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SIRKUS 

6 SETNINGAR SEM ÞÚ SEGIR OG BENDA TIL ÞESS …

… að þú hafir ekki farið á djammið lengi
1. „Ha, er hægt að 
kaupa sushi á Tunglinu?“

2. „Þetta er 
bara eins og í 
útlöndum, bjór á 
krana og allt 
saman.“

3. „Pikkaðu mig bara upp. 
Ég er niðri á Hallærisplani.“

4. „Nei, Kiddi 
Bigfoot, langt síðan við 

höfum sést.“

5. Í röðinni á Kaffibarnum: „Náðu 
bara í Damon Albarn, hann veit af 
mér.“

6. Í 
leigubílaröðinni í 
Lækjargötu: „Er 
búið að fylla upp 
í lækinn sem var 
alltaf hérna?“

R addir heyrast og verða sífellt 
háværari. Samkeppnin á 
fjöl-

miðlamarkaðin-
um er engin 
venjuleg 
samkeppni. Þar 
er öllum 
brögðum beitt 
til þess að vera 
bestir og 
flottastir. Nær 
daglega velta 
menn fyrir sér 
möguleikum á 
nýjum tækifærum í bransanum. Andstæð-
ingar sameinast og þykjast komnir með 
réttu formúluna. Á meðan mætir fjölmiðla-
fólk í vinnuna með hnútinn í maganum. 
Verður búið að loka sjoppunni á morgun?

Ú t á við reyna menn að spila sig 
stóra. Þessar raddirnar sem 
verða háværari eru raddir sem 

saka Kastljósið um slæleg vinnubrögð. 
Mörgum finnst óeðlilegt að ríkisfyrirtæki 
mæti samkeppninni með þeim hætti sem 
raunin er. „Ef þú ferð í þennan þátt 
verðurðu ekki hjá okkur“ eru skilaboð 
sem Kastljóssmenn nota grimmt á 
viðmælendur sína. Þetta finnst sam-
keppnisaðilum Kastljóssins skítlegt. 
Þátturinn sé það stór og öflugur að 
viðmælendur geti með engum hætti gert 
annað en fara eftir þessum skilaboðum. 
Það bitnar á samkeppnisaðilanum.

V ið sem horfum bara á sjónvarpið 
tökum ekkert eftir þessu. Lítum á 
þetta sem væl enda flestir 

ánægðir með frábæran þátt Kastljóssins. 
En er þetta óeðlilegt? Myndu ekki allir 
haga sér eins og Þórhallur Gunnarsson? 
Það vilja jú allir vera bestir og flottastir. 
Sirkusblaðið hefur mikla dreifingu og 
flestir vilja vera í blaðinu. Oft biðjum við 
viðmælendur okkar að slaka á í öðrum 
blöðum til þess að sitja einir að fréttinni. 
En þetta er bara tvennt ólíkt. Þegar allt 
kemur til alls þá er ástæða fyrir því að 
Ríkisútvarpið heitir Ríkisútvarpið. Það er 
vegna þess að það er ríkis. Peningarnir 
okkar eru notaðir til þess að ráða sjö 
manna ritstjórn Kastljóssins. Eða eins og 
mætur maður sagði við mig um daginn, 
þetta er bara spurning um samkeppni og 
samkeppnislög. Og menn verða að vinna 
heiðarlega. Eða er þetta bara eitthvert 
djöfulsins væl?

Breki Logason

Kommon, 
þetta er 

ríkis Stefán Karl Stefánsson á nú von á sínu 
fyrsta barni. Eiginkona hans, leikkonan 
Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir, ber nú barn 
þeirra undir belti en fyrir á hún tvö börn 
með fyrrverandi manni sínum.
Ekki náðist í hjónakornin vegna þessa en 
þau eru að sögn vina himinlifandi. Einn 
þeirra sagði í samtali við Sirkus að þau 
hefðu lengi stefnt að því að eignast saman 
barn og það sé því langþráður draumur 
sem nú sé að rætast.
Stefán Karl er önnum kafinn við að koma á 
koppinn stórmynd sem byggð er á sönnum 
atburðurðum. Myndin mun að sögn Stefán 
kosta um 85 milljónir dollara og verður 
Stefán, ef allt gengur eftir, framleiðandi 
myndarinnar en mun ekki leika í henni.
Eins og fyrr segir verður myndin byggð á 
sönnum atburðum. Hún mun segja frá því 
þegar flutningaskipið Suðurland sökk 290 
sjómílur austnorðaustur af Langanesi á 
jólanótt árið 1986. Ellefu menn voru um 
borð þegar skipið lagði af stað frá Íslandi á 
Þorláksmessu með síldarfarm sem sigla 
átti með til Sovétríkjanna. Fimm þeirra 
komust lífs af þegar skipið sökk og var 
bjargað við illan leik af dönskum þyrlu-
björgunarmönnum.
Sagan af því þegar Suðurlandið sökk er í 
senn ógnvekjandi og áhrifarík. Ekki síst 
vegna þeirra kenninga sem uppi eru um 
tildrög slyssins. Lengi hefur verið rætt um 
það að rússneskur kjarnorkukafbátur hafi 
siglt undir Suðurlandinu til að fela sig  fyrir 
eftirlitsflugvélum og kafbátum Bandríkja-
manna á svæðinu. Sú kenning hefur lengi 
verið uppi að kafbáturinn hafi rekist í 
Suðurlandið með þeim afleiðingum að 
flutningaskipið sökk. 
Skipbrotsmenn hafa borið að þeir hafi séð 
torkennileg ljós þegar þeir voru komnir um 
borð í gúmbjörgunarbátinn. Einn þeirra 
staðhæfði að ljósin kæmu frá kafbáti.

STÓRTÍÐINDI STEFÁNS OG STEINUNNAR:

Fyrsta barnið á leiðinni

Að dansinn hjá Ásgeiri Kolbeins í byrjun 
Sirkus Rvk þáttanna væri heldur betur að 
slá í gegn / Um síðustu helgi sáust ófáar 
stúlkurnar á Pravda stíga nákvæmlega 
þennan dans / Að Kiddi Bigfoot hafi verið 

að gera allt vitlaust á 
Hverfis um síðustu helgi. 
Dóttir Bigfootsins steig þar 
villtan dans í Playboy-átfittinu við 
taktfasta músík föður síns / Að 
Basshunterinn sé væntanleg-
ur á klakann um áramótin. 
Gerði hann allt vitlaust síðast 
en hann mun koma fram í 
Reykjavík, Akureyri og á Selfossi 

/ Að Auddi Blöndal hafi reynt að taka Loga
Bergmann í sumar. Fékk hann Svanhildi í lið 
með sér en hún var trygg eiginmanni sínum 
og lét ekki vaða. Áttu þau að fara út að borða 
og Svanhildur að keyra heim. Lögreglan átti 

svo að stoppa þau og taka Svanhildi fyrir ölvun 
við akstur. Hefði verið fyndið / Að Ghozt og 

Exos séu að spila á Pravda eftir 
miðnætti á föstudag / Að DJ Jerry

verði á Barnum á laugardagskvöldið 
í samvinnu við Grolsch. Hann 
spilaði í hinu eftirminnilega 
Smirnoffpartíi í Héðinshúsinu fyrr í 
vetur. Ekki láta þig vanta þar. Það er 

frítt inn /

Steinun Ólína og Stefán Karl
Eru búsett í Los Angeles og eiga nú 

von á sínu fyrsta barni saman.

Ég var að heyra...
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„Hvað ætlar þú að verða þegar 
þegar þú ert orðinn stór?“ Á 
Íslandi virðist það nokkuð algengt 
að afkvæmi fjölmiðlamanna elti 
feður sína. Margir efnilegustu 
blaða- og fjölmiðlamenn landsins 
eiga ekki langt að sækja reynslu í 
fagið. Það getur oft verið þægilegt 
að leita til pabba gamla þegar 
eitthvað kemur upp á. Sirkus tók 
saman nokkur ættartengsl í 
fjölmiðlaheiminum. Hér eru feðgar 
og feðgin úr bransanum.

