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Eiður smári

Fótboltakappinn Eiður Smári Guðjohnsen er ekki tilbúinn
að leggja skóna á hilluna strax. Í ítarlegu viðtali fer hann yfir
ferilinn, félagaskiptin og mikilvægi þess að eiga góða að.
» 24-32


Hlakka r til að
flytja aftur heim

Inga Lind hefur búið undanfarin tvö ár í
Barcelona með fjölskyldunni.
»4

Súkkulaði- og lakkrísbollakökur

Berglind Hreiðarsdóttir galdrar fram
sætar freistingar í eldhúsinu. 
»6

Flakkar um evrópu
með fjölskyldunni

Guðmundur Pálsson stefnir á tíu mánaða
ferðalag um Evrópu næsta vetur.
» 14

Minna farðaðar
yfir sumartímann

Eygló Ólöf segir íslenskar konur mjög
áhugasamar um förðun.
» 40
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Allt fyrir
börnin

F

yrir hvern ertu eiginlega að gera þetta? Þetta var spurningin sem ég fékk þegar klukkan sló tvö að nóttu til og
ég stóð kófsveitt í eldhúsinu, eins og eftir vel heppnaðan
spinning tíma. Hendurnar voru í öllum regnbogans litum eftir matarlitina, fötin útötuð í flórsykri og elsku sykurmassinn alls ekki eins sléttur og hann átti að vera samkvæmt myndunum úr bókinni. Bókinni sem mér skilst að allar mömmur eigi að
eiga. Tveggja hæða sjóræningjakaka
skyldi verða að veruleika, leppurinn
og freknurnar. Já og gleymum ekki
öllum gullpeningunum sem áttu
að flæða út úr þessari afmælisköku.
Þessi kaka hafði verið til umræðu í
um það bil fjóra mánuði, við matarborðið, við rúmgaflinn, á leiðinni í
leikskólann og á öllum öðrum stundum, og það var ekki að frumkvæði
barnsins. Heldur ekki hugmyndin
að allir veislugestir ættu að vera með
sjóræningjahatta. Sem betur fer greip
skynsamara foreldrið í taumana þá.
Vissulega svaf afmælisbarnið værum svefni meðan á bakstri stóð og
samkvæmt öllum uppeldisbókum
hefði það verið sátt við að fá eingöngu einn mömmukoss í morgunsárið og vel smurða brauðsneið. Vissulega! Hins vegar snýst þetta
ekki um útlitið á kökunni eða stærð gjafar (þið hafið heyrt þetta
áður?). Þetta snýst meira um að þau finni að við reynum og erum
tilbúin að leggja ýmislegt á okkur fyrir þau. Þau finna það nefnilega
alveg. Síðan er það brosið sem foreldrarnir uppskáru morguninn
eftir sem mun seint gleymast. Þó að verkefnið hefði verið einfaldara og viðráðanlegra þá kunna þau að meta að foreldrarnir séu að
gera eitthvað fallegt fyrir þau og að leggja helling á sig, hvort sem
þau kunna að sýna það núna eða síðar.
Það sést vel í blaðinu þessi löngun foreldra að vilja gleðja börnin
sín. Hvort sem það er að fljúga vikulega milli landa vegna vinnu sinnar svo börnin geti notið lífsins í Spánarævintýri eða aðstoða börnin við íþróttaiðkun. Í viðtali við Eið Smára sést, eins og oft áður, að
eplið fellur ekki langt frá eikinni. Allir þrír strákarnir hans stunda
fótbolta af kappi og standa framarlega meðal jafningja. Hins vegar
eru hæfileikarnir ekki alltaf nóg. Það gerist ekki sjálfkrafa að þeim
sé skutlað á æfingar, sóttir á æfingar, maturinn sé tilbúinn eftir æfingar, þeir séu hvattir áfram og að á hliðarlínunni séu alltaf mamma
eða pabbi sem taka á móti þeim með faðmlagi, sama hvernig fer. Eins
og flestir vita þá er erfitt að vita hvað fylgir foreldrahlutverkinu fyrr
en það verður að raunveruleika. Ég fékk nasasjón af því þegar ég
fékk að passa Guðjohnsen-strákana þrjá fyrir átta árum. Þá fékk ég
innsýn inn í líf fjölskyldunnar sem var heldur betur annasamt eins
og er hjá fimm manna fjölskyldu. Ég fékk margar fyrirspurnir um
hvað ég væri að gera á daginn þegar tveir strákar voru í skólanum
og sá yngsti heima. Satt best að segja hef ég aldrei verið jafn þreytt
og á þessum tíma og gerði ég þó bara brot af því sem foreldrarnir sjá
um. Merkilegast og skemmtilegast var að sjá foreldarana þeysast um
borgina á æfingasvæði hér og þar og leggja ansi mikið á sig til að sjá
börnin njóta sín í því sem þeim finnst skemmtilegast. Foreldrunum
fannst ekkert sjálfsagðara. Útkoman, rétt eins og kakan, skiptir síðan minna máli.
Edda Hermannsdóttir
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framtíðarstjörnur

