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SIRKUS 

1. Þú ætlar ekki að 
drekka matarolíu til þess 

að undirbúa magann.

2. Það er enginn matur á 
gamlárskvöld, bara sérrí.

3. Þú ert bara með Rúv+.

4. Þú fékkst kassa af rauðvíni í jólagjöf.

5. Þú læsist inni á lagernum hjá 
ÁTVR.

6. Þú dettur í það í fyrsta skiptið 
á gamlárs.

ATRIÐI SEM BENDA TIL ÞESS AÐ...

...þú verðir dauður fyrir Skaup

„Ég hlakka ótrúlega til að koma aftur til 
Íslands,“ sagði Jonas Basshunter þegar 
Sirkus spjallaði við hann í vikunni en hann 

kemur til Íslands í dag, verður fram yfir 
áramót og heldur fimm tónleika víðs 
vegar um landið.
Jonas segist himinlifandi yfir 

viðtökunum sem hann fékk þegar 
hann hélt tónleika hér á landi fyrir 
skömmu og ætlar að endur-
gjalda aðdáendum sínum 
stuðninginn með óvæntum 
glaðningi á tónleikunum. Jonas 
vill ekki gefa upp hver glaðn-
ingurinn sé en gefur í skyn að 
um nýjan danssmell sé að 
ræða. Þegar á Jonas fyrir tvo 
smelli sem gert hafa allt 
vitlaust á árinu. Í bæði 
jákvæðri og neikvæðri 
merkingu þess orðs. Því 
annað hvort elskar fólk 
Basshunter og lögin hans 
eða hatar. Boten Anna er til 

dæmis líklega það lag sem flestir hafa fengið 
á heilann á árinu 2006.
Það þurfti ekki beinlínis að pína Jonas til að 
koma aftur hingað til lands því ónefnd íslensk 
stúlka hefur fangað hug hans. Það er ekki 
laust við það að kallinn æsist allur upp þegar 
hann er spurður út í viðskipti sín við þessa 
huldukonu.
„Ég kynntist stelpu hérna á Íslandi þegar ég 
var á landinu. Við höfum verið í töluverðu 
sambandi síðan og ég ætla að hitta hana 
þegar ég kem. Ég ætla ekki að segja hvað 
hún heitir en segi þó að mér finnst hún 
frábær.“
Jonas er að vinna í því að fá fjölskyldu sína 
með til landsins og gera tónleikaferðina að 
eins konar fjölskylduferð. 
„Mig langar til að fara með þeim í hvalaskoð-
un. Ég hef aldrei séð hval og það yrði frábær 
upplifun. Ég vona að mér gefist tækifæri til 
að gera þetta á meðan ég dvel á Íslandi.“
Þeim sem hafa áhuga á að sjá Basshunter á 
tónleikum er bent á flass.is en þar verður 
hægt að kaupa miða á herlegheitin.

BASSHUNTERINN SNÝR AFTUR OG ÆTLAR NÚ Í HVALASKOÐUN

Á íslenska kærustu

Basshunterinn
Mættur aftur og er nú kominn með 
íslenska kærustu.

Flestir nota jólahátíð-
ina til þess að 
slappa af og lesa 
kannski eins og 
eina góða bók. 
Aðrir líta á þetta 
sem fínan vettvang til 
skemmtana. Þeir sem á 
skólabekk sitja sleppa sér eftir 
langan próflestur um jólin. 
Þessa jóladaga sáust einhverjir 
frægir á djamminu. Endurkoma 

Eiðs Smára frá Barcelona er það sem stendur upp úr 
en hann sást á Oliver. Þar sáust einnig Ásgeir 
Kolbeins, Árni Þór Vigfússon og Jóhann Guðlaugsson 

fyrrverandi Svarta kortsmaður. Handboltamenn-
irnir Vignir Svavarsson og Haraldur Þorvarðar-
son, markahæsti línumaðurinn í deildinni, 
voru elstu mennirnir inni á Hverfisbarnum. 
Ottó Tynes var skítblankur á Ölstofunni á 
meðan Dóri DNA og rappvinir hans rúlluðu á 

milli Thorvaldsen og Priksins. Thelma Þormars-
dóttir ofurmódel var með 

vinkonum sínum á Sirkus. Einn 
besti plötusnúður bæjarins 
Ghozt sást ásamt Brunhein 
félaga sínum á Pravda í góðum 
fíling. Ljósmyndarinn Nína Björk 
sást einnig á Vegamótum um 
jólin.

Á rið 2006 var ágætt ár. Ég heyrði 
af endurskoðanda í Reykjavík 
sem 

fékk tannpínu á 
árinu. Var hann 
að drepast og 
hringdi í 
tannlækninn 
sinn. Sá var 
frekar upptek-
inn og sagðist 
ekki eiga tíma í 
bráð en bað 
hann að harka 
þetta af sér. 
Næsta dag hringir tannsi í hádeginu og 
spyr endurskoðandann hvort hann geti 
ekki komið um þrjúleytið.

Með píku-
hár á milli 
tannanna

R ambaði endurskoðandinn út í bíl 
klukkutíma fyrir tímann en þurfti 
þá að keyra heim til sín í Grafar-

voginn til þess að skipta um föt. Þetta var 
jú nokkur aðgerð. Þegar heim er komið 
var eiginkonan að baka smákökur inni í 
eldhúsi. Á meðan endurskoðandinn skiptir 
um föt í snatri segist konan vilja fá 
eitthvað frá manninum. Hann hafði ekkert 
fengið síðust þrjá mánuði og varð frekar 
pirraður. „Ekki akkúrat núna, ég er á 
hraðferð.”

I nnan skamms er hann byrjaður að 
sleikja frúna uppi á eldhúsborði því 
hún hótaði frosti næstu þrjá mánuði 

ef ekkert gerðist. Endurskoðandinn dreif 
þetta af og kláraði svo að klæða sig í 
jogginggallann. Á ljósunum uppi á 
Höfðabakkabrúnni er honum svo litið í 
spegilinn og sér þar píkuhár á milli 
tannanna. Hann reynir að taka það í burtu 
en það kemur grænt ljós og hárið verður 
eftir á milli tannanna.

Ð e lónlí blú bojs hljómuðu á 
tannlæknastofunni þegar 
endurskoðandinn hlammaði sér í 

stólinn. Hann opnar munninn og þá 
springa tannlæknirinn og klinkan úr hlátri. 
Strákurinn er fljótur að átta sig á aðstæð-
um og spyr hvort það sé píkuhárið á milli 
tannanna sem kætir. Tannlæknirinn verður 
hissa á svipinni en svarar: „Nei, þú ert 
bara með kúk á hökunni.“ Gleðilegt ár og 
hafið það gott um áramótin.

Breki Logason
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Hljómsveitin Á móti sól, sem kallar sig nú: Magni og Á 
móti sól, kemur fram á morgun á stórdansleik á 
Broadway. Í auglýsingum fyrir dansleikinn er auglýst að 
með sveitinni komi fram sérstakur Rock Star-gestur. 
Sirkus er bæði ljúft og skylt að upplýsa að þessi sérstaki 
gestur er náttúrulega engin önnur en hin suðurafríska 
Dilana. Þetta verður í þriðja skiptið sem Dilana kemur 
hingað til lands á skömmum tíma en í viðtali við Sirkus 
fyrir skömmu sagðist hún ástfangin af landi og þjóð. Hún 
lýsti sérstakri hrifningu sinni á íslensku skyri sem hún 
sagði allra meina bót. 
„Mig langar að baða mig í því,“ sagði hún meðal annars í 
viðtalinu.
Flutningur Dilönu á Police-laginu um vændiskonuna Roxanne hefur náð talsverð-
um vinsældum hér á landi en ekki fer neinum sögum af frekari landvinningum í 
Bandaríkjunum eftir að sýningum á Rock Star-þáttunum lauk.
Miðinn á tónleikana kostar 2.500 krónur og forsala stendur yfir á broadway.is.

ÁSTFANGIN AF ÍSLANDI

Dilana á Broadway
Leikaraparið Unnur Ösp Stefánsdóttir og Björn 
Thors eiga von á sínu fyrsta barni. Fréttir þess 
efnis berast nú um leikarastéttina eins og eldur 
um sinu. Þetta eru að sjálfsögðu gleðitíðindi 
enda Björn og Unnur fallegt og hæfileikaríkt fólk 
og því efnilegur frumburður á leiðinni. 
Skötuhjúin héldu gleðileg jól í Sviss 
þetta árið ásamt foreldrum Björns og 
herma heimildir að þar skemmti þau sér á 
skíðum.
Þegar þeirri ferð er lokið tekur leiklistin 
aftur við en Björn og Unnur vinna nú að 
uppsetningu leikritsins Killer Joe. Það mun 
verða faðir Unnar, Þjóðleikhússtjórinn 
fyrrverandi Stefán Baldursson, sem 
leikstýrir verkinu og verður það sýnt í 
Loftkastalanum snemma á nýja árinu.