Feðgar og feðgin í fjölmiðlumstelpubögg með
Siggu Dögg

Bólfélagatalan x 3

Lygi er ekki það sama og lygi. Lygi 
getur verið stór, lítil eða bara ýkja. 

Stór lygi væri til dæmis framhjáhald og 
lítil lygi það að klæðast hvítu á brúð-
kaupsdaginn. (Kannski þess vegna 
sem litlar lygar eru kenndar við hvítt)… 
Það þarf ekki að vefengja hvítar lygar 
eða ræða þær neitt frekar, innst inni þá 
vitum við að þær eru ekki alveg 
„heilagur sannleikurinn“.

Uppáhalds hvíta lygin mín tengist 
bólfélagatölunni. Þetta er ein af 

þessum „töfratölum“  sem hafa 
kynngimagnaðan kraft bundinn 
eigandanum. Það skemmtilega við 
þessa „töfratölu“ er sú staðreynd að 
allir ljúga til um hana, stærri eða minni, 
allt hrein og bein lygi. Hvort sem það er 
samfélaginu að kenna eða ekki þá 
tökum við öll þátt í „leiknum“.

Þegar ég er  spurð „hversu 
mörgum hefurðu …?“ Þá verður 

mér litið á þetta saklausa blik sem 
myndast í augum hans sem grátbiður 
að talan sé ekki fleiri en tveir tugir og 
alls ekki stærri en hans tala. Sem klókur 
kvenmaður sem skilur leikreglurnar horfi 
ég djúpt í augu hans og hvísla 
ofurvarlega: „Þeir eru rétt um tíu og 
enginn einnar nætur gaman.“ Hann 
andvarpar og ég sé að honum er létt. 
Ég er ennþá „litla óspillta“ stelpan 
hans. Mér þykir það kynlegt að 
strákar vilja að við séum allar litlar 
„Maríur“ en samt eigum við að vera 
liðugar eins og fimleikastelpur og dúxa í 
„rúmfræði“.

Þessu er öfugt farið þegar kemur 
að piltunum. Svarið sem ég hef 

oftast fengið er „þær eru svo margar að 
ég bara man það ekki“. Einmitt. Þetta á 
að segja mér að hann sé: a) eftirsótt-
asti piparsveinninn í bænum, b) kunni til 
verka og c) ég sé heppin að vera svo 
sérstök að hann segist „aldrei muna 
gleyma mér“.
Hvað sem svo ykkur hefur verið sagt, 
strákar, þetta er ekki smart. 
Haldið ykkur við sannleikann því hér er 
hann betri en nokkur hvít lygi.

Persónulega þá trúi ég formúlunni í 
American Pie, „margfaldaðu 

töluna með þremur fyrir stelpuna og 
deildu með þremur fyrir strákinn“. 
Að því gefnu þá er þetta samt ein af 
þessum hvítu lygum sem mér finnst 
ekki koma nokkrum manni við. Næst 
þegar þú ætlar að spyrja sætu skvísuna 
þína hafðu þá bakvið eyrað að alveg 
eins og með atvinnumennina í íþróttum 
þá skapar æfingin meistarann …

AMPOPPPARTÍ OG UPPLESTUR
Í síðustu viku voru fyrstu tónleikarnir í nýrri eldhúspartí-
tónleikaröð hjá FM957. Það var Ampop sem hóf tónleika-
röðina en á næstu vikum munu sveitir eins og Í svörtum 
fötum og Á móti sól stíga á svið. 
Sirkus kíkti líka á upplestur Ingvars E. Sigurðssonar á 
Konungsbók Arnaldar Indriðasonar í Þjóðmenningarhúsinu. 
Fram að jólum verður hægt að kíkja í hádeginu í Þjóðmenn-
ingarhúsið og heyra landsþekkta leikara lesa upp úr því 
helsta úr jólabókaflóðinu. Kíktu á thjodmenning.is til að fá 
frekari upplýsingar.

Ritstjórinn og sjón-
varpsfréttakonan
SIGURJÓN M. EGILSSON OG 
HJÖRDÍS RUT SIGURJÓNSDÓTTIR

Það verður seint sagt að Sigrujón M Egilsson 
hafi hægt um sig í fjölmiðlaheiminum. Af 
Fréttablaðinu fór hann með látum og réði sig 
sem ritstjóri Blaðsins. Maður kemst varla á 
internetið þessa dagana án þess að lesa 

einhverjar samsæriskenningar um kaup 
eða stofnun dagblaðs SME, eins og 
hann er alltaf kallaður.
Það eru kannski ekki allir sem vita að 
sjónvarpsfréttakonan skelegga 

Hjördís Rut Sigurjónsdóttir er dóttir 
ritstjórans. Hvort eitthvað sé líkt 
með þeim feðginum látum við þó 
ósagt en Hjördís er dugleg að 
koma með öðruvísi hliðar á 
málunum líkt og faðir sinn.

Töffararnir í Efstaleitinu
BOGI ÁGÚSTSSON OG ÁGÚST BOGASON

Þeir eru fáir sem hafa verið lengur á skjánum en Bogi 
Ágústsson. Hann er yfirmaður fréttasvíðs Ríkisútvarpsins 
og alltaf jafn flottur. Sonur hans er með eina efnilegustu 
rödd landsins. Ágúst Bogason er útvarpsmaður á Rás 
2. Hann hefur þó komið víða við og var lengi vel 
lykilmaður á hinu virtu DéVaffi. Hann hefur 
einnig starfað á Sirkus tímaritinu. Þeir eru 
báðir miklir KR-ingar og bera titilinn 
töffararnir í Efstaleitinu vel.

Stockton og Malone 
blaðageirans
REYNIR TRAUSTASON OG JÓN TRAUSTI REYNISSON

Ísafoldarfeðgar hafa stimplað sig rækilega inn með fyrstu tveimur tölublöð-
um sínum. Þeir eru þó engir nýgræðingar í faginu og báðir fyrrverandi 
sjómenn að vestan. Þeir virðast þó óaðskiljanlegir. Voru saman á Frétta-
blaðinu, DV, Mannlíf og 
ritstýra nú Ísafold í 
sameiningu. Reynir talar 
vel um strákinn og segir 
það hafa verið lykilatriði 
að fá hann í slaginn með 
sér. Maður fær það oft á 
tilfinninguna að þeir 
bakki hvorn annan upp. 
Svolítið svona Stockton 
og Malone blaðageir-
ans. Báðir eru þeir 
eldklárir og vita alveg 
hvað þeir vilja.

Örkin hans Ómars
ÓMAR RAGNARSSON, LÁRA ÓMARSDÓTTIR
OG ÞORFINNUR ÓMARSSON

Börnin hans Ómars voru bæði tvö áberandi í útsendingum hinnar sálugu 
NFS. Ómar náttúrulega löngu orðinn „legend“ í íslenskum fjölmiðlum og 
hlaut meira að segja Edduna nú í ár fyrir gjörninginn sinn í kringum 
Kárahnjúka. Þorfinnur hefur einnig verið að kenna fjölmiðlafræði í háskólan-
um en er nú upplýsingafulltrúi friðargæslunnar á Sri Lanka. Lára hefur verið 
að gera það gott í Kompási auk þess sem hún átti fína spretti á NFS.