Hið stóra og smáa

Rýnt er í óþekkt nöfn ungra leikmanna á HM
sem gætu slegið rækilega í gegn í þessari
veislu fyrir knattspyrnuáhugamenn.

Víkingur Heiðar sér um listræna stjórnun
tónlistarhátíðarinnar Reykjavík
Midsummer Music.

16-17

Draumaferð um Ítalíu

Það er margt fallegt og heillandi að sjá þegar keyrt er um Norður-Ítalíu. Þá er alltaf hætta
á að ferðamaður slysist inn í mafíubrúðkaup á leið sinni.
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Frá baun til plötu

Íslenska súkkulaðigerðin Omnom framleiðir
margar gerðir af súkkulaði í gamalli bensín
stöð á Seltjarnarnesi.
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Tour de France

Í næsta mánuði hefst hjólreiðakeppnin Tour
de France en keppnin á sér langa og áhugaverða sögu sem hér er farið yfir.

kaggi með
karakter

BMW-3 línan er mest seldi
gerð lúxusframleiðandans. Bæverjar hafa bætt við
einni gerð við línuna.
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Hlakkar til
að flytja heim

Í sumar hefjast tökur á annarri þáttaröð af Biggest Loser sem Inga Lind Karlsdóttir stýrir. Hún býr sjálf í Barcelona með
fjölskyldu sinni en lætur það ekki stöðva sig að flakka á milli staða svo börnin geti áfram notið verunnar í Barcelona.
Edda Hermannsdóttir
edda@vb.is

Þ

ær voru ófáar flugferðirnar hjá Ingu Lind Karlsdóttur sem stýrði þáttunum Biggest Loser hér
á landi en sjálf er hún búsett á Spáni. Þættirnir vöktu mikla athygli og óhætt að segja að fjölmargir Íslendingar hafi grátið og hlegið með keppendum sem misstu sumir hverjir tugi kílóa. Inga Lind segir
þetta verkefni hafa verið mjög ólíkt öllu öðru sem hún
hafi áður gert í sjónvarpi. „Þetta er ekki bara skemmtilegasta sjónvarpsverkefni sem ég hef tekið þátt í heldur
líka sennilega það sem hefur haft mest áhrif út á við enda
fengu þættirnir viðtökur sem fóru fram úr björtustu vonum. Keppendurnir voru hver öðrum dásamlegri og þeir
gáfu svo mikið af sér sem smitaðist út í allt samfélagið.
Árangur keppendanna var líka dásamlegur. Ég gekk um
með tárin í augunum fyrir lokaþáttinn af því að þá hafði
ég ekki séð þetta frábæra fólk í nokkra mánuði og munurinn á þeim, andlega og líkamlega, var lyginni líkastur.
Þvílíkir sigurvegarar.“
Inga Lind fann þó fyrir fordómum út í keppnina og þátttöku sinni í verkefninu. „Ég fékk meinfýsnar athugasemdir, bæði í ræðu og riti, frá fólki sem var frekar hneykslað
á mér að taka þetta starf að mér. Einn sagði að þetta væri
þáttur fyrir neðan mína virðingu, annar sagði að ég þyrfti
að ráða mér umboðsmann sem stýrði mér frá svona hallærislegum verkefnum og svo framvegis. Fordómar finnast því miður alls staðar, hvort sem þeir eru fyrir feitu
fólki eða vissum tegundum af sjónvarpsþáttum. Mér