HÉLDU JÓL Í SVISS

Unnur ólétt

Að nýja gellan í Kast-
ljósinu Erla 
Tryggvadóttir sé 
að deita 
pródúsent á 
sjónvarpinu
sem heitir 
Helgi.

Að lögfræðingurinn ungi Villi Vill sé kominn 
á nýjan fimm milljóna króna Bens.

Að Eiður Smári hafi tekið árlegan jólabolta 
með félögum sínum úr 

Breiðholtinu í vikunni.

Að enginn hafi 
þorað að tækla 
hann nema 
Sveppi.

 Að Ragga á Bylgj-
unni sé orðin 

einhleyp.

 Að Ásgeir Friðgeirsson 
sé að flytja til Lund-
úna þar sem hann 
mun sjá um ýmis 
verkefni fyrir 
Björgólfsfeðga
og Eggert 
Magnússon.

Að Eyrún Magnús-
dóttir, sem var í 
Kastljósinu, muni taka við af honum hér 
heima.

Að Hannes Smárason sé búinn að bóka öll 
herbergin á hótelinu á Flúðum fyrir partí 
sem hann ætlar að halda á gamlárskvöld.

Að fyrirmyndin að hinum kostulega karakter 
Frímanni Gunnarssyni sé enginn annar en 
faðir Gunnars Hanssonar, Hans Kristján 
Árnason.

Að hin fyrirmyndin 
sé Jón Óttar 
Ragnarsson.

Að Ingó Idol og 
hljómsveitin
hans, Veðurguð-

irnir, hiti upp fyrir 
Basshunter hér á 

landi.

Að Flex.is verði með klúbbakvöld hjá Atla 
skemmtanalöggu á Yello í Keflavík í kvöld. 

„Þetta er sko áramótakaka en ekki terta, 
það er mun skemmtilegra enda geta flestir 
búið til köku,“ segir Ásgeir Kolbeinsson um 
áramótaþátt Sirkuss. Ásgeir mun stjórna 
þættinum ásamt Hálfdáni Steinþórssyni og 
verða þeir félagar í fjögurra tíma beinni 
útsendingu á milli 14 og 18 á gamlársdag. 
„Þetta er eina beina útsendingin á 
gamlársdag held ég og pælingin er að hafa 
þetta létt og skemmtilegt.“
Strákarnir ætla að skoða það helsta frá árinu 
auk þess sem hljómsveitir kíkja í heimsókn. 

„Einnig verða þarna galdrakallar með 
kanínur og fleira skemmtilegt. Það má segja 
að landsliðið í skemmtilegheitum mæti til 
okkar. Einnig getur fólk úti í bæ tekið þátt í 
útsendingunni í gegnum netið og síma. 
Beðið um óskalög og annað,“ segir Ásgeir 
sem er spenntur fyrir þættinum.
Ásgeir hefur mikla trú á Hálfdáni félaga 
sínum sem hann segir skemmtilegan strák 
sem sé ekki of alvarlegur eða formfastur. 
„Það er akkúrat það sem svona þáttur þarf 
á að halda.“ Þetta er ekki í fyrsta skipti sem 

Ásgeir er í beinni útsendingu en strákurinn 
er alvanur frá árum sínum á Popptíví.
Þeir ætla að blanda saman ólíku fólki sem 
ræðir alls konar málefni. „Einnig munum við 
skoða mistök í sjónvarpi og útvarpi og svo 
ætlar Gassi að gera símaat í beinni. 
Baggalútur mun kíkja á okkur sem og 
Magni og strákarnir úr Á móti sól.“
Ásgeir hvetur fólk til þess að stilla á 
áramótakökuna á meðan verið er að 
ryksuga eða gera flugeldana klára á 
gamlársdag á milli 14 og 16.

ÁSGEIR KOLBEINSSON OG HÁLFDÁN STEINÞÓRSSON 
TAKA HÖNDUM SAMAN Á GAMLÁRSDAG

Fjögurra tíma áramótakaka 
í beinni á Sirkus

FLOTTIR Ásgeir og Hálfdán verða í 
miklu stuði á gamlársdag.

4



nýársdag
opið

31. des. gamlársdagur opið til kl. 18
1.  jan. nýársdagur opnum kl. 13 



SIRKUS29.12.06

6

Maður ársins
„Það er Eiður Smári Guðjohnsen fyrir ótrúleg afrek og 

hefur endanlega tryggt sér stöðuna sem besti leikmaður 
sem Ísland hefur átt.“

„Magni Ásgeirsson setti þjóðfélagið á hvolf og afhjúpaði 
um leið inngróinn plebbismann. Íslendingum þykir ekkert 
eins merkilegt og það að komast á kortið í amerískum 

raunveruleikaþætti. Velta sér upp úr lágmenn-
ingunni.“

„Guðmundur í Byrginu. Fyrsta íslenska 
ofurhetjan. Venjulegur meðferðarfulltrúi á 

daginn en á kvöldin breytist hann í 
ofurhetjuna Ironmaster með svipu og 
læknandi sæði.“

„Ég verð að segja Róbert Marshall. 
Fyrir eftirminnilega fljótfærni og 
eftirminnilega brottrekstrarsök.“

Skúrkur ársins
„Það er Guðmundur í Byrginu. Fyrir að hrista á sér Lille 

manninn með kúrekahattinn, það hittir ekki í mark en samt 
pínu.“

„Geir Ólafsson skeit náttúrulega á sig í Eurovisonfor-
keppninni. Hann ætlaði að vinna en komst ekki einu sinni í 
þriggja manna úrslit í fyrsta þætti forkeppninnar. Og Eyþór 
Arnalds fyrir að keyra fullur, það var svo hallærislegt að ég 
gæti ælt.“

„Gunnari Smára Egilssyni tókst næstum að keyra 
365 veldið í gjaldþrot með einstakri sýn sinni 
á fjölmiðlamarkaðinn. Sem fólst meðal 
annars í því að setja fólk eins og Ingva Hrafn 
og Sigurð G Tómasson í sjónvarpið. Ljótt fólk 
á að vinna á blöðum eða í útvarpi.“

„Gaui litli fyrir hafa farið í enn eina misheppn-
uðu megrunina.“

Uppákoma ársins
„Ég held að staurakstur Eyþórs Arnalds sé atburður 

ársins. Hefði getað verið skúrkur ef hann hefði ekki endað 
árið með svona fínni Todmobile plötu.“

„Ari Edwald kynnir endalok NFS í beinni útsendingu. 
Sjálfshátíð kókaín-barónanna á NFS breytist í jarðarför.“

„Það er kellingin sem fæddi barnið á klósettinu um 
daginn. Hver vill ekki fæðast í micro laxeringu. 

Svo var barnið svo fallega tannað eftir þetta.“
„DV-fárið. Afskaplega upplýsandi um hversu 

lýðurinn er heimskur og gleyminn og upplýsandi 
um lýðskrum og hentistefnu ýmissa stjórnmála-
manna og heilu sjónvarpsstöðvanna – sem 
reyndar urðu ekki langlífar.“

Flopp ársins
„Dagskrá Stöðvar 2 er flopp ársins, það þarf að reka 

einhverja menn þarna.“
„Er það ekki ökuferðin heim hjá Eyþór Arnalds, það var 

algjört flopp.“
„Nylon og hvalveiðarnar. 1000 Bretar mættu á Sykurm-

olatónleika. 1000 Bretar mættu á Airwaves. 100 þús. 
Bretar keyptu lag úr Latabæ en höfnuðu Nylon vegna 
hvalveiða íslendinga. Þvílíkt bull.“

„Þó að NFS hafi verið sett á laggirnar í fyrra þá floppaði 
það í ár. Ég veit ekki hvað menn voru að 
reykja þegar þetta var ákveðið 
en ég vil ekki prófa það.“

„Silvía Nótt Eurovision. Var 
með allt lóðrétt niðrum sig 
í Aþenu.“

Óvæntast á árinu
„Magni maður, það hafði enginn trú á honum en hann 

kom ótrúlega sterkur inn og vann hug og hjörtu okkar allra, 
þvílík hetja.“

„Gummi Gonzales er ekki hommi.“
„Brotthvarf NFS, þetta virkaði sem svo skotheld hugmynd 

á mann. Kom virkilega á óvart.“
„Ætli það hafi ekki verið að Gillzenegger 

hafi getað skrifaði heila bók og fengið 
hana útgefna.“

„Maður átti ekki von á því að 
einhver úr Framsóknar- eða 
Sjálfstæðisflokki myndi segja að 