Kóngurinn og prinsessan
EIRÍKUR JÓNSSON OG HANNA EIRÍKSDÓTTIR

Ef það þyrfti að krýna kóng fjölmiðlabransans væri bara einn sem kæmi til 
greina. Það er ekki til sú sál á Íslandi sem veit ekki hver Eiríkur Jónsson 

er, og þá er ekki verið að tala um 
lúðalega gæjann hjá kennara-
sambandinu. Eiríkur hefur alltaf 
farið sínar eigin leiðir og á 
örugglega fleiri óvildarmenn en 
stuðningsmenn. Stuðningsmenn 
hans eru þó til og bera mikla 
virðingu fyrir kónginum. Eiríkur á 
líka gullfallega dóttur sem fetað 
hefur í fótspor pabba. Hanna 
Eiríksdóttir er útskrifuð úr 
blaðamannaskóla frá Ameríku. 
Hún hefur bæði starfað með 
föður sínum en er nú í nokkurri 
samkeppni við hann. Eiríkur er á 
Séð og heyrt og Hanna á DV. 
Hæfileikarík og fjallmyndarleg 
feðgin.

Upplestur í þjóðmenningarhúsinu. 
Ingvar E. Sigurðsson les upp úr Konungs-

bók Arnalds Indriðasonar.

Fjörugt Eldhúspartí 
Guðrún, Aldís og Björk.

Þau mættu líka Nonni,
Einar, Magnús, Elísa og Hildur.

4



Maizena Cremefine til 

matargerðar hentar vel í heitan 

mat í stað rjóma, með aðeins 15%

fituinnihald, ríkt af hollri jurtafitu. 

Bragðið er sérlega gott með 

rjómakenndri fyllingu og Maizena 

Cremefine til matargerðar skilur 

ekki við suðu. Notaðu Maizena 

Cremefine í heita rétti, súpur og

sósur í stað rjóma. 

Í staðinn
fyrir rjóma!

Gott í jólamatinn!
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Það þekkja allir manninn á 
skjánum. Logi Bergmann er einn af 
þessum mönnum sem hefur lengi 
verið umtalaður. Á flestum 
heimilum er hann nokkurs konar 
stofustáss. Myndarlegur, karlmann-
legur og virðulegur. Á bak við 
þriggja daga skeggið er samt 
sprelligosi sem hefur gaman af 
lífinu. Hann hefur verið í fjölmiðla-
bransanum nánast allt sitt líf. Ólst 

upp á Þjóðviljanum, fór á Moggann 
en hefur lengst af verið harður 
RÚV-ari. Nú er það fréttastofa 
Stöðvar 2 sem á hug hans allan. 
Sirkus fékk sér kaffi með Loga sem 
opnaði sig um brúðkaupið, 
Meistarann og félaga sína í 
bransanum. Það sjokkeraði samt 
marga að heyra að sjálfur Logi 
Bergmann væri orðinn fertugur. 
Hvað finnst honum um það?

„Ég fékk nú bara svona smá sjokk 
sjálfur þegar ég áttaði mig á 
þessu, ekkert meira en það. Það 
eru samt allir í kringum mig að 
peppa mig upp og segja mér að 
þetta verði allt í lagi. Eins og þetta 
sé eitthvert stórmál,“ segir Logi og 
hlær. Hann viðurkennir þó að ekki 
séu mörg ár síðan honum fannst 
afmælisbörn í fertugsafmælum 
gömul. „Mér finnst samt pínu plús 

við að vera fertugur að vera ekki 
líka opinber starfsmaður.“

Logi var nefnilega mjög dæmi-
gerður opinber starfsmaður, 
brosti og sagði komið með 
peningana hingað. Svanhildur 
Hólm, eiginkona Loga, segir í 
nýlegu viðtali við tímaritið 
Ísafold að Logi hafi verið einhver 
harðasti RÚV-ari landsins. Er 
það rétt?

„Ég var mjög harður en ég held að 
það sé bara vegna þess að ég er 
mikill „team player“. Hvort sem það 
var á Mogganum, RÚV eða Stöð 2. 
Ef ég er með þér í liði þá geri ég 
allt fyrir þig. Þegar ég fór af 
Þjóðviljanum og yfir á Moggann var 
sagt við mig að ég yrði mikill 
Morgunblaðsmaður. Sem mér sem 
ungum kommúnista fannst fráleitt. 
En sú varð þó raunin enda varði ég 
blaðið út og suður.“

Hið svokallaða RÚV-frumvarp hefur 
mikið verið í umræðunni. „Þetta er 
alveg út í hött og ég hef ekki trú á 
því að þetta fari svona í gegn,“ segir 
Logi og upplýsir að hann telji gömlu 
RÚV-félaga sína sátta við frumvarp-
ið. „Þetta er bara leikur og þeir láta 
líta út eins og þeir séu ósáttir en eru 
mjög sáttir. Ef þeir gerðu það ekki 
myndu menn halda að eitthvað væri 
að frumvarpinu og breyta því.“

Síðan Logi hóf störf á Stöð 2 hefur 
hann, fyrir utan að sjá um spurn-
ingaþáttinn Meistarann, eingöngu 
lesið fréttir en ekki unnið sem  
fréttamaður. Hann segist sakna 
þess að hafa ekki áhrif. „Ég fer að 
vinna sem vaktstjóri núna eftir 
áramót þannig að það er ekki langt 
í að maður fari að vinna aftur við 
fréttir. Ég á það til að vera ósáttur 
við fréttir og það gerist ekkert ef 
maður hefur ekkert um málið að 
segja.“

Hann er þó einnig að gutla við 
stjórnmálafræði í Háskóla 
Íslands. Hann er í prófum þessa 
dagana og á lítið eftir af náminu. 
Er það merki um að þú sért að 
fara að gera eitthvað annað, 
kominn með háskólapróf og 
svona?

„Nei þetta er það eina sem ég kann. 
Ég byrjaði í stjórnmálafræðinni fyrir 

LOGI BERGMANN EIÐSSON VARÐ FERTUGUR Í SÍÐUSTU VIKU OG HEFUR SJALDAN VERIÐ BRATTARI. HANN HEFUR MIKLAR 
SKOÐANIR Á FJÖLMIÐLUM SEM HANN HEFUR STARFAÐ VIÐ FRÁ NÍTJÁN ÁRA ALDRI.

Viðkvæmur fyrir einkalífinu

viðtalið

„Mér finnst samt 
pínu plús við að 
vera fertugur að 
vera ekki líka opin-
ber starfsmaður.“

Framhald

Einn með öllu
Logi heldur upp á fertugsafmæli sitt í kvöld. Allar 
stærstu stjörnunrnar ætla að mæta en Logi ætlar að 
bjóða upp á pulsur í afmælinu.
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mörgum árum en svo sat hún bara á 
hakanum. Ég á tvo, þrjá kúrsa eftir 
og það er bara fáránlegt að klára 
þetta ekki, á meðan ég hef allavega 
fulla fótaferð,“ segir Logi og hlær, 
enda kornungur drengurinn.

Mikil pressa að bransakarlinn 
standi sig í þessu?
„Nei, alls ekki. Ég hef samt sjálfur 
mikinn metnað og vil fá háar 
einkunnir. Ég er reyndar búinn að 
gefa eitt loforð í kringum þetta. Ég 
lofaði Ólafi Harðarsyni prófessor 
fyrir mörgum árum að ef ég kláraði 
þetta þá myndi ég kyssa hann á 
munninn í útskriftinni.“

Hann ætlar sem sagt ekki að 
halda neina veislu. Enda nóg af 
veislum í kringum Loga. Fertugs-
afmæli í kvöld og svo gifti hann 
sig síðasta sumar. 

Það voru mikil læti í kringum 
brúðkaupið. Á tímabili bliknaði 
brúðkaup Beckham-hjónanna í 
samanburði við ykkar. Hvað 
fannst þér um það allt saman?