fannst hins vegar spennandi að gera eitthvað annað en
ég er vön og þar sem ég hafði nýlokið heimildarþáttunum
Stóru þjóðinni, sem fjölluðu um offituvanda Íslendinga,
var málið mér skylt að einhverju leyti.“
Engin lögga í matarmálum
Í dag vindur fólk sér stundum að Ingu Lind út í búð og
spyr hvort þess matur eða hinn sé í lagi. „Einu sinni rak
maður sveitaost upp í andlitið á mér og spurði hvort
hann væri hollur og í annað skipti reyndi kunningi minn
að fela béarnaise sósudollu í körfunni sinni með því að
breiða yfir hana salat. Eins og ég sé löggan í matarmálunum. Það er ég auðvitað ekki og karfan mín alls ekki
alltaf til fyrirmyndar. Mér finnst bara svo allt gott í hófi.
Hóf virkar.“
Leiðist ekki í flugvélum
Fyrir tveimur árum flutti Inga Lind ásamt eiginmanni
sínum, Árna Haukssyni fjárfesti, til Barcelona til að
vera þar í sumarfríi. Fríið reyndist afar skemmtilegt og
borgin heillaði fjölskylduna sem hefur ekki snúið aftur. „Lífið í Barcelona er ósköp notalegt og veðrið ljúft. Börnin fjögur ganga í alþjóðlegan
skóla og líkar mjög vel. Verkefni næsta
vetrar verður að ná þeim aftur heim til
Íslands og eiginlega er það núna orðið eingöngu barnanna vegna sem við
ætlum að búa eitthvað áfram þar
ytra. Þótt það sé ekki mikið mál að
ferðast á milli Íslands og Spánar

Greina kjarnann frá hisminu
„Nú eru liðin 18 ár síðan ég fékk fyrstu vinnuna mína í fjölmiðlum.
Á þessum 18 árum hafa augljóslega orðið miklar breytingar á fjölmiðlum.
Nægir þar að nefna að þegar ég vann á DV var verið að smíða visir.is. Fæstir
skildu hvað þetta fyrirbæri átti að verða enda var vefurinn þá eitthvað
alveg nýtt fyrir mönnum. Þetta var þegar fólk þurfti að senda greinar
inn til blaðanna og fá þær samþykktar til birtingar ef það vildi koma
skoðun sinni á framfæri. Núna geta allir komið skoðun sinni á framfæri
með nánast engum fyrirvara. En mér finnst við öll hafa lært heilmikið
og lagað okkur að þessu breytta umhverfi. Ég ætla ekki að vera týpan
sem segir að allt sé þetta nú miklu verra en það var, af því að það er
það ekki. Flest er betra, miklu betra, en margt er síðra. Við sjáum
því miður meira af hroðvirkni, til dæmis í íslensku. Henni hefur því
miður hrakað verulega í rituðu máli enda hafa allir fjölmiðlarn
ir gengið í gegnum mikla rekstrarerfiðleika undanfarin ár og það
hefur verið skorið verulega niður í starfsmannahaldi, meðal
annars í prófarkalestri. Á móti kemur auðvitað aukið úrval af
gæðaefni og miklu meiri upplýsingar, þarfar jafnt sem óþarfar.
Verkefni nútímamannsins er að læra að greina kjarnann frá
hisminu.“

þá væri óneitanlega þægilegra fyrir mig að búa á Íslandi
á meðan tökur standa yfir í Biggest Loser. En ég fórna
mér fyrir börnin, eins og góðar mæður gera, og skottast
á milli landanna til og frá vinnu í haust. Það er allt í lagi,
mér finnst svo gaman í flugvélum.“
Það hefur verið mjög hressandi að sögn Ingu Lindar
að búa í Barcelona og fylgjast þar með annarri pólitík en
þeirri íslensku. „Hér í Katalóníu gengur allt út á sjálfstæðisbaráttu, bæði stjórnmála- og menningarlega og
það er mikill hiti í mönnum. Ég get eiginlega ekki sagt
að ég hafi kynnst spænskri menningu vel, miklu heldur
katalónskri. Munurinn á Katalónum og Spánverjum er
þó nokkur. Ég ætla líka að fá að kenna katalónskunni,
sem hér er töluð, um slaka spænskukunnáttu mína. Mér
ætlar ekki að takast að læra þetta tungumál almennilega. Ég er kannski bara orðin of gömul fyrir fleiri
tungumál í minn haus, já og of löt til að sitja á skólabekk
alla daga að beygja sagnir.“
Fjölskyldan hefur notað tækifærið og ferðast um Spán
og nálæg lönd. „Við höfum notið þess að
vera á meginlandinu og getað keyrt
þangað sem okkur langar þegar okkur langar. Það er lúxus. En ég verð að viðurkenna að ég hlakka
til að flytja til Íslands aftur, þar á ég
heima.“

