listum. Svo ég fór 
að hekla mín verk úr ull. 
Kollegar mínir gerðu mikið 
grín að mér fyrir að vinna 
með svo gamaldags efnivið. 
Og það var í raun erfitt, sem 
kona, að vinna með efni sem var 
svo rækilega tengt við húsfreyju-
list.“

En Patricia gafst ekki upp 
á ullinni og var fljótlega 
komin með algjörlega sér-
stöðu. Sýning hennar á Ís-
landi verður unnin í sam-
starfi við átta íslenska 
listamenn, þau Melkorku 
Huldudóttur, Kristínu Evu 
Rögnvaldsdóttur, Charlie 
Strand, Juliu Staples, Vig-
dísi Þormóðsdóttur, Hildi 
Hermanns, Jóa Kjartans og 
Magnús Helgason. Hvert 
þeirra hefur fengið stórt 
heklað skordýr frá Patr-
iciu til að skapa sögu í 
kringum og taka ljós-
myndir af í náttúrulegum 
híbýlum þeirra. Dýrun-
um verður svo stillt upp 
á sýningu, eins og á nátt-
úrugripasafni, ásamt ljós-
myndum og sögum. - hhs

Prjóna- og hekllistakonan Patricia Waller sýnir með íslenskum listamönnum:

KRÚTTLEGUR 
HRYLLINGUR
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Dýr úr smiðju Patriciu Eitt dýr-
anna sem verða á sýningu Patriciu 
og íslenskra listamanna á alþjóðlegu 
prjónalistahátíðinni Lykkjur. 
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tíðin
✽  hlutir sem gleðja

LILJA HRÖNN HELGADÓTTIR
hjúkrunarnemi við HÍ

HJÓL sem ég keypti núna á sumardaginn fyrsta. Í fyrsta lagi virka allir 
sætari á fínu hjóli og í öðru lagi hef ég einungis notað strætó tvisvar sinn-
um eftir að ég fékk það, er algjörlega orðin háð því.

KJÓLL úr Sumarlínunni 2008 frá Soniu Rykiel. Mig 
dreymdi um hann í marga mánuði áður en ég fékk 
hann loksins á 50% afslætti sumarið 2009.

NÆSTUM ALLAR BÆKUR EFTIR UPPÁ-
HALDSRITHÖFUNDINN MINN, David Sed-
aris, komnar í safnið. Fékk þær líka allar árit-
aðar á bókmenntahátíð síðasta haust, sem 
skemmir alls ekki fyrir.

MYNDIR sem vinkona mín Sunna málaði 
handa mér og gaf mér í jólagjöf 2008, sú efri 
er af mér og henni saman og sú neðri af mér.

LADY DANGER VARALITUR frá 
MAC. Besti og fallegasti rauði varalit-
ur sem til er, alveg peninganna virði, 
endist vel og lengi þrátt fyrir þráláta 
notkun.

IPHONE-INN minn hefur hægt og 
rólega þróast yfir í þriðja handlegg 
minn, sem ég get ekki lifað án. Vinur 
minn reddaði mér honum frá Banda-
ríkjunum.

HRINGUR sem afi minn frá Patró gaf 
mér í stúdentsgjöf, amma mín átti 
hann áður. Ég held alveg hrikalega 
mikið upp á hann.

SKÓR ÚR SÖMU LÍNU FRÁ SONIU RYKIEL, sem 
fullkomnuðu drauminn og keypti ég þá einnig á 50% 
afslætti í mars síðastliðnum. Núna þarf ég bara að 
komast aftur til Parísar til að geta leyft dressinu að 
njóta sín til fulls.

SPEGILL sem langamma mín átti og 
amma mín gaf mér. Ég var nú ekki 
alveg sátt við hann á sínum tíma, 
enda á hápukti gelgjunnar, en er mjög 
fegin að mamma mín píndi mig til að 
þiggja hann, því núna elska ég hann. 