Íraksstríðið hefði verið mistök....en 
hvað gera menn ekki fyrir atkvæði.“

Fyndnast á árinu
„Innrás Steingríms Njálssonar inn á ritstjórnarskrifstofur 

DV, það var langfyndnast.“
„Fyndnast er að Hjálmar Árnason upplýsti 

þjóðina svo ekki verður um villst, og það þarf 
bókstaflega að tyggja staðreyndirnar ofan í 
hana, um foringjahollustu sína og flokks-
manna almennt – þá í tengslum við það 
þegar Jónki Sig., nýr foringi, sagði að 
Írak væri mistök.“

„Það er bara vídeóið með Guðmundi í 
Byrginu ef ég er alveg hreinskilinn. Líka 
fyndið þegar Þorsteinn Guðmundsson 
fór í fýlu þegar hann var skammaður 
fyrir að gera grín að Eþíópíubörnum.“

„Þegar Unnur Birna datt á hausinn í 
beinni útsendingu.“

Besta sjónvarpsatvikið
„Þegar Ron Manager stóð og talaði við refsarann í 

Gegndrepa. „Ég ætla ekki að standa hérna og rifast við 
fertugan karlmann með vatnsbyssu…“

„Er það ekki þegar hnakkarnir Arnar Grautur og Appels-
ínuguli Turninn fóru að reyna að vera eðlilegir og allt varð 
kreisí?“

„Ásgeir Kolbeins eldar með Kalla Lú í Sirkus 
RVK. Tveir mongó-ar í sleik er ekki fyndið.“

„Þessi ofuræfði brandari Bubba og 
Hrafnhildar á Eddunni setti ný viðmið í 
vandræðaleika í sjónvarpi.“

„Þegar Geir Ólafsson tók dúkkuna í þáttun-
um Köllunum á Sirkus. Það er besta sjónvarps-
atriði allra tíma.“

Besta Spaugstofuatriðið
„Það var Árni Bondsen sem hafði License to steal og 

From Byko with love....þá hló ég.“
„Æi Common ég horfi ekki einu sinni á Spaugstofuna.“
„Árna Johnsen-grínið. Þegar Spaugstofan hættir að spá í 

það hversu lítilþæg og hneyksl-
unargjörn þjóðarsálin er, og 
reyna að þóknast öllum, þá 
er hún helvíti fín.“

„Það er nú ekki úr 
miklu að velja. Ætli 
það sé ekki bara 
þegar Karl Ágúst 
túlkaði hinn ódæla 
en snoppufríða Óla 
Geir fyrrum herra Ísland.“

Besta sem gerðist á árinu
„Mér fannst mótmælin hans Ómars æðislega mögnuð og 

það yljaði mér um hjartarætur.“
„Strákarnir í Í svörtum fötum tilkynntu okkur að þeir væru 

að hætta.“
„Er það ekki bara það að Bubbi hafi fundið ástina á ný. 

Maður bjóst ekki við því að hægt væri að elska svona sterkt 
aftur.“

„Það að Framsóknarflokkurinn, þessi meinsemd í 
íslenskum stjórnmálum, sé nú loks 
við að geispa golunni.“

„Þegar gaurinn rúnkaði sér í 
Kaupmannahöfn. Eigum við ekki að 
segja að hann hafi heilsað 
hershöfðingjanum fyrir 
framan Konungshöllina.“

Versta auglýsingin
„Versta auglýsing allra tíma er Linda Pé þarna 
þegar hún segir öllum líður illa...stundum .....meira 
að segja mjög illa....fyrir Rauða Krosinn eða 
eitthvað.“

„Það er Glitnir-námsmannaauglýsingin með 
Himma og Jóa Alfreð. Tveir gæjar sem eru alveg 

ágætlega fyndnir léku þarna í ófyndnustu 
auglýsingu sem gerð hefur verið. Jafnvel 
Maarud-auglýsingin fyrir Idolið var fyndnari.“

„KFC-auglýsingarnar. Valli og Siggi Hlö 
eru enn einu sinni með allt lárétt.“

„Egils lite, ég er ekki að sjá hvað rassgat 
hefur með bjór að gera. Markaðsstjórinn hjá 
Ölgerðinni er augljóslega hommi.“

Verst í sjónvarpi
„Ég verð að gefa Þóru Tómasdóttur í Kastljósinu 

mitt atkvæði. Fyrir að tala ensku við forsetafrúna 
þegar hún var kosin kona ársins. Meira að segja 
Þórhallur roðnaði í framan.“

„Ég held ég verði að segja Splash viðbjóð-
urinn á Sirkus. Þegar ég heyrði að það væri á 
teikniborðinu að gefa þetta út á DVD þá gerði 
ég í fyrsta skipti jólalista með gjöfum sem ég vil 
ekki fá.“

„Það versta af öllu vondu var hádegisþáttur 
NFS með bleikum bakgrunni, man ekkert hvað 
hann hét. Fyrir hádegi á laugardögum endurtek-
inn endalaust og sá hann oft. Algjör viðbjóður.“

Par ársins
„Jói og Gugga. Ógæfufólkið sem sýndi að ástin 

sigrar allt.“
„Skakkamanage-hjónin Berglind og Svavar eru tvímæla-

laust par ársins. Þau elska að syngja saman, það gerist 
ekki fallegra en það.“

„Jói og Gugga sem eru Svanhildur og Logi undirheim-
anna.“

„Logi og Svanhildur eignuðust frumburðinn allavega í 
þessu hjónabandinu. Þeirra samband bar góðan ávöxt og 
þau geisla sem endranær.“

„Gillzenegger og Pála Marie eru par ársins. Þau eru 
stórglæsileg saman.“

„Georg Lárusson og Vala Oddsdóttir, systir Davíðs, það 
var allavega mjög óvænt.“

Blað ársins
„Hér & nú fyrir að vera svo einlægt og opinskátt.“
„Mér finnst bara Fréttablaðið langbest. Það er það sem 

ég les mest og er fjölbreytt og fræðandi. Það mætti samt 
koma oftar inn um lúguna.“

„Það er Hér & nú 
fyrir öll opinskáu 
viðtölin. Loksins 
fékk maður opinská 
viðtöl.“

„DV hlýtur að 
teljast blað ársins. 
Að fá linsing mob 
með logandi kyndla 
og heykvíslar upp að 
dyrunum fyrir að segja 
sannleikann hlýtur að 
teljast einn af hápunkt-
um ársins. Og rifjar upp 
hrollvekjandi atriði úr 
mannkynssögunni – ekkert 
hefur breyst.“

Sirkus-akademíann

Sólmundur Hólm Sólmundarson, fyrrum ritstjóri Sirkuss
Hjörvar Hafliðason, fyrrum blaðamaður Sirkus
Jakob Bjarnar Grétarsson, blaðamaður á Fréttablaðinu
Hanna Eiríksdóttir, blaðakona á DV og krútt
Brynja Björk Garðarsdóttir, blaðakona á Séð og heyrt
Þorkell Máni Pétursson, útvarpsmaður á X-inu 977

ÁRSUPPGJÖR SIRKUSS ÁRIÐ 2006
ÁRIÐ 2006 VAR FRÁBÆRT ÁR. SIRKUS-AKADEMÍAN LÉT SITT EKKI EFTIR LIGGJA OG FÓR YFIR ÁRIÐ Í ÞESSUM HELSTU FLOKK-
UM. MISJAFNAR SKOÐANIR ÁLITSGJAFA ENDURSPEGLA EKKI VIÐHORF SIRKUS-BLAÐSINS. EN ÞETTA ER SKEMMTILEGT. ÁRIÐ!
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JÓHANNA OG GEIR EIGA VON 

Á BARNI NÆSTA SUMAR

„Gæfi allt til að fá 

drenginn minn aftur“

Plakat 
fylgir 
blaðinu

Eiður Smári Guðjohnsen
Eiður Sm

ári Guð
johnsen

SPORT
Föstudagur 8. desember 2006 Sími: 550 5085 og 550 5088 dvsport@dv.is
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DRAP
LÖGREGLAN

JÓN HELGASON? Tveir létust
í bílslysi um 

helgina

FYRIR GUÐNÝJU LÁRU

ÓLÉTTÓLÉTT
KASTLJÓSDROTTNINGIN

Jón Helgason trylltist í slagsmálum við sjö löggur og dó í lögreglubíl á 

leiðinni upp á stöð. Félagar Jóns mótmæltu ofbeldi fyrir framan höf-

uðstöðvar lögreglunnar við Hverfisgötu á miðvikudagskvöld. Jón sem 

verður jarðsettur í dag, föstudag, lætur eftir sig sambýliskonu og tvær 

ungar dætur. 