„Verst fannst mér bara að fá ekki að 
hafa þetta í friði. Þetta er mitt einkalíf 
og ég var mjög sár yfir þessu. 
Fannst svona svolítið verið að drulla 
yfir heilagan hlut, það sat í mér og 
ég varð mjög reiður. Mönnum fannst 
þetta fyndið en ég vildi hafa þetta í 
friði og bað um það.“

Hvernig var því tekið?
„Ég reyndi að tala um þessa hluti 
og aðra við menn. Menn lofuðu 
bara og sviku það svo. Ég veit 
hvernig menn þeir eru eftir þetta. 
Dagurinn var hins vegar alveg 
frábær.“

Logi og Svanhildur hafa mikið 
verið í fjölmiðlum. Bæði sem 
stjórnendur en ekki síst sem 
umfjöllunarefni hinnar svoköll-
uðu gulu pressu. Hvað finnst 
Loga um þá tegund  blaða-
mennsku?

„Auðvitað verður alltaf einhver á 
kantinum og mér finnst menn 
svolítið vera að skiptast í tvo hópa 
núna. Annars vegar þeir sem drulla 
og svo þeir sem drullað er yfir. Mér 
finnst menn drulla of mikið yfir fólk. 
Nú þekki ég til dæmis Britney 
Spears ekki persónulega, en 
hvernig fólk leyfir sér að tala um 

hana skil ég ekki. Þú myndir ekki 
segja svona hluti um til dæmis 
Andreu Gylfa. Það er eins og þetta 
fólk sé ekki til,“ segir Logi og lýsir 
stemningunni í kringum þetta 
eitthvað á þessa leið: „Ha, ha, 
þarna náðum við þér og þú getur 
ekkert gert! Ég tek því bara. En 
þegar kemur að einkalífinu þá er ég 
viðkvæmur.“

Logi hefur lengi unnið með fólki 
sem almenningur þekkir af 
skjánum. Hver af samstarfs-
mönnunum er ólíkastur þeim 
sem sést á skjánum svona 
dagsdaglega?

„Ég veit það nú ekki. Sindri 
Sindrason virkar alvarlegur og 
yfirvegaður í sjónvarpi, og reyndar 
stærri. En í raun er hann alveg 
ótrúlega fyndinn náungi. Ég  hélt 
líka alltaf að Helgi Seljan væri 
hálfviti. Og stóð lengi í þeirri 
meiningu en svo er þetta náttúru-
lega algjör toppdrengur. Þetta er 
dæmi um að þú upplifir fólk eins og 
þú heldur að það sé, en svo er 

raunin yfirleitt allt önnur. Gísli 
Marteinn er til dæmis einhver besti 
sjónvarpsmaður sem við höfum átt. 
Samt er það þannig að hann fær 
ekki þá viðurkenningu sem hann á 
skilið vegna þess að fólk er alltaf að 
nudda honum upp úr pólitík sem 
skiptir í raun engu máli.“

Hvernig heldurðu að fólk upplifi 
þig?
„Þegar ég er til dæmis veislustjóri 
kemur fólk mjög oft til mín og segir 
ég hélt þú værir ekki svona. Það 
heldur að ég sé alvörugefnari. 
Maður er náttúrulega að lesa fréttir 
sem eru ekki alltaf eitthvað til að 
flissa yfir. Ég held að fólk upplifi 
mig alvarlegri og kannski virðulegri 
en ég er,“ segir Logi og hlær. 

Logi er nefnilega algjör prakkari 
og margar sögurnar um hrekki 
hans á fréttastofu sjónvarps fá 
mann til þess að brosa. Ertu 
svona mikill prakkari?
„Já, ég er það. Hef reyndar verið 
frekar rólegur síðan ég kom á Stöð 
2. En oft upplifi ég mig eins og 
David Brent í Office, svona 
vinnustaðagrínara. Þetta er bara 
hluti af þeim anda sem maður vill 
hafa í kringum sig, maður vill hafa 
gaman í vinnunni.“ 

Hvað er það grófasta sem þú 
hefur gert?
„Það er margt. En það sem mér 
finnst skemmtilegast er að plana 
eitthvað svona. Eins og til dæmis 
að falsa tölvupóst og sjá svo 
viðbrögðin. Einu sinni snerum við 
íbúðinni hjá Illuga Gunnarssyni  og 
Brynhildi nágranna okkar við. 
Fórum inn í stofu og spegluðum 
hana alveg nákvæmlega. Okkur 
fannst þetta svo fyndið á meðan á 
þessu stóð að við pissuðum 
næstum á okkur. Viðbrögðin hjá 
þeim hjónum eru líka ógleymanleg.“

Talið berst að blaðamennsku eins 
og gerist oft þegar fjölmiðlamenn 

tala saman. Logi er fyrst og fremst 
sjónvarpsfréttamaður og viðurkenn-
ir að ef hann væri blaðamaður 
myndi honum líklega leiðast 
sjónvarpsfréttafólk. „Það er bara 
vegna þess að við fáum miklu meira 
kredit af því að við erum á staðnum. 
Þið eruð kannski búin að vinna 
heilu dagana að einhverju sem 
enginn svo veit hver gerði. Nema 
þið komið ríðandi á einhverjum 
hesti á Austurvöll,“ og á Logi þar 
við ritstjórann Reyni Traustason í 
Ísafoldarauglýsingunum. 

Eins og frægt er skipti Logi yfir á 
Stöð 2 frá RÚV eftir langa veru 
þar. Hann starfaði á fréttastofu 
Stöðvar 2 í mánuð áður en hin 
sáluga NFS var sett á laggirnar.

Hafðirðu trú á NFS í upphafi?
„Nei. En ég fundaði með mönnum 
sem sannfærðu mig um að þetta 
gæti gengið. Mér fannst það alltaf 
magnað. Þetta gekk ekki og þannig 
er bara það.“

Þið eruð í mikilli sókn nú þegar 
NFS er grafið og gleymt?
„Já, það var náttúrulega lykilatriði 
fyrir okkur að fá nafnið og verða 
aftur fréttastofa Stöðvar 2 enda 
hrikalega gott vörumerki, Traust í 
20 ár. Hugurinn er góður en þetta 
var náttúrulega erfitt út af þessum 
uppsögnum og fleiru en þetta er að 
verða gott núna.“

En að öðru, eins og stundum er 
sagt í sjónvarpinu. Logi var að gefa 
út borðspil sem ber sama heiti og 
sjónvarpsþátturinn hans. Meistarinn. 
Hvort er betra þú eða Svanhildur?

„Ég… það er engin spurning. Ef þú 
spyrðir Svanhildi myndi hún samt 
segjast vera betri. Miklu betri.“

Logi og Svanhildur kona hans 
sömdu nefnilega spilið ásamt 
Trausta Hafsteinssyni blaðamanni. 
Logi samdi sjálfur 700-800 
spurningar í spilinu en fékk valin-
kunna gáfumenn til þess að hjálpa 
sér með restina. Hann hefur verið í 
spurningabransanum í mörg ár og 
hefur lýst því yfir að hann sé nett 
spurninganörd. En hvað er það við 
Meistarann sem er svona frábært?

„Það sem ég er ánægðastur með 
er þessi sjens að geta unnið. Þú 
þarft ekki að vera bókmenntafræð-
ingurinn í hópnum til þess að vinna, 
það hjálpar auðvitað. Ef þú svarar 
öllum spurningunum rétt vinnurðu. 
En það geta allir unnið Meistarann, 
möguleikarnir eru að minnsta kosti 
meiri en í mörgum öðrum spilum.“

Í lokin ákváðum við að prófa 
meistarann sjálfan og tókum tvær 
spurningar úr spilinu með okkur. 
Fyrri spurningin fjallar um íslenska 
bæi og er svohljóðandi. 
Hvar eru danskir dagar haldnir og 
hvar írskir? „Stykkishólmi og 
Akranesi minnir mig,“ svarar Logi 
og það er hárrétt hjá honum.