ÉG ER ALGJÖRT SKISSUBÓKA-SNOBB og vil helst einungis nota 
Moleskine, sem er mjög óhentugt þar sem þær kosta nánast handlegg 
og hálfan hér á landi. 

SUMARLEGUR OG SÆTUR Þegar sólin tekur 
syrpu er gott að eiga flottan hatt til að verja andlitið og 
bæta útlitið. Þessi klassíski stráhattur fæst í Topshop.  
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1
Engin ástæða að byrja daginn of 
snemma. Sef aðeins út, klæði mig í 
snatri og kem við á Kaffismiðjunni á 
Kárastíg. Fæ mér kaffi latte, les blöðin 
og vefmiðlana og spjalla við skemmti-
legt fólk. 

Draumurinn 
væri að geta 
farið í „löns“ 
með tólf 
manna vin-
konuhópn-
um mínum 

á Vox þar sem yrði slúðrað og hlegið 
langt fram á dag. Alltof langt síðan við 
vorum allar saman.  

Ef það væru 
sýndar gamlar 
bíómyndir í ein-
hverju kvik-
myndahúsi í 
Reykjavík myndi 
ég fara með nokkr-
um útvöldum 
vinum og horfa 
á ástarvellu-
myndir með 
Audrey Hepburn eða Marilyn Monroe.  

Færi svo í hot yoga fyrir helgina en af 
því að ég er með ímyndað aukið fjár-
magn myndi ég bæta við nuddi í bað-
stofunni til að slaka aðeins á og ekki 
væri leiðinlegt að fá fótsnyrtingu líka.

Keyri út í sumarnóttina með góðum 
vinum. Stoppum á Arnarstapa á 
Snæfellsnesi í geggjuðu veðri, tjalda 
og grilla mér 
lambakót-
elettur og 
drekk rauðvín 
í plastglasi við 
heitan prímus.

föstudagur FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS

FRÁBÆR 
FÖSTUDAGUR
Helga Arnardóttir, frétta-
kona á Stöð 2

2

5

 11. JÚNÍ 2010

Tíska, fegurð, hönnun, 
lífi ð, fólkið, menning 
og allt um helgina framundan

Fylgstu meðAuglýsendur vinsamlegast hafi ð samband:
Sigríður Dagný í síma 512 5462 eða sigridurdagny@365.is

föstudagur

óskar Matís til hamingju með 
nýjar og glæsilegar höfuðstöðvar 

Syrusson Hönnunarhús

„Sýrusson Hönnunarhús uppfyllti allar kröfur Matís um glæsilega alíslenska hönnun og framleiðslu 

á hagstæðu verði.“  Guðlaug Þóra Marinósdóttir, skrifstofustjóri Matís.

Syrusson Hönnunarhús og Matís: frumkvöðlar í nýsköpun 

Syrusson Hönnunarhús 

Við hjá Syrusson Hönnunarhúsi bjóðum upp á heildarlausnir í öllu sem viðkemur húsgögnum og merkingum fyrir 

fyrirtæki, stofnanir og heimili.
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Allar stóru fréttirnar í 
sportinu, hellingur af 
skúbbi og Mín skoðun!

Sport og Rokk
á X-inu 977

Fótbolti
Handbolti
Körfubolti
Golf
Margt fl eira
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16 LIÐA ÚRSLIT