Stjórnendur framtíðar PMD stjórnendanám HR
Fyrir stjórnendur sem vilja efla faglega
þekkingu og færni samhliða vinnu.
Hefst: 18. september

„Námið gefur manni sem stjórnanda
tækifæri til að kafa ofan í mismunandi
viðfangsefni stjórnunar með aðkomu
ólíkra sérfræðinga sem eru með
puttann á púlsinum hvort sem er innan
háskólans eða í atvinnulífinu. Maður
finnur betur út hvar styrkleikar manns,
áhugi og eldmóður helst liggja og í hvaða
áttir maður vill fara næst. Verkefnin,
ábendingar um áhugavert efni tengt
hverri námslotu og líflegar umræður
innan hópsins eru meiriháttar.“

María Björk Óskarsdóttir
Eigandi og framkvæmdastjóri
Nýttu kraftinn
Námskeið: Stjórnendur framtíðar PMD stjórnendanám HR

Opið fyrir umsóknir í
námslínur sem hefjast í haust:
• APME verkefnastjórnun
• Ábyrgð og árangur stjórnarmanna
• Markþjálfun
• Stjórnendur framtíðar PMD stjórnendanám HR
• Rekstrar- og fjármálanám
• Rekstrarnám fyrir hönnuði
• Stafræn markaðssetning
• Straumlínustjórnun
• Vörustjórnun, í samstarfi við AGR
• Verðbréfamiðlun
• Viðurkenndir bókarar
OPNI HÁSKÓLINN Í HR
Endurmenntun fyrir sérfræðinga og
stjórnendur í íslensku atvinnulífi
Upplýsingar um námslínurnar
eru á vefnum opnihaskolinn.is

Nýtir tæknina
óspart í
bakstrinum

6

Berglind Hreiðarsdóttir hefur lengi haft áhuga á bakstri og í dag virðast dætur hennar hafa smitast af þessum áhuga.
Hún deilir hér með lesendum girnilegri uppskrift að súkkulaði- og lakkrís bollakökum.
Edda Hermannsdóttir
edda@vb.is

É

g man eftir mér með matreiðslubækurnar á lofti
frá unga aldri og merkilegt hvað foreldrar mínir
leyfðu mér að fara frjálsum höndum um eldhús
ið“, segir Berglind Hreiðarsdóttir um upphafið á
bakstursáhuganum. Berglind heldur úti vefsíðunni Got
terí og gersemar þar sem má finna margar ómótstæðileg
ar freistingar. „Ég man að ég fékk
að prófa mig áfram svo lengi sem
ég gekk frá eftir mig og styðst ég
sjálf við þá reglu í dag þegar dæt
ur mínar vilja baka. Setningin
„sjaldan fellur eplið langt frá eik
inni“ á held ég vel við því ósjald
an fara þær á kostum í eldhúsinu
og koma mér sífellt á óvart með
nýstárlegum hugmyndum sín
um. Þegar ég var ung notaðist
ég ýmist við uppskriftir úr mat
reiðslu úr skólanum eða gluggaði
í þær uppskriftabækur sem til
voru. Þetta var fyrir tíð netvæð
ingarinnar og var einungis við
texta í bókum að styðjast í flest
um tilfellum. Í dag er þetta svo
einfalt, það eru óteljandi upp
skriftir á netinu, bæði í máli og
myndum, svo nú er hægt að kom
ast hjá ýmsum mistökum með
aðstoð tækninnar. Ég sjálf nýti
mér þessa tækni óspart í dag og
fæ flestar mínar hugmyndir frá erlendum bloggsíðum og
netmiðlum almennt.“