Hin spurningin er lauflétt og ætti í 
rauninni að vera með barnaspurn-
ingunum. Við létum samt vaða.
Hvaða ár fæddist Che Guevara og í 
hvaða landi?
Logi hugsar sig lengi um en segir 
svo. „Það hefur örugglega verið 
1922 og hann fæddist í Argentínu.“
Þó allir geti unnið í Meistaranum þá 
geta greinilega allir klikkað líka. 
Meistarinn sjálfur hefur hér með 
sannað það. Rétt svar er nefnilega 
1928 í Argentínu.

LJÓSMYNDIR: Stefán Karlsson
TEXTI: Breki Logason og 
Andri Ólafsson

„Nú þekki ég til dæmis Britney Spears ekki persónulega. En hvernig fólk leyfir sér að tala um hana skil ég 
ekki. Þú myndir ekki segja svona hluti um til dæmis Andreu Gylfa.“

„Ég lofaði Ólafi Harðarsyni prófessor fyrir 
mörgum árum að ef ég kláraði þetta þá 
myndi ég kyssa hann á munninn í útskrift-
inni.”

„Fannst svona svo-
lítið verið að drulla 
yfir heilagan hlut, 
það sat í mér og ég 
varð mjög reiður.“

Engann lauk!
Þegar Logi fær sér pulsu pantar hann með 
sinnepi, túmat og remmara. Engann lauk fyrir 
Loga.





Skóáhugi íslenskra kvenna er 
gífurlegur, mig minnir að ég hafi 
heyrt nýlega tölu um það að 
meðaltal skópara á konu hér á landi 
séu 20 pör af skóm. Mér fannst 
spennandi að heyra í konu sem 
getur farið í nýtt par af skóm á 
hverjum degi, konu sem hefur ekki 
tölu á skópörunum sínum. 
Ilse Jacobsen heitir konan. Hún er 
hörkutól sem byrjaði að vinna sér inn 
vasapening með blaðburði sex ára 
gömul. Hún fílar Íslendinga af því að 
þeir eru duglegir og hreinskilnir. Hún 
byrjaði að hanna og selja skó undir 
sínu nafni fyrir rúmum tíu árum. Hún 
hefur ekki gengið í hönnunarskóla, 
en gúmmístígvélin hennar hafa 
slegið í gegn sem tískuvara. Í dag 
eru skórnir, fötin og aukahlutirnir 
hennar eins og heitar ömmulummur 
á góðum sunnudegi, stoppa ekki 
lengi á hillum verslana um allan 
heim.

Ég var forvitin að vita meira um konu 
sem kaupir skó þrátt fyrir að hún 
passi ekki í þá og af hverju í 
ósköpunum að opna „koncept“ búð 
með sínum vörum á Garðatorgi í 
Garðabæ?
Ég æfði mig í að segja gulrótarrúg-
brauð á dönsku tíu sinnum, opnaði 
bleika gemsann minn og tók stutt 
spjall við Ilse.

Sæl Ilse, hvernig hefur þú það 
þessa stundina? 
„Ég hef það mjög gott, reyndar 
frekar stressuð af því að við erum að 
leggja lokahönd á vetrarlínuna fyrir 
næsta vetur.“

Ég er mjög forvitin að vita af 
hverju þú opnaðir Ilse Jacobsen 
„koncept“ búð á Garðatorgi af 
öllum stöðum? 
„Ég opnaði mína fyrstu búð í 
heimabænum mínum, Hornbæk í 
Danmörku. Þegar Ragnheiður, 
eigandi Ilse Jacobsen á Íslandi, hitti 
mig í fyrsta skiptið fannst mér þetta 
ekkert galin hugmynd hjá henni og 
minnti mig óneitanlega á þegar ég 
opnaði fyrstu búðina mína. Ég skellti 
mér til Íslands til að skoða málið. 
Ragnheiður sýndi mér svo verslunar-
plássið á Garðatorgi, ég hugsaði 
bara eitt … æææ … hvernig kemst 
ég héðan út? Mér fannst Garðatorg 
ekki spennandi kostur. En Ragnheið-
ur var á öðru máli, þó að ég hafi 
nánast hlaupið út. Hún sagði mér að 
það væri ekkert mál að innrétta 
búðina flotta með stuttum fyrirvara. 
Ragnheiður var einnig með liðsauka, 
bæjarstjóra Garðabæjar, Gunnar 
Einarsson. Hann mætti galvaskur til 
að sýna mér framtíðarplönin fyrir 
Garðatorg og miðbæinn í Garðabæ. 
Á endanum lét ég undan og ákvað 
að hlusta á heimafólkið. Ég sé ekki 

HELGA ÓLAFSDÓTTIR SLÓ Á ÞRÁÐINN TIL ILSE JACOBSEN

Gerði gúmmístígvél að tískuvöru

Ilse Jacobsen kaupir sér skó þó þeir séu of litlir

Gæðaverslun fyrir konur á öllum aldri þar sem skór 
og fylgihlutir hannaðir af Ilse Jacobsen eru í forgrunni. 
Andi verslunarinnar tekur mið af hennar hönnunargild-
um. Um 30% af vörunum eru ekki frá Ilse Jacobsen, 
heldur aðrar vörur sem eru valdar í takt við hennar 
standard. Í versluninni í Garðabæ eru mest dönsk 
merki eins og Baum und Pferdgarten og Naja Lauf 
sem hafa verið að slá í gegn í Norður-Evrópu.

eftir þeirri ákvörðun, búðin er 
ótrúlega falleg og gengur rosalega 
vel. Ragnheiður vissi hvað hún var 
að gera allan tímann.“

Þú slóst fyrst í gegn með 
reimuð gúmmístígvél, sem mér 
finnst vera einstök hönnun. Ég 
hef tekið eftir því að íslenskar 
konur eru einstaklega ánægðar 

Hvað er Ilse Jacobsen „konsept“ búð? 

með að geta gengið í gúmmístíg-
vélum og samt verið trendí!
„Já, það er rétt að stígvélin mín hafa 
slegið í gegn, ég hitti naglann á 
höfuðið. Stígvélin eru núna seld úti 
um allan heim og helstu tímaritin 
hafa fjallað um þau. Þau eru líka 
einstök á marga vegu. Fyrst og 
fremst eru þau alger náttúruvara, 
ekkert PVC sem er eiturefni og oft 
notað í gúmmívörur. Þau eru líka 
ullarfóðruð sem þýðir að stígvélin 
anda þegar gengið er í þeim. 
Stígvélin eru einnig ótrúlega vönduð 
því þau eru handgerð.“

Hvaðan koma hugmyndirnar?
„Ég fæ hugmyndir frá öllu mögulegu. 
Til dæmis þegar ég er á kaffihúsi og 
horfi á fólk, þær geta líka læðst að 
mér klukkan fimm á morgnana. Ég 
fer einnig mikið á sýningar úti í heimi 
og sanka að mér hugmyndum þar. 
En það sem er í uppáhaldi hjá mér er 
að horfa á gamlar bíómyndir.“

Hver eru helstu einkenni Ilse 
Jacobsen?
„Einfaldleiki.“

Mundir þú einhvern tímann ganga 
í of litlum skóm ef þér þættu þeir 
geggjað flottir?
„Ég verð að segja nei, ég gæti aldrei 
verið í of litlum skóm. En það er ekki 
þar með sagt að ég mundi ekki 
kaupa þá. Ég safna fallegum skóm 
og ef ég sé skó sem mig langar í og 
þeir passa ekki á mig, kaupi ég þá 
bara fyrir skósafnið mitt.“

Þú hannar undurfagra sandala 
fyrir hvert sumar, ég var forvitin að 
heyra hvað er „must have“ næsta 
sumar?
„Þetta er erfið spurning því það eru 
svo margir flottir sandalar í 
sumar‘07-línunni. Hvað segir þú um 
koníakslitaða leðursandala með 
korksóla, sem eru ótrúlega þægilegir 

en samt súper flottir? Ég er ekki 
alveg hætt því að ég verð að nefna 
röndóttu Maritime-ballerínuskóna.“