1
Laugardagur
26. júní 14

:00
   

A1 : B2

2
Laugardagur
26. júní 18

:30
   

C1 : D2

3
Sunnudagur
27. júní 14

:00
   

D1 : C2

4
Sunnudagur
27. júní 18

:30
   

B1 : A2

5
Mánudagur
28. júní 14

:00
   

E1 : F2

6
Mánudagur
28. júní 18

:30
   

G1 : H2

7
Þriðjudagur
29. júní 14

:00
   

F1 : E2

8
Þriðjudagur
29. júní 18

:30
   

H1 : G2

8 LIÐA ÚRSLIT

9
Föstudagur
2. júlí 14

:00
   

S5 : S6

10
Föstudagur
2. júlí 18

:30
   

S1 : S2

11
Laugardagur
3. júlí 14

:00 S4 : S3

12
Laugardagur
3. júlí 18

:30
   

S7 : S8

UNDANÚRSLIT

13 Þriðjudagur
6. júlí 18

:30
   

S10 : S9

14 Miðvikudagur
7. júlí 18

:30
   

S11 : S12

ÞRIÐJA SÆTI

Laugardagur
10. júlí 18

:30
   

T13 : T14

ÚRSLIT

Sunnudagur
11. júlí 18

:30
   

S13 : S14
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Ian Jeffs hefur búið hérlendis síðan 2003. 
Hann er hóflega bjartsýnn á gengi Eng-
lendinga í keppninni þrátt fyrir mikla 

sigurgöngu í undankeppninni, en þeir unnu þar níu af 
tíu leikjum og skoruðu 34 mörk. Hann spáir þeim sæti 
í undanúrslitunum, en telur að Brasilía eða Spánn fari 
alla leið og hampi heimsmeistaratitlinum.

„Capello hefur komið sterkt inn, er agaður þjálfari 
og ákveðinn og ekki spillir góður árangur hans í for-
tíðinni. Hann hefur góð áhrif á leikmenn.“ Ekki 
kemur á óvart að Ian telur Wayne Rooney mikilvæg-
asta leikmanninn, miðað við hvernig hann hann hefur 
spilað með United og landsliðinu á síðustu mánuðum. 
„Steven Gerrard mun einnig reynast mikilvægur 
og þá verður John Terry mjög mikilvægur.“ Ian er 
ánægður með hversu reynslumikið enska liðið er, 
en flestir leikmanna eru á aldrinum 27 til 31 árs og 
minnir á góðan árangur Frakka þegar þeir voru með 
reynslumikinn mannskap.

Spurður um þau hneykslismál sem hafa tengst leik-
mönnum enska liðsins segir Ian að þau muni ekki 
hafa áhrif á spilamennskuna. „Það er svo mikil pressa 
hvort sem er á þessa leikmenn og þeir eru vanir því að 
vera í sviðsljósinu og munu bara standa sig á vellinum. 

Vonandi munu þeir halda áfram að spila léttleikandi 
bolta eins og þeir gerðu í undankeppninni, en þeir 
hafa hins vegar fleiri möguleika, til dæmis með því að 
setja Crouch inn á og dæla háum boltum á hann. Mest 
af öllu vonast ég þó til þess að þeir æfi vítaspyrnur 
og það á hverjum degi.“ Englendingar vilja eflaust 
gleyma öllum þeim skiptum sem þeir hafa fallið úr 
keppni vegna vítaspyrnukeppna og taka því vafalaust 
undir þau orð.

Þó að Ísland eigi ekki landslið í úrslitakeppni HM, þá eiga margir 
íbúar landsins sín lið í keppninni. Við báðum Jaqueline Cardoso 
da Silva frá Brasilíu, Ian Jeffs frá Englandi og Aart Schalk frá 
Hollandi um að meta möguleika sinna liða og stemninguna fyrir 
keppninni.

Aart Schalk hefur verið 
búsettur á Íslandi frá 
árinu 1999. Hann vinn-

ur við ráðgjöf, er giftur Sóleyju 
Tómasdóttur borgarfulltrúa og á 
með henni tvö börn.