Litríkar kökur á sumrin
Berglind bjó í Bandaríkjunum um tíma og fór þar á nokk
ur kökuskreytingarnámskeið. Eftir að hún flutti heim
byrjaði hún að halda kökuskreytingarnámskeið sjálf og
opnaði í framhaldi vefsíðuna fyrir rúmu ári. „Ég býð
reglulega upp á mismunandi námskeið og má þar nefna
kökupinnagerð, bollakökuskreytingar, sykurmassa
skreytingar, barnanámskeið og er nýjasta æðið köku
skreytingar með smjörkremi á heilar kökur.“ Hún segir
baksturinn breytast yfir sumartímann og þá geri hún
ósjálfrátt litríkari kökur. „Smákökur og heitt kakó fá
hvíld þar til hausta tekur og ég útbý frekar drykki með ís
og annað glaðlegt góðgæti.“

Súkkulaði og
lakkrís bollakökur
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

2 bollar hveiti
1 ½ bolli sykur
8 msk. bökunarkakó
1 tsk. salt
1 tsk. matarsódi
3 egg
2 tsk. vanilludropar
¾ bolli olía
1 bolli kalt vatn
100 gr. saxað lakkrískurl
100 gr. gróft saxað suðusúkkulaði
100 gr. gróft saxað hvítt súkkulaði
Aðferð:
Sigtið saman hveiti, sykur, kakó, salt og matarsóda, leggið til hliðar. Þeytið saman egg, olíu, vatn og vanilludropa
þar til það verður létt í sér. Bætið þurrefnunum rólega
saman við og skafið vel niður á milli. Bætið lakkrískurli
ásamt dökku og hvítu súkkulaði við í lokin og blandið útí
(deigið verður vel þykkt og „chunky“) Skiptið niður í um
20 bollakökuform og bakið við 180 gráður í um 20 mínútur.

Saltlakkrís frosting
5 stórar eggjahvítur
1 bolli sykur
n ¼ tsk. Cream of tartar
n Örlítið salt (fínt)
n 1 msk. saltað lakkríssýróp (má nota meira ef þið viljið sterkara
bragð)
n
n

Aðferð:
Setjið allt nema lakkríssýrópið í skál og hrærið saman með
písk. Sjóðið vatn í potti (rúmlega botnfylli) þar sem skálin
getur hvílt á og pískið blönduna yfir hitanum þar til sykurinn
er allur uppleystur. Getið tekið smá af blöndunni og nuddað
milli tveggja fingra og þegar engar sykuragnir finnast er
blandan tilbúin (um 4 mín).
Færið þá skálina yfir í hrærivélastandinn/gerið handþeytara tilbúinn og þeytið á „low speed“ í 4 mínútur, því næst á
„medium speed“ í 7 mínútur og undir lokin á „high speed“ í
um 2 mínútur. Að lokum er sýrópið sett út í stífa blönduna og
hrært á „low speed“ þar til allt er orðið ljósbrúnt á litinn. Varist að ofvinna þetta krem því þá fellur það frekar.
Sprautið kreminu á bollakökurnar og skreytið að vild. Best er
að geyma kökur með þessu kremi í kæli því þá fellur það síður.

Viltu losna
við aukakílóin?

Þjónustuábyrgð Dell (DBS)

Hámarks �árfesting

Þessari vél fylgir „Dell Branded Services“
sem tryggir betri og ﬂjótari þjónustu.

Nýtir sömu tengikví og
spennubreyta og áður.

�,� kg
Fislé� og fáguð, vegur
ekki nema 1600 grömm.

�,�cm
Ótrúlega ne� og 33%
þynnri en forveri hennar.

�� GB
Sérlega öﬂug og hraðvirk,
allt að 16GB vinnsluminni.

Hringdu í síma ��� ���� eða sendu póst á sala@advania.is
og fáðu upplýsingar um þessa frábæru vél.
Velkomin í verslanir okkar:
Guðrúnartún ��, Reykjavík

Tryggvabraut ��, Akureyri

Opið mán. til fös. frá � til ��
Lau. frá �� til ��

Opið mán. til fös. frá � til ��

advania.is

�� klst.
Ra�laðan endist í allt að 13
tíma. Fer m.a. e�ir stillingum.