Hvernig föt eru í uppáhaldi hjá 
þér?
„Ekkert sem slær aukahlutum við.“

Hver er uppáhaldshönnuðurinn 
þinn?
„Ég á engan einn uppáhalds 
hönnuð, ég kaupi það sem mér 
finnst fallegt hverju sinni.“

Hin klassíska spurning: How do 
you like Iceland? 
„Mér finnst allir Íslendingar vera svo 
trendí. Þeir eru með á nótunum og 
Íslendingar eru langt á undan Dönum 
hvað varðar stíl. Landið sjálft er 
dásamlegt og Íslendingar eru súper 
duglegir.“

Hvað gerir þig glaða? 
„Að vakna snemma á morgnana, sjá 
hundinn minn Beauty liggja og 
teygja úr sér í sófanum algerlega 
afslappaðan. Hann veifar skottinu 
þegar hann heyrir í mér og svo fær 
hann fyrsta morgunkossinn.“

Hvernig eiga konur að dekra við 
sig fyrir jólin?
„Ég mundi fara í nudd, gufubað og 
fótsnyrtingu. Hljómar það ekki vel?“

Lokaspurningin, hvað ætlar þú að 
gera á morgun?
„Halda ekta danskan julefrokost með 
starfsfólkinu mínu.“

„Mange tak for din tid, Ilse.“ Ég þurfti 
sem betur fer ekki að segja gulrótar-
rúgbrauð í samtalinu og er mjög 
ánægð með að það fjallaði að mestu 
leyti um „sandaler og gumistøvler“, 
sem er mun léttara að segja á dönsku.

TEXTI: Helga Ólafsdóttir
MYNDIR: Les Kaner og Valli

Frábært dæmi 
um varir með 
nægan raka. 

“

”

www.bourjois.com

Nýr varalitur
DR. GLAMOUR

Endist allan daginn
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be sure to check me out á www.dd-unit.blogspot.com
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8 slúðrið

CARE´SWHOCARE´ FRÉTTIR!
Aren´t we lookin a bit 
poofy these days*! En 
Blohan* getur víst 
prísað sig sæla að vera 
ekki Nic the Stick en 
hún er hérna í Stellu 
McCartney samfesting 
að stinga af AA-fundi 
en stelpan er víst búin 
að vera aktífur 
meðlimur í 1 ár – þrátt 
fyrir heavy binge 
drinkin and drugs* en batnandi manni er 
best að lifa og núna er hún ekki búin að 
sjússa sig í um 10 daga hence the poofy -
ness* veiii gott hjá stelpunni! Enda vill hún 
eflaust ekki enda eins og tuðran hún Anna 
Nicole Smith útúrpilluð og klikkuð á því – 
en við vitum aldrei, kannski verður Blohan 
næsta Tara Reid.

Hún Sienna Miller er jú voðalega 
hugguleg snót en ég er samt 
eitthvað þreytt á henni og að hún 
sé eitthvað að opna sig í blöðum 
útum hvippinn og hvappinn um 
hvað það fokkaði henni upp að 
hafa gengið í gegnum þetta bull 
með Jude Law og yada yada 
yada* en auðvitað hefur hún 
kannski ekki beint frá meiru að 
segja í bili – hún er ekkert 
búin að vera að gera neinar 
rósir í myndunum sínum en 
það er aldrei að vita hvort 
Factory girl* muni ganga vel 
– við vonum það alla vega 
svo hún geti hætt að hanga 
í jakkalöfunum á fræga 
fyrrverandi kærastanum 
sínum.

Let´s get crackin on 
dis mutha

Drífum okkur í þessum andsk...

Nic the stick Nicole Ritchie - kölluð 
þetta vegna þess hversu grönn hún 
er

Hellluð á því Full, drukkin, undir 
áhrifum einhvers

Joel Madden x-inu hennar 
Hilary Duff
Söngvarinn í Good Charlotte og 
popp-stelpan Hilary Duff hættu 
saman fyrir korteri síðan og Nic the 
stick er bara búin að koma sér fyrir í 
fanginu á honum

Vicodini og búin að vera reykja 
skunk Vicodin er sterkt verkjalyf og 
að reykja skunk er að neyta 
kannabisefna

Sober og dandy
Edrú og hress

Lollann í brókunum
Að hafa misst saur sökum æsings

Maniston Jennifer Aniston er kölluð 
þetta því hún er með mannakjálka

Maneater you Mannæta - sagt um 
konur sem ræna mönnum úr 
hjónaböndum/samböndum

Tad Aðeins, örlítið

Lookin mighty fine
Lítur ansi vel út kallinn

Pótentíalinn Vonbiðill, tilvonandi 
kærasti

Brit Brit Britney Spears

Go back to K-Fed girl
Farðu aftur til K-Fed

JR Rotem is fug like the day is 
long girl Þessi náungi er jafn-ljótur 
og dagurinn er langur

Total disregard to the croch 
area Fullkomið skeytingarleysi 
gagnvart klof-svæði

Hunk Flottur, sætur

Capital dauðasynd
Höfuðsynd í tískumálum

Veifa kjötgluggatjöldunum
Að vera að pípóla um bæinn 
nærfatalaus

Alter egó-i
Annað sjálf, yfirskin til að fela sig á 
bak við, afar hentugt

SVEPPUR Lúði, sveppur fer með 
lúðann á annað og æðra plan, ef 
mikill sveppaskapur er á ferð þá 
erum við að tala um sveppasúpu/ost

Aren´t we lookin a bit poofy 
these days
Erum við ekki eitthvað bólgnar 
þessa daganna …

Blohan Lindsay Lohan

Heavy binge drinkin and drugs
Drykkjutarnir og eiturlyfjaneyslu

Hence the poofy -ness
Þess vegna er hún bólgin því eitrið 
er að fara út úr kroppnum á henni

Yada yada yada
Bla bla bla

Factory girl
Mynd sem gerist í kringum Andy 
Warhol og gengið í kringum hann

Mega fug
Afar ófríður

Ohh booo fuckin hooo
Ohh æææ og hvað með það

A-týpu Metnaðarfullar, duglegar, 
fallegar, framagjarnar, gengur vel

Stafrófskatagoríuna
Að vera það aftarlega í röðinni að þú 
kemst ekki að fyrr en eftir stafinn „Ö“ 
þegar verið að er að raða í 
fegurðarstuðulinn.

Pöpulnum Sótsvartur almúginn

Age old story Aldagömul saga 
sem breytist

Contrary to popular belief Þrátt 
fyrir útbreidda trú á því

Bling Íburður og læti

Skanky hoes Ljótar tuðrur, druslur, 
glyðrur

Let´s get crackin on dis mutha....* 
fyrst og fremst verðum víst að 
byrja á því sem er aðalmálið í 
vikunni og það er engin önnur en 
Nic the stick*var heldur betur tekin 
í bólinu eða á freeway-inum en 
hún var að fara af honum og 
beygði í öfuga átt sem eflaust er 
ekki frásögu færandi nema að 
hringt var á lögguna sem kom og 
tók skvísuna. Hún var svona 
hellluð á því*, sem skýrir kannski af 
hverju hún vill vera með Joel 
Madden x-inu hennar Hilary Duff*, 
en í ljós kom að hún var á Vicodini 
og búin að vera reykja skunk, uss 
uss uss! Og við sem trúðum því öll 
að hún væri alveg sober og 
dandy* svona eins og hún borði 
alveg fullt.. kommon hún er 85 
pund eða um 42,5 kíló!