TOBY RAND FÉLL

Fimmtudagur 16. nóvember 2006 – 45. tbl. – 2. árgangur. Verð: 395 krónur

FITUSOGVARANLEGT VOPN

LÝTALÆKNIRINN ÓLAFUR

Í BARÁTTUNNI VIÐ KÍLÓIN

SÖNGKONAN GUÐRÚN  ÁRNÝ 

FÆDDI MINNSTA
BARN ÍSLANDS
ÁST & SPENNA Í X-FACTOR
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SEXÍ FALLEGUSTU STRÁKARNIR VÖLDU INGU LIND KYNÞOKKAFYLLSTU KONU LANDSINS

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 550 5000

FIMMTUDAGUR
7. desember 2006 — 328. tölublað — 6. árgangur

Birta saumar nánast öll sín föt sjálf og stundum tekur 

hún ástfóstri við einstaka flík. 

Birta Björnsdóttir fatahönnuður segist ekki lengur hafa 

mikinn áhuga á að kaupa sér „second hand“ föt. Hún saum-

ar flest sín föt sjálf og ef vel tekst til þá klæðist hún stund-

um sömu flíkinni dögum saman. 

„Uppáhaldsflíkin mín í dag er þessi rauða peysa sem ég 

saumaði mér. Eftir að ég gerði hana hef ég hreinlega ekki 

farið úr henni og ég held að þetta séu að verða tveir mánuð-

ir núna,“ segir Birta og skellir upp úr, en hún á það til að 

taka slíku ástfóstri við föt. Peysan, sem fæst í Júniform á 

Hverfisgötu 39, er einnig til í gráum og svörtum lit og 

hanskarnir fást í verslunni KVK á Laugavegi – en hvoru-

tveggja er alíslensk hönnun. 

„Hún Íris í KVK gerir þessar grifflur og núna á ég marg-

ar tegundir af þeim, bæði háar og lágar. Mér þykir mjög 

flott að vera í svona háum hönskum við kvarterma peysur 

en almennt er hægt að nota svona hanska við alls konar 

samsetningar.“

Sem fatahönnuður er Birta alltaf á höttunum eftir falleg-

um efnum en þessa dagana kaupir hún mikið af efnum á 

eBay. 
„Ég var að komast í alveg guðdómlega falleg gamaldags 

kimono-efni fyrir stuttu. Þetta ætla ég svo að nota í föt sem 

koma í búðina eftir áramót,“ segir Birta að lokum og það 

hljóta að teljast gleðifréttir fyrir fagurkera, því kimono-

efni eru með því kvenlegasta sem til er og Birta er sérlega 

fær í að hanna kvenlegar og rómantískar flíkur. 

Meira um hönnun Birtu má sjá á vefsíðunni www.juni-

form.net

Rauð og róm-

antísk peysa

VEÐRIÐ Í DAG

ÍSLENSK JÓL

Þjóðlegt og flott 

jólaskraut

Sérblað um íslenskt jólahald

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Íslensk jól
VELTANDI GLÖS

Skemmtileg hönnun Kristínar 

Sigfríðar Garðarsdóttur SJÁ BLS. 2

ÞJÓÐLEGT OG TÖFF

Íslenskt jólaskraut SJÁ BLS. 8

EFNISYFIRLIT

ÍSLENSKAR JÓLAGJAFIR

Stórar og smáar BLS. 2

SULTA OG UPPLESTUR

Persónulegar gjafir BLS. 2

HOLLARI SMÁKÖKUR

Uppskriftir frá Sollu BLS. 4

ÓRJÚFANLEGUR HLUTI

JÓLANNA

Konfektið frá Nóa Siríus  
BLS. 10

JÓLAKÖTTURINN FER Á 

KREIK

Hvaðan kemur hann? B

[ SÉRBLAÐ UM ÍSLENSKT JÓLAHALD  – FIMMTUDAGUR 7. DESEMBER 2006 ]

BIRTA BJÖRNSDÓTTIR

Saumar nánast 

öll sín föt

Tíska Heimili Heilsa Jólin koma

Í MIÐJU BLAÐSINS

Skáldsagan og skop-

skynið

Guðbergur Bergsson 

rithöfundur ræðir 

um nýjasta verk sitt, 

Eina og hálfa bók 

– hryllilega sögu.

BÆKUR 56

Laumar sér í sóknina

Dóra Stefánsdóttir 

framlengir á næstu 

dögum samning sinn 

við Malmö. Hún er 

í ítarlegu viðtali við 

Fréttablaðið í dag.

ÍÞRÓTTIR 82

EKKI VERA FYRIR Krakkarnir í Ísa
ksskóla í Reykjavík kunna að nýta sér aðstæður, en klakinn á skólaplaninu reyndist þeim hin 

besta rennibraut í gær. Hvort þessi skemmtilega skólabraut hefur áhrif á hvað þau taka sér fyrir hendur í framtíðinni skal ósagt 

látið, en greinilegt er að þau eru óhrædd við það sem fram undan er. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

  BT bæklingur fylgir 

   Fréttablaðinu í dag
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www.glitnir.is

KEIMLÍKT VEÐUR - Í dag verður 

norðaustan 5-13 m/s, stífa
st suð-

austan til. Snjókoma eða slydda á 

landinu norðan og austanverðu en 

bjartviðri á Suður- og Suðvestur-

landi. Hiti um eða rétt yfir frost-

marki með ströndum. VEÐUR 4
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BANDARÍKIN, AP Nýjar rannsóknir 

á ljósmyndum, sem teknar voru 

af yfirborði reikistjörnunnar 

Mars, þykja benda til þess að 

vatn hafi runnið þar fyrir 

fáeinum árum. Þessar niðurstöð-

ur renna jafnframt stoðum undir 

þá kenningu að lifandi verur geti 

þrifist á Mars.

Myndirnar voru teknar úr 

geimfari á braut um reikistjörn-

una. Ekkert vatn sést beinlínis á 

myndunum, en þar sjást nýlegar 

breytingar á yfirborði plánetunn-

ar. Frekari rannsókna er þörf til 

að skera úr um hvort rákirnar á 

yfirborðinu hafa myndast vegna 

rennandi vatns eða hvort 

einungis sandur eða duft hefur 

runnið þar. 

- gb

Rannsóknir á ljósmyndum:

Ummerki vatns 

greinast á Mars

UMMERKI VATNS Á þessari mynd telja 

vísindamenn sig greina merki þess að 

vatn hafi runnið. 
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

West Ham-lagið tilbúið

Hlynur Áskelsson hefur 

samið lag um West Ham-

ævintýri Eggerts Magn-

ússonar og Björgólfs 

Guðmundssonar.
FÓLK 68

MENNING Lovísa Elísabet Sigrún-

ardóttir, L
ay Low, fær fjórar 

tilnefningar til Íslensku tónlistar-

verðlaunanna þetta árið. Annar 

nýliði, Pétur Ben, fær þrjár 

tilnefningar. Bubbi, Björgvin 

Halldórsson og Baggalútur eru 

auk þess áberandi. 

Í flokki djasstónlistar fær Jóel 

Pálsson tvær tilnefningar. Í flokki 

sígildrar og samtímatónlistar eru 

Áskell Másson, Hugi Guðmunds-

son og Karólína Eiríksdóttir 

tilnefnd fyrir tónverk ársins. 

Íslensku tónlistarverðlaunin 

verða afhent 31. janúar næstkom-

andi. 

 - hdm / sjá síðu 72 

Íslensku tónlistarverðlaunin:

Lay Low er til-

nefnd til fernra 

verðlauna

SAMGÖNGUR Flýta á gerð jarðganga 

milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur 

sem allra mest og verður skýrsla 

starfshóps, sem unnið hefur að 

hugmyndum um samgönguúrbæt-

ur á Vestfjörðum, kynnt fyrir sam-

gönguráðherra á næstu dögum. 

Þetta staðfesti Sturla Böðvarsson 

samgönguráðherra við Fréttablað-

ið í gærkvöld.

Sturla segist vonast til þ
ess að 

hægt verði að taka málið til 

umræðu innan ríkisstjórnarinnar 

fyrir áramót. „Skýrslan um sam-

gönguúrbætur milli Ísafjarðar og 

Bolungarvíkur verður kynnt fyrir 

mér á næstu dögum en samkvæmt 

því sem þar kemur fram verður 

eindregið mælt með því að ráðist 

verði í gerð jarðganga sem fyrst, 

enda öryggisaðstæður við veginn 

um Óshlíð óviðunandi,“ segir 

Sturla en í skýrslunni verða lagðar 

til útfærslur sem metnar verða í 

samvinnu við heimamenn. 

„Hingað til hefur verið rætt 

sérstaklega um svokallaða tveggja 

leggja lausn sem kallar á viðbótar-

aðgerðir á vegaköflunum inn fyrir 

Hnífsdal og eins við Bolungarvík. 

Aðrar lausnir koma einnig til 

greina en ég mun kynna hugmynd-

irnar fyrst fyrir heimamönnum og 

vonandi verður hægt að koma mál-

inu á rekspöl fyrir áramót.“

Önundur Jónsson, varðstjóri 

lögreglunnar á Ísafirði, segir 

mikla hættu hafa skapast á vegin-

um við Óshlíð í ár. 