Intel, merki Intel, Intel Core og Core inside eru vörumerki Intel Corporation í Bandaríkjunum og/eða öðrum löndum.

Dell Latitude E���� – Lé� og öﬂug fartölva fyrir kröfuharða.

8

Hið stóra
og smáa

Í þriðja sinn sér píanóleikarinn Víkingur Heiðar Ólafsson um listræna stjórnun tónlistarhátíðarinnar
Reykjavík Midsummer Music í Hörpunni. Þema hátíðarinnar þetta árið er „minimal maximal“.
Kári Finnsson
kari@vb.is

Þ

að sem er skemmtilegast við tónlist er þegar
hún kemur manni á óvart á einhvern hátt. Þegar hún hrærir upp í fólki. Það er það sem ég er
að vonast eftir með þessari hátíð – að hún hræri
upp í fólki,“ segir Víkingur Heiðar Ólafsson, píanóleikari
og listrænn stjórnandi tónlistarhátíðarinnar Reykjavík
Midsummer Music sem verður haldin í Hörpu dagana 13.
til 16. júní næstkomandi.
Hátíðin var haldin í fyrsta skipti árið 2012 en að sögn
Víkings hafði hugmyndin orðið til mörgum árum áður.
„Þegar Harpa var risin vissi ég að tíminn væri kominn,
hún væri einmitt staðurinn þar sem ég gæti haldið þessa
hátíð eins og ég hafði séð hana fyrir mér og leitt saman
frábæra íslenska tónlistarmenn með alþjóðlegum stjörnum úr tónlistarheiminum til að skapa eitthvað fallegt
saman. Síðan þróaðist hugmyndin þannig að ég byggi hátíðina hvert einasta ár í gegnum eitthvert ákveðið þema.
Mér finnst gaman að reyna að ná stórum boga yfir hátíðina, finna óvænt samhengi milli verka og spinna þræði
sem eru þó neðanjarðar, ekki endilega of augljósir. Það
skiptir mig líka miklu að engin ein hátíð líkist þeim sem
á undan hafa komið. Það er svo hvimleitt þegar tónlistarhátíðir verða fyrirsjáanlegar,“ segir Víkingur.
Fyrsta hátíðin var smá í sniðum en hún hefur vaxið
ótrúlega hratt á tveimur árum að sögn Víkings. „Fyrst
tók ég í raun bara frábæra músík sem hafði lítið eða
aldrei verið spiluð á Íslandi og fékk einvalalið íslenskra
hljóðfæraleikara til að spila hana með mér. Í fyrra vann
ég svo út frá þemanu anachronismi, eða tímaskekkja. Þá
var ég að taka tónlist eftir tónskáld sem að fóru að einhverju leyti ekki eftir straumum sinna tíma. Bæði menn
sem voru ótrúlega framúrstefnulegir og líka menn sem
voru með nostalgíu á heilanum.“
Minimal Maximal
Í ár er þemað „minimal maximal“, sem hægt væri
að þýða á íslensku sem „smágert stórgert“ en hátíðin vinnur úr því þema með ólíkum hætti. „Þetta er
skemmtilegasta þemað hingað til,“ segir Víkingur.
„Við erum að fá til landsins ótrúlega listamenn og ég
er að leika mér með mjög stóra og opna hugmynd, sem
hefur áhrif á það hvernig hlutirnir virka í samhengi og
afstöðu við hver annan. Ég er sannfærður um að það
samhengi hefur mikil áhrif á upplifun tónleikagesta.
Ég stilli til dæmis sláandi ólíkum tónverkum á móti
hvoru öðru, líkt og nokkuð brjáluðu verki eftir Pierre
Boulez fyrir fiðlu og elektróník sem hefur aldrei verið
flutt á Íslandi sem er sett við hlið Sigfried Idyll eftir