Hún er komin - augnablikið sem 
við höfum öll beðið eftir með 
lollann í brókunum* ekki satt 
- mynd af Shiloh Jolie-Pitt 
eða THE BABY eins og 
hún er kölluð! Það 
verður nú ekki af henni 
tekið blessuninni að 
hún er voða sæt enda 
genamengið ekki af 
verri endanum. En í 
nýja Vogue er hún Jolie 
að tala sig út um 
samband þeirra Brads, 
börnin og Maniston*. Jolie 
segist alveg vilja bjóða 

henni í kaffi ef Maniston vill en annað en það hafi þær rétt svo 
sagt hæ við hvor aðra ekki mikið meira.. segir hún en veit að Jen 
tók og sneri hana í gólfið, kýldi Tomb Raider í mallann og sagði að 
hún væri glataður flugmaður sem hún ku víst hafa tekið mjög nærri sér 
hún Jolie. Mú hahahah hafðu það maneater you*!

Annars er 
hún bara 

sæt hún Jolie 
ég segi það 

ekki, það er varla 
hægt að segja annað 
en kannski tad* grönn 
en það er svo sem 
ekkert nýtt en Brad er 
lookin mighty fine* 
hérna að styðja 
kelluna sína á 
frumsýningunni fyrir 
The Good Shepard - 
mikið búið að drulla 
yfir kjólinn hennar en 
ég skil ekki alveg af 
hverju mér finnst 
hann bara helvíti fínn 
miðað við svona það 
sem hún hefur áður 
látið sjá sig í áður.

Það er aðeins hægt 
að grenja úr hlátri 

þegar horft er á nýja 
pótentíalinn* hennar Brit 

Brit - ég hélt að ég myndi 
aldrei segja þetta en go back 
to K-Fed girl* - JR Rotem is fug 
like the day is long girl!! Jesús 
minn þetta er ekta svona 
túrista kani sem við þekkjum á 
Laugaveginum úr 100 metra 
fjarlægð í stóru Raiders 
úlpunum, ljós-bláu ógeðs-
gallabuxunum sem virðast ekki 
taka mark á því að þær eiga ekki að fara lengra en um 
mittið! Total disregard to the croch area* - og hann er líka 
í framan eins og hann sé búin að elta kyrrstæðan bíl í 
marga daga - ok hann er kannski ekki svona ómögulegur 
en shiiiiiiii girl K-Fed var þó alla vega hunk*! Þú hlýtur að 
geta gert eitthvað betra en þetta.. en þetta er vissulega 
betra en að veifa kjötgluggatjöldunum* þínum út um allt!

FLAME THROWER 
CANDIDAT VIKUNNAR!
Engin önnur en dívan hún Beyoncé 
sem fer alveg gífurlega í mig þessa 
vikuna - aðallega vegna þess að hún er 
með sama lit í augnskugganum og 
kjóllinn sinn sem er capital dauðasynd* 
í tískugeiranum og mínum augum! 
iiiiewwwwuuuu þetta er nottlega bara 
bannað í EES-og Evrópusambandsríkj-
um. Eli Saib kjóllinn er ágætur en ég er 
tæp fyrir baby-bláu, vibba litur sem 
gerir engum greiða. Annað sem setti 
hana á listann í vikunni er alter egó-ið* 
hennar Sasha - guð ég titra af 
aulahrolli - hún segist ekki vera sú sem 

kemur fram né vera sexý og díva með vesen, allir sem þekki hana viti það 
að þetta er ekki Beyoncé - þetta er Sasha... ehhh allir saman nú SVEPP-
UR*!!!! Svo var hún víst leiðinleg við stelpurnar með sér í Dreamgirls... var 
alveg með dívustælana, ég á eitthvað bágt með að trúa því en ok ég bý 
ekki til fréttirnar!

1 2

5
10. Liza Minnelli & David 
Gest skildu eftir tæpt ár - 
sælla minninga
9. Jennifer Lopez & Cris 
Judd skildu eftir að hafa 
verið saman í tæpa 10 
mánuði
8. Drew Barrymore & Tom 
Green skildu eftir 5 mánaða 
hjónaband .
7. Renee Zellweger & 
Kenny Chesney sóttu um 
ógildingu hjónabands eftir 
tæpa 4 mánuði
6. Marshall Mathers III 
(Eminem) & Kim Mathers 
skildu eftir 90 daga 
hjónaband þegar þau giftu 
sig í seinna skiptið

5. Lisa Marie Presley & 
Nicolas Cage rétt þraukuðu 
þrjá mánuði og skildu svo
4. Ali Landry & Mario Lopez 
kúkaði á sig og hélt framhjá 
og þau voru skilin eftir tæpa 
tvo mánuði   
3. Cher & Gregg Allman 
skildu eftir einungis níu daga 
hjónaband  
2. Britney Spears & Jason 
Alexander skildu eins og 
frægt var eftir 55 tíma 
hjónaband  
1. Robin Givens, fyrrverandi 
hans Tysons & Svetozar 
Marinkovic’s, skildu sama 
dag og þau giftu sig, ahhh 
ææ

stystu celebb 
hjónaböndin:

Og talandi um Jude.. er það ég eða er hann 
orðin mega fug*?Hann er núna alltaf að væla 
um að hann sé ekki að þéna neinn Brad Pitt 
pening og að skilnaðurinn við Sadie hafi farið illa 
með hann fjárhagslega ohh booo 
fuckin hooo* - þú svafst hjá forljótu 
fóstrunni þinni og með Siennu upp 
á arminn á sama tíma - hvað er 
þetta með menn sem eru með A-
týpu* konum að halda framhjá með 

konum sem komast ekki einu 
sinni í stafrófs-

catagoríuna*? Alveg 
með ólíkindum - 

en auðvitað að 
kannski þurfa 
þeira að 

gera sig 
breiða fyrir 

pöpulnum af því 
þeir eru jafnir topp-

gellunum sem þeir 
eiga heima? Age old 
story...

Contrary to popular belief* þá eru Ryan Gosling 
og Rachel McAdams, sem fóru á kostum í The 
Notebook, ekki hætt saman heldur þvert á móti 
þá eru þau víst bara að fara smella sér í 
hnapphelduna - jamm 
og það helst bara í 
rólegheitum og ekkert 
bling* og læti. 
Vinkona mín sá hann 
nú reyndar í Las 

Vegas í sumar 
og fór nú 
heldur 
ófögrum 
orðum um 
þennan dreng sem ég hef haft regluleg-
ar mætur á en hann var víst í sama 
fíling og Jude, umvafin skanky hoes* 
sem vinkona mín gaf sér að voru 
vændiskonur en seldi það nú ekki 
dýrara en hún stal því. DD-unit óskar 
þeim góðs gengis og vonum að þau 
haldast gift lengur en fólkið á listanum 
hérna á síðunni!
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Sjáðu þetta ...Hlustaðu á þetta ...

SVALI
MÆLIR MEÐ

CHRIS CORNELL
You Know My Name.
Frábært lag frá 
söngvara 
Soundgarden 
og aðallag 
kvikmyndarinn-
ar Casino 
Royal, sem 
sagt James Bond-lagið. Með 
því besta sem er í gangi í dag. 

SPRENGJUHÖLLIN
Tímarnir okkar
Ungliðarnir í 
dag í íslenskri 
tónlist, mig 
grunar að 
þetta lag 
komi til með 
að ná 
gríðarlegum 
vinsældum á 
komandi 
vikum.

FEDDE LE GRANDE
Put your hands up for Detroit
Loksins kominn almennilegur 
dans-
smellur. 
Búinn að 
bíða 
lengi eftir 
svona 
lagi.

Krakkinn er Björgvin Halldórsson var búinn að segja Audda að það yrði ekki hægt að 
hrekkja sig. Það efldi okkar mann að sjálfsögðu til dáða og að lokum var 
látið til skarar skríða í Smáralindinni. Platplötuáritun var sett á svið og Bó 
mætti til að hitta aðdáendur sína. Það á meðal reyndist vera ung stúlka. 

óþolandi!