„Bert van Marwijk, þjálfari hol-
lenska landsliðsins, er búinn að 
gera góða hluti. Spilaði sjálfur í 
landsliðinu á sínum tíma og búinn 
að þjálfa síðan 1980. Van Marwijk 
leggur mikla áherslu á að klára 
riðlakeppnina og til að tryggja 
fulla einbeitingu, þá hefur hann 
bannað eiginkonum og fjölskyld-
um leikmanna að koma til Suður-
Afríku fyrr en þeir eru komir upp 
úr riðlakeppninni. Þá verður þeim 
boðið til Suður-Afríku.“

Sú staðreynd að Mark van Bomm-
el, leikmaður hollenska liðsins, sé 
tengdasonur Van Marwijks hefur 
mikið verið milli tannanna á fólki. 
Aart segir þó að spilamennska 
Van Bommels bæði með Bayern 
München og landsliðinu réttlæti 
fyllilega veru hans í landsliðinu. 
Raunar telur Aart hann vera einn af 
lykilmönnum landsliðsins sem muni 
binda saman leik liðsins á miðjunni 
ásamt Van Sneijder. „Aðrir lykil-

menn verða Van der Vaart, hinn 
vinnusami Dirk Kuyt og eldfljóti 
sóknarmaðurinn Van Persie, sem 
hefur að fullu jafnað sig á meiðsl-
unum sem héldu honum frá keppni 
lengst af í vetur. Hvað varðar unga 
leikmenn þá eiga menn að fylgj-
ast vel með Gregory van der Wiel 
í vörninni. Þessi 22 ára leikmaður 
Ajax verður kominn til einhvers 
stórliðs í Evrópu fyrir haustið.“

Hvernig verður stemningin í 
Hollandi meðan á keppninni stend-
ur? „Stemningin í Hollandi verð-
ur eins og á Íslandi þegar Ísland er 

að taka þátt í Eurovision, bara ýkt-
ari. Allir eru klæddir appelsínu-
gulu þegar hollenska liðið spilar, 
húsin skreytt og fólk kemur saman 
út um allt til að fylgjast með leikj-
unum. Það hefur miklar vænting-
ar og heldur að það sé bara forms-
atriði að komast í gegnum riðla-
keppnina.“ Aart segist vera með 
hollenska fánann tilbúinn og ætlar 
að horfa á leikina með Hollending-
um búsettum hér. Hann býst við að 
Hollendingar komist í fjórðungsúr-
slit, það sé lágmarkskrafa eins og 
liðið hefur spilað að undanförnu.

Ýktara en þátttaka Íslands í 
Eurovision-söngvakeppninni

Aart reiknar með að Hollendingar eigi eftir að komast í fjórðungsúrslit. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ian spilar með Val. Hann telur að reynslan eigi eftir að nýtast 
enska liðinu vel í heimsmeistarakeppninni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Jaqueline er viss um að Brasilíumenn eigi eftir að bera sigur úr býtum á HM 2010.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Vona að þeir æfi vítaspyrnur

Jaqueline Cardoso 
da Silva, sem hefur 
búið á Íslandi í 20 ár, 

fylgist meira með varamanna-
bekknum hjá Brasilíu en margir 
aðrir sjónvarpsáhorfendur á Ís-
landi. Hinn knái þjálfari Brasilíu-
manna, Dunga, var nefnilega kær-
astinn hennar um eins árs skeið 
á unglingsaldri. „Hann er rosa-
lega skemmtilegur og fyndinn, en 
þótti ekki með fallegustu drengj-
um og var kallaður Álfur eftir ljót-
asta dvergnum af dvergunum sjö 
hennar Mjallhvítar.“ 

Þegar Jaqueline, eða Jackie, er 

spurð um sigurmöguleika Brasilíu 
á HM, þá stendur ekki á svari: „Við 
erum best og munum vinna þessa 
keppni. Mér finnst bara leiðinlegt 
hvað hinar þjóðirnar ná varla að 
vinna þessa keppni af því að við 
erum svo góð.“

Jackie ætlar að fylgjast með 
keppninni ásamt nokkrum Bras-
ilíumönnum sem eru búsettir hér 
á landi. „Við hittumst og pössum 
upp á það að hafa nóg af tequila 
til að fagna eða gráta saman. Allir 
koma í brasilískum búningum og 
við verðum líka með fána. Þetta 
verður mjög gaman.“

Við erum best