„Það hefur verið nokkur vætu-

tíð á þessu ári og þá skapast mikil 

hætta. Við höfum ítrekað þurft að 

hafa afskipti af því þegar hrunið 

hefur niður á veginn. Hinn 17. nóv-

ember þurftu lögreglumenn á Bol-

ungarvík að taka til fótanna vegna 

skriðufalla en þeir voru þá nýbún-

ir að stoppa okkur af er við vorum 

á leið til Bolungarvíkur. Staðreynd-

in er sú að fólk er óttaslegið þegar 

það keyrir um þennan veg, enda 

þarf ekki að spyrja að því hvað 

gerist ef skriða fellur á þann sem á 

leið um Óshlíð.“ 

 - mh

Ráðherra ætlar að 

flýta gerð jarðganga

Flýta á gerð jarðganga á milli Ísa
fjarðar og Bolungarvíkur sem mest, segir 

Sturla Böðvarsson samgönguráðherra. Skýrsla um samgönguúrbætur vegna 

ástands vegarins um Óshlíð verður kynnt fyrir ráðherra á næstu dögum.

STJÓRNMÁL Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður 

Frjálslynda flokksins, og Magnús Þór Hafsteinsson 

varaformaður réðu saman ráðum sínum í gærkvöldi 

ásamt fleiri flokksmönnum til að ræða stefnumál sín á 

komandi miðstjórnarfundi Frjálslynda flokksins, sem 

verður haldinn miðvikudaginn 13. desember. 

Niðurstaða fundarins var sú að ráðlegast væri að 

boða til sáttafundar með Margréti Sverrisdóttur, fram-

kvæmdastjóra flokksins, áður en að miðstjórnarfundi 

kæmi, eða eins fljótt og mögulegt væri. „Við verðum að 

leysa þetta mál. Við getum ekki dinglað með þetta 

svona endalaust,“ sagði Magnús Þór Hafsteinsson. 

Hann sagði að erfitt væri að bakka með þá sannfær-

ingu sína að Margrét ætti að láta af embætti fram-

kvæmdastjóra, færi hún í þingframboð. „Hins vegar 

þarf að skoða málið frá öllum hliðum og reyna að finna 

lendingu í þessu máli. Ég er alls ekki svartsýnn á að 

það takist,“ sagði Magnús eftir fundinn í gær. 

Þeir miðstjórnarmenn Frjálslynda flokksins sem 

Fréttablaðið náði tali af í gær vissu ekki hvaða mál 

yrðu tekin upp á miðstjórnarfundinum. Ljóst má þó 

vera að ef ekki nást sættir með þingflokki og Margréti 

fyrir fundinn verði framtíðarstaða Margrétar innan 

flokksins gerð að aðalatriði þar.

Ekki náðist í Margréti Sverrisdóttur vegna þessa 

útspils þingflokksins í gærkvöldi. 
 - kóþ /sjá síðu 26

Ágreiningur milli lykil
manna innan Frjálslynda flokksins:

Þingflokkurinn hyggst boða 

til sáttafundar með Margréti

Með nærri tóman tank

Góð og gætileg hagstjórn útheimt-

ir, að gjaldeyrisforði Seðlabankans 

aukist í góðæri, svo að stjórnvöld 

hafi þá svigrúm til að ganga á 

forðann í hallæri, segir Þorvaldur 

Gylfason. Í DAG 38
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8 viðtalið

Þegar farið er yfir árið 2006 er margt sem 
stendur upp úr. Að mati Sirkuss voru það þó 
félagarnir Björgólfur Guðmundsson og 
Eggert Magnússon sem hljóta nafnbótina 
menn ársins. Báðir hafa mikið látið að sér 
kveða og toppuðu svo allt saman með 
kaupum sínum á einu fornfrægasta knatt-
spyrnuliði Englands. Þeir kynntust fyrir 40 
árum og hafa brallað margt saman. Þessi jól 
sá Björgólfur um Waldorfsalatið á sínu heimili 
á meðan Eggert sá um fótboltaliðið sem þeir 
keyptu saman. Þeir bera mikla virðingu hvor 
fyrir öðrum og ætla sér á toppinn með West 
Ham. Þegar Sirkus ræddi við félagana var 
Eggert nokkuð upptekinn við hrókeringar á 
leikmannamarkaðnum en Björgólfur var hins 
vegar brattur og sagðist hafa borðað og lesið 
mikið yfir jólin.

„Ég hef haft það svo gott að ég er bara 
stressaður yfir því að þurfa að fara aftur í 
vinnuna,“ sagði Björgólfur þegar Sirkus náði 
af honum tali. „Ég borðaði kalkún og mjög 
góða deserta sem ég hef verið að klára. Ég 
læt alltaf búa til nokkra skammta þannig að 
hægt sé að grípa í þetta þegar sulturinn er 
alveg að drepa mann.“
Björgólfur viðurkennir án þess að hika að 
hann sé ekki mikið í eldhúsinu sjálfur. Konan 
sé betri og hann þori ekki í þá samkeppni. 
„Ég fer aldrei í samkeppni nema ég sé 
öruggur um að vinna. Reyndar sá ég um 
Waldorfsalatið og fékk bara mikið hrós fyrir. 
Held samt að það hafi aðallega verið þegar 
fólk vissi að ég hefði gert það,“ segir 
Björgólfur og hlær.

Björgólfur segir alla fjölskylduna hittast á 
jólunum og eyða nokkrum tíma saman. En 
hefur hann strengt einhver áramótaheit?
„Ég er nú eiginlega alveg hættur því enda 
hefur þetta gefist illa. Maður er samt aðeins 
að reyna að bæta sig. Ég reyki fullmikið af 
vindlum og þyrfti að hætta því en mig langar 
bara ekkert til þess. Það eru aðrir í kringum 
mig sem leggja svolítið hart að mér en maður 
á aldrei að strengja áramótaheit sem maður 
hefur ekki trú á sjálfur.“

Björgólfur er ánægður með árið 2006 og 
segir það hafa gefist vel bæði í viðskiptum og 
í fótboltanum. „Það er alltaf eitthvað að 
bætast við og nú er maður farinn að vinna 18 
tíma á sólarhring sem er bara gott. Ég næ 
allavega utan um þetta.“
Hann er einnig bjartsýnn á næsta ár. „Mér 
finnst ég bara vera ungur maður á uppleið og 
það leggst sérstaklega vel í mig.“

Björgólfur hefur verið duglegur við að láta 
drauma sína rætast en er eitthvað sem hann 
á eftir að gera sem er á döfinni?
„Ég mun bara efla það sem ég hef verið að 
gera. Ég hef haft það tækifæri að styðja 
menningu og listir. Ég tel knattspyrnu til 
menningar og lista og við höfum verið iðnir 
við að styrkja það. Þetta gefur manni mikið og 
skilar okkur sem erum í viðskiptum miklu. Það 
þarf líka að tryggja það að West Ham verði 
Englandsmeistari sem er þó fullmikið á einu 
ári en það er stefnan. Svo er ég búinn að 
ganga frá því að KR verði meistari á næsta 
ári. Þá þarf maður ekki að hafa áhyggjur í 
tveimur löndum og það er mikill léttir,“ segir 
Björgólfur og hlær.

En hvað myndi Björgólfur gera ef KR myndi 
mæta West Ham í Evrópukeppninni?
„Þetta er rosaleg spurning og vandræðamál. 
En ætli ég myndi ekki veðja á þann sem ég 
treysti að kæmist lengra. Síðan myndi ég ekki 
hafa mig mikið í frammi á leiknum og vera 
rólegur eins og ég héldi með báðum liðum, 
voðalega diplómatískur.“

Fengu barnabörnin öll West Ham-treyjur?
„Já, ég verð nú að játa það að sumir fengu 

svoleiðis. Það var samt eitthvað kvartað yfir því 
að ég væri búinn að gefa KR-búninga. En það 
er sumar og vetur og svo þarf að þvo búning-
ana öðru hvoru og þá er hægt að skipta.“

Björgólfur segist aldrei hafa átt neitt uppá-
haldslið í ensku knattspyrnunni fram að 
þessu. „Við KR-ingar höfum alltaf verið miklir 
Liverpoolmenn og Newcastle líka en ég hef 
ekki verið alræmdur með neinu liði og verið 
afslappaður þar til ég fann minn tón.“

Björgólfur lítur á West Ham sem skemmtilegt 
fótboltaævintýri sem gaman er að byggja upp 
og taka þátt í. „Það er svo margt í þessu fyrir 
utan fótboltann og þetta er mikill rekstur. 
Eigum við ekki bara að segja að þetta sé allur 
pakkinn.“