BJÖRGVIN HALLDÓRSSON VAR ILLA TEKINN Í SMÁRALINDINNI

Benni Hemm Hemm heldur útgáfutónleika 
í Tjarnarbíói í kvöld og fagnar útkomu 

nýju breiðskífu sinnar Kajak, sem er annar 
diskur sveitarinnar. Platan hefur hlotið 
frábærar viðtökur en sveitin er nýkomin heim 
úr tónleikaferðalagi frá Bretlandi og Japan. 
Einungis eru 200 miðar í boði og kostar 
þússara. 12 tónar redda þessu. Einnig koma 
fram Skakkamange, Retro Stefson og 
Hjaltalín. Byrjar 20.30.

Útvarpsþátturinn Frank blæs til veglegr-
ar veislu á mánudaginn. Þátturinn hóf 

göngu sína snemma á þessu ári og þar 
sem árið er brátt liðið í aldanna skaut 
þýðir það bara eitt. Tími til þess að gera 
upp árið 2006! Já, þið heyrðuð rétt, 
ársuppgjör Útvarpsþáttarins Franks 
verður næsta mánudag frá 20-24 (átta til 
miðnættis fyrir þá sem skilja ekki tölu-
stafi)! Já í heila fjóra tíma! 10 bestu 
íslensku plöturnar og 25 bestu erlendu 
plöturnar!!! Alls 35 plötur!!! Allir búnir í 
prófum, enginn að vinna og ekkert að gera 

annað en að hlusta á 
uppáhalds útvarpsþátt-

inn ykkar! Hver 
skaraði fram úr, hver 
sökkaði (nei annars 
það verður ekkert 
um það, bara þeir 

bestu í útvarpsþætt-
inum Frank)!

SIRKUS15.12.06

Áður en fjallað er um kvikmynd eins og The 
Holiday er vert að gera sér grein fyrir því að 
henni er leikstýrt af konu sem státar af því að 
hafa leikstýrt myndum eins og What Women 
Want og Parent Trap. Og þegar ég meina 
státar af þá meina ég að því er beinlínis 
hampað í ýmsu kynningarefni sem myndinni 
fylgir. Ég hefði frekar haldið að PR menn 
myndu leggja sig í líma við að eyða hugsan-
legum tengingum við þær hörmungar. En svo 
er ekki. 
The Holiday er náttúrlega líka bara þannig 
mynd. Hún fjallar um tvær konur sem hafa 
brennt sig á karlmönnum en finna sanna ást í 

öðru landi. Ekkert flókið, bara krúttlegt. Og 
líklega eitthvað sem flestar konur hafa látið sig 
dreyma um þegar þær fá upp í kok af 
þursunum hér á Fróni. 
Án þess að gefa of mikið upp verður 
Cameron Diaz  ástfangin af Jude Law og Kate 
Winslet af Jack Black. Hvað annað? Mynd 
sem skartar svona leikurum verður náttúrlega 
aldrei léleg. Of mikið af bransafólki hefur verið 
sigað á verkefni og of mörgum peningum 
búið að eyða. Og svo eru þetta líka allt svo 
ljómandi fínir leikarar. En svona myndir verða 
líka aldrei virkilega góðar. Þær þurfa að þjóna 
of mörgum til að geta nokkurn tímann náð 
almennilega í gegn til áhorfenda. En hvaða 
máli skiptir það svo sem? The Holiday er bara 
fín afþreying. Og svo var mér sagt að vinkonur 
mágkonu vinar míns hefðu hágrátið yfir Jude 
Law. Ekki er það ónýtt. Ég mæli því hiklaust 
með henni fyrir stráka sem eiga kærustur og 
stelpur sem eiga vinkonur. Aðrir skulu fara að 
sjá á eitthvað annað. Andri Ólafsson

Af hverju er 
enginn
hérna?Þetta er besta 

platan í dag! Það var 
röð áðan.

Ef þið komið 
henni ekki út, þá 

er ég farinn!

Það vantar í 
hana nokkrar 

blaðsíður

Það má nú 
ekki vera 

ókurteis við 
kúnna.

Kvikmyndakritik í Sirkus

Hágrátið yfir The Holiday

LADA SPORT
A Night in Christmastown
„Jólasvein-
arnir í Lödu 
Sport eru hér 
með eitt af 
betri 
jólalögum ársins 2006. Ég 
gerði mér reyndar ekki grein 
fyrir því að það væru að koma 
jól fyrr en ég heyrði þetta.“

WOLFMOTHER
White Unicorn
„Næsti 
singull frá 
Wolf-
mother 
er svona 
jolly/stoner rokk sem kemur 
manni í gott skap.“

120 DAYS
Sedadet Times
„Norsku frændur mínir í 
hljómsveitinni 120 Days eiga 
hug minn allan þessa 
daganna. Þetta er svona 
indie útgáfa af AHA, það 
getur ekki klikkað.“

„Þetta mætti flokka sem 
leikföng fyrir stráka á 
öllum aldri,“ segir 
útvarpsmaðurinn 
Kristófer Helgason um 
vörur sem hann selur í 
gegnum heimasíðu sína, 
www.khelgason.is. 
„Þarna eru inni á milli 
verkfæri fyrir fagmenn. Til 
dæmis ljós sem útivistar- 
og jeppakallar nota á 
hálendi. Og í raun allir 
sem þurfa annaðhvort að 
lýsa upp eða sjá í 
myrkri,“ segir Kristófer 
sem býður einnig upp á 
nætursjónauka í hæsta 
gæðaflokki.
„Þetta er bara svona 
aukabúgrein hjá mér. 
Sjálfur er ég mikill tækja- 
og græjukall og hef haft 
augun opin fyrir skemmti-
legum hlutum. Þegar 
maður svo rekst á 
eitthvað sniðugt langar 
mann að kynna það fyrir 
öðrum.“
Kristófer segir sumt 
dótið eldra en annað 
nýrra. Hann er með 
umboð fyrir allar þessar 

vörur á Íslandi en sumar 
eru eingöngu seldar hjá 
viðurkenndum söluaðilum.
Eitt af því sem vakti mikla 
athygli Sirkus var hinn 
svokallaði Sleeptracker. 
Þetta er úr sem skynjar 
þegar fólk fer úr djúpsvefni 
í léttsvefn og vekur þig á 
hárréttum tíma. „Eins og 
flestir vita er slæmt að 
vakna í mjög djúpum 
svefni og þá er maður bara 
með höfuðverk og þreyttur 
það sem eftir lfir dags,“ 
segir Kristófer sem sjálfur 
notar Sleeptrackerinn og 
segir þetta svínvirka. 
„Þetta var meðal annars 
valin uppfinning ársins hjá 
Time Magazine árið 2005“
Einnig er Kristófer með 
fingrafaralásinn sem vakið 
hefur mikla athygli. „Þetta 
er bara svona lesari sem 
les fingraför. Nú þarftu 
ekki lengur að muna eftir 
lyklunum. Það eina sem þú 
þarft að muna er að hafa 
puttann með og það eru 
litlar líkur á að þú verðir 
viðskila við hann, það 
hefur þó gerst.“

KRISTÓFER HELGASON SELUR LEIKFÖNG FYRIR STRÁKA 

Þú þarft bara að muna 
eftir þumalputtanum

FROSTI 
MÆLIR MEÐ

Kristófer Helgason Með hluta af varningnum sem hann selur á heimasíðu 
sinni, khelgason.is.



FRÁBÆRIR LEIKIR FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA!

4.999 4.999 4.999 4.999

EINNIG FÁANLEGIR ALLIR BESTU ÍÞRÓTTALEIKIRNIR!

4.999 4.999 4.999

...OG SVO ALLIR ÞESSIR!

4.9994.999
4.9994.999

4.9994.999 4.999

Spilaðu alla
 uppáhaldsleikina þína 

hvar sem er, 
hvenær sem er!

Spilaðu alla
 uppáhaldsleikina þína

hvar sem er, 
hvenær sem er!

PSP
í jólapakkann