Eggert var staddur í London þegar Sirkus 
náði af honum tali. Þar var hann um jólin. 
Hvernig líkaði þér það?
„Ja, lífið er bara fótbolti núna, það er ekkert 
annað. Nú er hávertíð knattspyrnunnar og 
maður verður að vera þar. Og ég sé ekkert 
eftir því.“

Eru erfiðir tímar fram undan?
„Það eru mikilvægir leikir núna. Við erum í 
erfiðleikum því við erum í stöðu í deildinni 
sem við viljum ekki vera í. Svo þegar markað-
urinn verður opnaður í janúar verðum við að 
reyna að gera eitthvað.“

Hvernig er enska pressan að fara með þig?
„Enska pressan er í fínu lagi. Hún er agressív 
en sýnir okkur mikinn áhuga og það skiptir 
knattspyrnuna miklu máli. Allur þessi 
fjölmiðlaáhugi þarna úti skiptir máli fyrir 
vinsældir íþróttarinnar. Maður tekur þeim því 
bara eins og þeir eru og vinnur með þeim.“

Stjórnarformenn ensku liðanna eru stórstjörn-
ur á Englandi og má segja að Eggert hafi 

orðið frægur á einni nóttu og hefur mikið verið 
skrifað um Eggert í pressunni.
„Já, þeir hafa kallað mig The Biscuit Baron og 
The Eggman. Það er búið að vera mikið 
fjölmiðlaævintýri um mig og minn bakgrunn á 
síðustu mánuðum en maður tekur því bara 
eins og öðru.“

Er þetta besta starf sem þú gætir óskað þér?
„Já, lífið er svo mikið ævintýri. Lífið er bara 
þannig að það bjóðast stundum tækifæri og 
ef maður er svo heppinn að geta gripið þau 
og gert eitthvað úr þeim þá eru ævintýrin 
stöðugt að gerast. Þetta er algjört ævintýri 
fyrir fótboltakarl eins og mig. Að lifa og 
hrærast í þessum bolta hér úti eru bara 
forréttindi,“ segir Eggert.

En hvernig metur hann viðbrögð stuðnings-
manna West Ham við kaupum Íslending-
anna? „Ég finn mikið traust í garð okkar 
Björgólfs. Þeir voru náttúrulega bara heppnir 
að fá okkur. Ég fer ekkert undan því að segja 
það. Það sem stóð þeim til boða á undan 
okkur var að mínu mati ekki gæfulegt fyrir 
þennan klúbb. Þeir fá í staðinn fótboltamenn 
sem vilja gera veg þessa klúbbs sem mestan. 
Á hinn bóginn var um að ræða umboðsmenn 
sem voru að mínu mati að hugsa um eigin 
hag. Mér finnst líka mikilvægt að stuðnings-
menn West Ham viti að samband okkar 
Björgólfs byggir á fullkomnum vinskap og 
trúnaði.
Það er mikið um þessa umboðsmenn í boltan-
um. Allt of mikið að mínu mati. Þetta eru 
afætur á fótboltann að mínu mati og taka allt 
of mikinn pening úr íþróttinni.“

Hvað gerist núna á næstu dögum?
„Við erum á fullu að leita að leikmönnum til að 
styrkja okkur. Við ætlum okkur að bæta stöðu 
West Ham því það kemur ekki til greina að 
falla. Það er eitthvað sem er ekki í plönunum 
hjá okkur.“

WEST HAM-KÓNGARNIR BJÖRGÓLFUR GUÐMUNDSSON OG EGGERT MAGNÚSSON

Bestu vinir og ætla ekki að falla

Björgólfur um Eggert
„Við erum búnir að vera vinir í yfir 40 ár og 
starfað saman í ýmsum félagasamtökum. 
Meðal annars vorum við saman í fyrstu 
stjórn SÁÁ og stofnendur þar. Ég hefði 
aldrei farið út í þetta West Ham dæmi ef 
Eggert hefði ekki verið með mér í þessu. 
Ég tel að hann hafi alla þá hæfileika sem 
þarf til að gegna þessu starfi og það er 
enginn sem ég þekki sem hefur eins mikil 
sambönd í knattspyrnuheiminum. Við 
höfum bæði verið grallarar saman og svo 
líka ákveðið að vera ekki grallarar. Hann er 
einbeittur og skjótur að taka ákvarðanir og 
lætur hlutina ekkert vefjast fyrir sér heldur 
keyrir á hlutina. Sumum finnst hann 
kannski dálítið einráður en í því starfi sem 
hann er í núna tel ég það vera kost.“

Eggert um Björgólf
„Björgólfur er eins og ég, búinn að vera 
fótboltakall allt sitt líf. Og hefur stutt 
rækilega við bakið á íslenskri knattspyrnu 
um langa hríð. Hann var formaður í KR og 
ég í Val. Það eru náttúrulega höfuðfjendur 
í fótboltanum heima. En við erum búnir að 
vera vinir í langan langan tíma. Og þegar 
þetta tækifæri kom upp gat ég ekki fundið 
betri „partner“ í þetta. Bæði fótboltaáhug-
inn og félagsskapurinn eru þar til staðar. 
Það verður að vera ákveðinn trúnaður í 
gangi í svona fyrirtækjum.
Því þó að þetta sé að sjálfsögðu stórfyrir-
tæki þá er þetta að sjálfsögðu líka 
tilfinningafyritæki. Þetta snýst um tilfinning-
ar. Og það er það sem gerir þetta líka oft á 
tíðum flókið.
Við tölum saman á hverjum degi eins og 
við höfum lengi gert. Og þannig mun það 
verða. Það gefur mér púst að fá skoðanir 
hans og líka að geta komið frá mér því 
sem á mér liggur.”
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Það hefur sýnt sig þennan veturinn að það er allra 
veðra von. Ég mæli því með því að ef þú átt ekki góða 
úlpu skaltu fjárfesta í einni slíkri. Þegar kalt er þarftu 
ekki að klæðast fimm peysum, ullarbrók og lambhús-
hettu ef þú átt góða úlpu. Vertu í skvísugallanum og 
skelltu þér í úlpuna góðu, þá ertu fín og flott í öllum 
veðrum.

Allra veðra von

Skartgripir eru að verða ómissandi hluti af heildar-
myndinni. Hringir, hálsfestar, eyrnalokkar og armbönd 
eru orðin ódýr og í lagi að þetta séu ekki ekta 
demantar sem endast heilu áratugina. Allt er leyfilegt 
og best er að blanda öllu saman, kúlum, gulli, silfri, 
perlum, efni, fjöðrum og bara því sem þér dettur í 
hug. Ekki skemmir það fyrir að við eigum íslenskan 
„heimsfrægan“ skartgripahönnuð, Hendrikku Waage. 

Nýtt skart

Árið 2006 breyttist allt í svarthvíta mynd. 
Bæði fatnaður og heimili fólks urði svart hvít. 
Meira að segja tók nýi flatskjárinn minn upp 
á því að sýna svarthvíta mynd frá fyrsta degi 
og enginn gat fundið út hvað var að!! 
Svarthvít tíska er mjög þægileg, eiginlega of 
þægileg og ég verð að segja alveg 
leiðinlega einhæf. Ég mæli því með á nýju 
ári að fólk taki Borat sér til fyrirmyndar og 
noti sem flesta liti. Út með svarthvíta tísku 
og húsgögn og ég tala nú ekki um nýja 
svarthvíta flatskjáinn.

Engir litir!

Árið sem há mitti og blöðrupils ruddust yfir píparar-
assa og mínipils. Há mitti og blöðrupils eru komin til 
að vera, ekki vera hrædd við þessar skemmtilegu 
breytingar því þær verða ennþá eldheitar á árinu 
2007.

Ný form
Margar nýjar verslanir opnuðu á árinu. Ekki bara nýjar heldur spennandi verslanir með hátískuvörum sem ekki hafa sést hér á landi
áður. Þar má nefna lífsstílsbúðina 3 hæðir á Laugavegi og nýja verslun Nonna og Hrafnhildar, Liborius á Nýlendugötu.

Nýjar verslanir

HELGU ÓLAFSDÓTTUR

tískumolar
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be sure to check me out á www.dd-unit.blogspot.com

GLÓ
SUR

LÆRÐU LINGÓIÐ
My buds the celebbs

Vinir mínir

Sjónvarpsviðtalið við Matt Lauer
Hún mætti í örstuttu gallapilsi, 
bleikum hlýrabol með tyggjó, falskt 
augnhár hangandi út á kinn hálft 
viðtalið og hafði einmitt rekið 
talsmanninn sinn og stílista áður… 
gott hjá stelpunni sem leit út eins 

og hundsrass.

Síendurtekið flass á láfu
Að nást á mynd án nærbuxna

Antí-semíti
Að vera andsnúinn gyðingum

Shiiiiiiiiii
jesús minn góður

Highlights
Það helsta

MEDIA STUNT ÁRSINS
Fjölmiðlauppákoma ársins

Catagoría
Flokkur

Here goes
Hérna kemur það

Her has-been-ass
Að vera búin að vera, ekki hipp 
lengur

Santa-Angelina og Heilagur Pitt
Þau eru alltaf að gera eitthvað svo 
ótrúlega gott og hjálpa þeim sem 
minna mega sín og ættleiða börn 
héðan og hvaðan

Gott múf
Sterkt útspil hjá þeim

Singelton
Á lausu

Hot as hell
Fuðrandi heit

Árið gert upp...
DD-Unit STYLE!

KÚKUR ÁRSINS
Það verður víst bara að vera hún Brit

Brit! Já það er víst ekki um að villast en 
fraukan hefur svoleiðis kúkað upp á bak 

svo gott sem í hverjum mánuði á árinu sem 
er að líða! Hvort sem við erum að tala um 
white trash óléttuna, sjónvarpsviðtalið við Matt 
Lauer*, skilnaðurinn við K-Fed, síendurtekið 
flass á láfu*, fyllerí og djamm með Paris Hilton 
ég get haldið áfram endalaust og hún er svo 
gott sem sjálfkjörin stelpan!

Góðir kandidatar í KÚK ÁRSINS:
Mel Gibson fyrir frábæra frammistöðu sem 
fylliraftur sem er ósáttur við gyðinga

Kanye West fyrir að tapa sér í mikilmennsku-
brjálæðinu á evrópsku MTV-verðlaununum 
vegna þess hann vann ekki fyrir besta vídeó

Maginn á Töru Reid eftir glataða svuntuaðgerð

Ahh já þá er það uppgjör −  hvað er það sem hefur staðið upp 
úr hjá my buds the celebbs? Tja mar veit ekki alveg hvar ég 
ætti að byrja en ég verð bara með nokkra flokka og ég held ég 
byrji á uppáhaldinu mínu:

Ljóti 
mallakútur-

inn hennar Töru 
Reid, skammastu 

þín!

Mel
„antí-

semíti“*
Gibson

SKILNAÐUR ÁRSINS
Þrátt fyrir að Brit Brit og K-Fed hafi 

verið nálægt því þá verð ég að segja að 
skilnaður ársins sé einfaldlega Sir Paul og 
Heather Mills — úff sjaldan hefur skilnaður 
farið jafn-hressilega út í skurð og þessi 
shiiiiiiiiii*. Til að gera langa sögu stutta þá 
eru þetta helstu highlights*: Vera með 
upptökur af Lindu heitinni McCartney að tala 
um að Paul hafi lamið sig, Paul læsti Heather 
úti og hótaði öryggisvörðum sínum að 
fjarlægja hana, hún fór í blöðin með væl og 
sakaði hann um ógeð við sig og Beatrice 
dóttur þeirra, klámmyndir af henni dúkkuðu 
upp og allt ljótt sem hægt er að segja um 
maka sinn lét hún flakka reglulega!

Góðir kandídatar í SKILNAÐ ÁRSINS:
Kate Hudson og whatshisface
Ryan Phillippe og Reese Witherspoon
Kid og Pammie ahhh ææ
Brit Brit og K-Fed

MEDIA STUNT ÁRSINS
Úff þessi catagoría* er að fara með 

mig. Ég get varla gert upp á milli tveggja 
hluta — TomKat brúðkaupsins eða það að 

flassa láfu? Ég veit það ekki alveg og verð 
eiginlega að láta tíkall ráða þessu og bíðið 
aðeins.. jupp það er sem sagt hið seinna sem 
verður valið Media stunt ársins = að flassa 
kjötgluggatjöldunum án tilheyrandi hlífðar-
fatnaðar*!

Góðir kandidatar fyrir 
MEDIA STUNT ÁRSINS
Lindsay Lohan fyrir síendurteknar steiktar 
bréfaskriftir eftir að hafa innbyrt aðeins of mikið 
af áfengi og pillum og guð má vita hverju

Anna Nicole Smith og barnsburðurinn hennar 
sem var víst og er fréttaefni fyrir Insider ennþá í 
dag og það eru 3 mánuðir síðan hún gaut

Eddie Murphy fyrir að stinga Mel B í óléttu-
bumbuna og afneita her has-been-ass*!

 TÖFF ÁRSINS
Þar sem DD-UNIT er vön því að gefa skít er svoldið erfitt að koma með eitthvað sem 

var manni að skapi en here goes*! Það eru nokkrir hlutir sem celebbarnir gerðu rétt í ár 
og má þar helst nefna Santa-Angelina og Heilagur Pitt* en þau neita að gifta sig og í stað 
þess að segja eitthvað sem hefur ekki áhrif nota þau hvert færi til að spila á fjölmiðlafiðl-
una sín lög – já þau sögðust ætla að gifta sig þegar allir í Ameríku gætu það sem sagt 
samkynhneigt fólk ahhh næssss gott múf*!

Góðir kandídatar yfir TÖFF ÁRSINS:
MKO og Ashley Olsen en þær segja aldrei neitt sama hvað verið er að bulla um þær í blöðum 
– No comment – fíla það!!

Madonna fyrir að ættleiða David frá Malaví þrátt fyrir að alþjóðasamningar um ættleiðingar þar 
séu ekki fyrir hendi.

Pamela Anderson fyrir að stimpla sig inn sem singelton*, korteri eftir hún skildi við Kid með því 
að sitja fyrir í Playboy hot as hell*

Brang-
elína eyddu 
jólunum í 

Kólumbíu að 
hjálpa 

Með svartabeltið
í Hollywood
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Farðu á þetta ...Farðu á þessa...

um helgina

MÁNI MÆLIR MEÐ

„Við byrjuðum með þetta í sumar og það hefur alltaf verið 
troðfullt hjá okkur og rosalega gaman. Okkur hefur líka 
fundist vanta skemmtilegt áramótapartí og þetta verður 
þrusugaman,“ segir Curver Thoroddsen sem stendur fyrir 
90´s áramótapartíi með Kiki Ow, vinkonu sinni. „Það er mikill 
húmor í þessum lögum og þau eru hallærislega skemmtileg. 
Það kemur mikill nostalgíufílingur í mann þegar maður heyrir 
þetta og ekki skemmir fyrir að dressa sig aðeins upp.“
Curver segir að fyrir um tíu árum hafi 80´s bylgjan komið 
aftur en nú sé það 90´s sem hætt er að vera hallærislegt og 
er komið hringinn. „Í sumar hefur þessi tónlist verið áberandi 
í auglýsingum og teiknimyndum. Ég hef meira að segja heyrt 
No Limit á handboltaleikjum. Það geta allir verið sammála um 
að þessi tónlist er skemmtileg,“ segir Curver sem vonast til 
að sjá ólíka hópa á NASA á gamlárskvöld. „Við höfum verið 
að fá til okkar nýbylgjufólk og pönkara. Pælingin er að 
sameina listaspírutreflana og hitt fólkið á einu kvöldi.“
Curver segir að þessi 90´s bylgja sé ekki bara á Íslandi 
heldur séu haldin mörg þúsund manna partí í Bretlandi og 
Þýskalandi.
Forsalan er byrjuð á www.nasa.is og hvetur Curver fólk til 
þess að næla sér í miða sem fyrst. „Við munum telja í 
fljótlega eftir miðnætti og svo verður bara brjálað stuð. Það 
má líka alveg segja frá því að þetta er í boði Campari og 
Thule.“

BRJÁLAÐ 90´S GAMLÁRSPARTÍ CURVER OG KIKI OW Á NASA

Það hefur vantað 
alvöru gamlárspartí

90´S HLJÓMSVEITIR SEM HEYRAST Á NASA
2 Unlimited

Prodigy

Dr Albarn

Haddaway

Scatman John

Underworld

Vanilla Ice

House of Pain

Bubbleflies

Bong

Pís of Keik

Happy Feet 
er krúttleg-
asta mynd í 
heimi.
Myndin
fjallar um 
mörgæsina
Mumble.
Mumble
kann ekki að 
syngja og 
verður það 
honum til 
mikils ama, 
enda finna 
mörgæsir
sér lífstíð-
armaka með söng. Útskúfun og einsemd bíða 
því Mumble sem reynir hvað hann getur að 
bjarga sér fyrir horn með einstökum danshæfi-
leikum. Elijah Wood, Robin Williams og 
Gwyneth Paltrow fara með aðalhlutverkin. 
Pottþétt jólamynd.

90´S Curver og Kiki Ow verða 
með brjálað gamlárspartí á NASA.

Jólaleikrit Þjóðleikhússins í ár er Bakkynjur eftir 
Evrípedes, einn þekktasti harmleikur grísku 
gull-aldarinnar. Allir alvöru kúltúr-snobbarar 
munu flykkjast á þessa uppfærslu sem er sögð 
afar tilkomumikil. Af öllum grísku guðunum er 
Díónýsos án efa sá hressasti. Í leikritinu kíkir 
hann í heimsókn til borgarinnar Þebu til að 
tékka á því hvort allir séu ekki örugglega að 
stunda brjálaðan ólifnað, sukk og aðra vitleysu. 
Þeir sem treysta sér ekki geta bókað sig fyrst 
á námskeið í Þjóðleikhúsinu sem kennir gríska 
harmleiki. Sniðugt.

Dagskráin á gamlárskvöld

Þegar mér áskotnaðist boðsmiði á frumsýningu Flags of 
Our Fathers vissi ég satt að segja ekki mikið um myndina, 
annað en að hún var að einhverjum hluta tekin upp á Íslandi 
og Clint Eastwood hefði leikstýrt henni. Ég gerði mér því 
smávæntingar þar sem hann fékk nú einu sinni Óskarinn 
fyrir síðustu mynd sína Million Dollar Baby. 
Myndin fjallar um sex hermenn sem reisa fánastöng á fjalli 
sem þeir hafa verið að berjast um í einhverja daga. Þeir 
slysast á ljósmynd þegar þeir eru að því og í kjölfarið kemst 
þessi mynd í blöðin. Þeir þrír sem lifðu af eru fengnir heim 
til Bandaríkjanna í einhvers konar auglýsingaherferð og 
titlaðir sem hetjur.
Myndin fer fram og aftur í tíma en það virkaði engan veginn 
hjá Clint og eftir því sem leið á myndina fannst mér eins og 
ég væri að sjá sömu atriðin aftur og aftur. Það er nánast 

enginn söguþráður í myndinni og ég fann enga samúð með 
persónunum. Um miðbik myndarinnar var ég byrjaður að 
dotta en þá var ég líka orðinn þreyttur á þessu: „I‘m not a 
god damn hero!“  tali í fánareisurunum, sérstaklega í Ira 
Hayes (Adam Beach) sem tókst að lifa af stríðið en dó 
síðan vegna of mikillar áfengisneyslu. Bandaríski kjánahroll-
urinn lét á sér kræla á nokkrum stöðum og ég var hálffeginn 
þegar myndinni lauk.
Þetta er vissulega flott og vönduð mynd en hreyfir bara ekk-
ert við manni. Ég vona að japanska útgáfan, Letters from 
Iwo Jima, verði betri. 
Ég gef myndinni eina stjörnu sem ég ætla að tileinka öllum 
íslensku statistunum sem komu að myndinni og fengu 
lúsarlaun fyrir.

Freyr Arnaldsson

Kvikmyndagagnrýni Sirkuss

Fábrotnir fánareisarar

STORM LARGE
LADYLIKE
„Þetta lag er 
eiginlega lag 
sem ég kolféll 
fyrir þegar 
þættirnir voru í gangi á 
sínum tíma, hún er 
náttúrulega alveg að 
bræða mann með þessum 
„slutty“ klæðnaði og 
frábærri rödd og attitjúti.“

JAMES MORRISON
THE PIECES DONT FIT 
ANYMORE
„Þessi kappi 
kemur verulega á 
óvart með sinni 
fyrstu sólóplötu, 
hann er búinn að henda út 
þremur lögum á skömm-
um tíma núna, og þetta 
lag er langbesta lagið... án 
nokkurs vafa.“

KILLERS
WHEN YOU WERE YOUNG
„Ég eiginlega féll 
fyrir þessu lagi 
þegar ég skellti 
mér til Ameríku um 
daginn, þá var þetta lag 
úti um allt, sem og reyndar 
Killers yfir höfuð. Lagið er 
náttúrulega bara alveg 
ÓGEÐSLEGA GOTT.“

BRYNJAR MÁR
MÆLIR MEÐ

BARINN Það verður elektrópartí 
á Barnum. DJ Skeletor verður í 
transi fram á morgun. Mættu 
snemma svo þú þurfir ekki að bíða í 
röð í tvo tíma.

PRAVDA Hallli og 
Ingvar verða með 
pose.is partí á Pravda. 
Frítt vín fyrir þá sem 
kaupa sig inn. VIP 
herbergi á efri 
hæðinni. Áki Pain 
spilar.

ÓLIVER
Opnar klukkan 
korter fyrir eitt. 
Hægt að panta 
borð á 
cafeoliver.is.
Fjöldinn allur af 
skemmtiatriðum
og plötusnúðum.

PRIKIÐ Það verður rappfest á 
Prikinu. Danni Deluxe, Dóri DNA og 
Bent halda uppi stuðinu. Fullt af 
röppurum og kampavín á tilboði.

BROADWAY Sálin spilar á stóra 
sviðinu og tekur alla slagarana. Í 
hliðarherbergjum verða plötusnúð-
arnir DJ Víkingur, Addi Exos, Grétar 
G og DJ Björn Þór.
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Albert Hammond
101
„Eiturhress og skemmti-
legur gæi sem er ekki á 
eiturlyfjum.“

Mastadon
The Wolf Is Loose
„Úlfurinn er algjörlega laus 
í þessu lagi, engin 
spurning.“

Wolfmother
The White Unicorn
„Þeir eru það besta sem 
komið hefur frá Ástralíu 
síðan Mark Viduka kom 
fyrst fram.“
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Ágamlársdag þá ligg ég yfir 
Kryddsíldinni og dunda mér við 

listagerð, einn listi er fyrir hlutina sem 
ég hef áorkað á liðnu ári og annar fyrir 
markmið nýs árs. Ég strengi tvö til þrjú 
áramótaheit sem flest snúast um hluti 
eins og að taka fleiri myndir og nota 
tannþráð hverju kvöldi. Raunhæft, 
einfalt og auðframkvæmanlegt.

Gamlársdagur snýst um að kveðja 
fortíðina og leggja drögin að 

framtíðinni. 

Þessi dagur er eins konar 
jafnvægispunktur á vegasalti. 

Gamla árið er ekki alveg búið og það 
nýja ekki enn komið. Þetta er því minn 
uppgjörsdagur. Ég geri einn leynilegan 
lista til viðbótar. Ég fer yfir hluti sem 
hefðu mátt fara betur og gjörðir og orð 
sem gætu hafa sært. Ég fer með litla 
afsökunarbeiðni í hjartanu og lofa sjálfri 
mér að segja það við viðkomandi næst 
þegar ég hitti hann. Þetta er því hálfgert 
karma-uppgjör. 

Það sem ég hef áorkað fer í debet 
og leynilistinn fer í kredit. 

Ég athuga hvort bókhaldið stemmi 
ekki örugglega því þá get ég farið 

með góðri samvisku út að skemmta 
mér um kvöldið. Það hefur þó komið 
fyrir að ég skuldi. Í slíkum tilfellum þá 
hef ég haldið í þá trú að með nýársdegi 
þá þurrkist bókhaldið út og ég fái að 
byrja á nýju óskrifuðu blaði. Engin skuld 
og engin inneign.

Karma-uppgjör er því á ársgrund-
velli, engin sjö ára ógæfa fyrir 

brotinn spegil, allt endurnýjast á 
miðnætti á gamlárskvöld.

V inur minn sagði einu sinni við 
mig: „Þú verður að kyssa 

einhvern á gamlárs, annars verður þú 
ekki ástfangin næsta árið“. Þessu trúi 
ég bókstaflega svo til að byrja að safna 
í debetdálkinn minn þá set ég mér það 
markmið 31. desember að fara í sleik.  
Þrátt fyrir miklar umræður um ofmetin 
teiti þá get ég samt ekki bara sprengt 
flugeldana með fjölskyldunni og farið 
svo heim að sofa. Þessi setning vinar 
míns hangir yfir mér líkt og hræðileg 
örlög eða dómur um einmanaleika. Mér 
finnst ég skulda karmanu mínu að fara 
út að skemmta mér og leita að 
sleiknum. Það skiptir ekki máli við 
hvern, strákurinn er ekki aðalatriðið hér 
heldur sjálfur kossinn. 

Þetta er ekki ólíkt eplinu hennar 
Öskubusku, óþægindi í hálsinum 

og hjartanu sem aðeins koss getur 
læknað.

B iblían og karma eru sammála um 
að það sé sælla að gefa en að 

þiggja. Það er einnig oftast þannig að 
sá sem gefur fær eitthvað í staðinn. 

Þú daðrar og einhver daðrar til 
baka. Ég kyssi hann og hann... 

Þetta er leikur með bjúgverpil, þú færð 
til baka það sem þú sendir frá þér. 
Langmikilvægasta áramótaspakmælið 
er því án efa: „Þú uppskerð eins og þú 
sáir“. 

Byrjum nýja árið á því að senda 
góða strauma út í heiminn og 

færa inn í debetdálkinn....

G leðilegt nýtt ár.

Gamlárs-
sleikur...