Víkingur Heiðar Ólafsson er listrænn stjórnandi tónlistarhátíðar
innar Reykjavík Midsummer Music.  VB Mynd/Karólína Thorarensen
Richard Wagner, himneskri ástandsmúsík, ef svo má
að orði komast.
Svo spila ég sjálfur m.a. Goldberg-tilbrigðin eftir Bach.
Það er dæmi um verk sem tengist þemanu mjög vel, 30
tilbrigði, hvert öðru skemmtilegra og fegurra, byggð á
sama hljómagangi, sama takmarkaða efniviðinum. Síðan mun Mahler Chamber Orchestra halda tónleika á hátíðinni en það er einfaldlega ein fremsta hljómsveit okkar tíma. Ég er mjög stoltur af því að hún sé með strax á
þriðja ári hátíðarinnar, ásamt nýbökuðum verðlaunahafa tónlistarverðlauna Norðurlandaráðs, Pekka Kuusisto, en þau stilla upp verkum bandarísku minimalistanna John Adams og Steve Reich á móti verkum eftir
Johann Sebastian Bach,“ segir Víkingur.

Dagskrá hátíðarinnar
13. júní - Goldberg-tilbrigðin
14. júní - Bartók og Brahms
14. júní - Different Trains
14. júní - Ghostigital og Finnbogi Pétursson
15. júní - Víóla Víóla
15. júní - Í fárra höndum
15. júní - Mahler Kammersveitin og Pekka Kuusisto
16. júní - Endalokin
16. júní - Eftir Endalokin
Skúrinn verður opinn fyrir framan Hörpu frá 7. júní til 16. júní.

Það skiptir mig líka miklu
að engin ein hátíð líkist
þeim sem á undan hafa
komið. Það er svo hvimleitt
þegar tónlistarhátíðir verða
fyrirsjáanlegar
Æfir sig í skúr
Til viðbótar við þétta tónleikadagskrá hátíðarinnar mun
Víkingur einnig æfa sig á tvo píanógarma fyrir tónleikana í
skúr sem stillt verður upp við Hörpu. „Pælingin er sú að ég
verði í skúrnum alltaf eftir hádegi í vikunni fyrir tónleika –
með opið út, kaffi á könnunni fyrir gesti og gangandi og fólk
getur jafnvel sungið með ef veðrið verður nógu gott. Þessi
hugmynd fellur líka vel undir þema hátíðarinnar – fólk getur
sjálft ákveðið hvort það sé Harpa eða Skúrinn sem er „minimal“ eða „maximal“ eða öfugt. Þetta er líka svolítið líf tónlistarmannsins, það er eitt fyrir mig að mæta með kjólfötin
í glamúrnum en svo eyði ég auðvitað 98% af tíma mínum í
að æfa mig og vinna eins og berserkur við oftast mjög spartanskar aðstæður.“ Víkingur bætir því við að klassíski tónlistarheimurinn leggi alla jafna gífurlega áherslu á lokaafurðina
sem þýðir að vinnuferlið verður næstum ósýnilegt fyrir
áheyrendum. „Mig langar að veita meiri innsýn inn í ferlið,
það er svo mikil sköpun, erfiðleikar og fegurð sem er fólki
ekki aðgengileg. Það er svolítil spéhræðsla í gangi í klassíkinni. Þar er ofuráhersla lögð á lokaafurðina og tæknilega
fullkomnun, sem gerir klassíska tónleika auðvitað líka algjörlega einstakt listform. En það eru vannýtt og spennandi
tækifæri í miðlun klassískrar tónlistar.“
Spurður að því hvernig viðbrögðin hafa verið við hátíðinni
segir Víkingur að fólk hafi tekið henni með opnum örmum.
„Við finnum fyrir miklum áhuga og ánægju, við vorum t.d.
valin Viðburður ársins á Íslensku tónlistarverðlaunum eftir
fyrsta árið. Fólk þráir að heyra og upplifa eitthvað öðruvísi –
eitthvað nýtt og ferskt, fá stærri mynd en gefst á stökum tónleikum. Íslenskir áheyrendur eru mjög opnir og til í eitthvað
nýtt. Þessi hátíð er afar víðfeðm, ólíkir hlutir rúmast innan
þessa þema, við spilum djarft og ég er mjög spenntur að sjá
hvernig fólk tekur stóru myndinni í ár,“ segir Víkingur.

Hleypur þú 6 maraþon á ári?

Losaðu þig við aukakílóin með því að standa í vinnunni
Mörg okkar sitja við skrifborð við vinnu þrátt fyrir að
hvorki líkamar okkar né líkamsbygging haﬁ aðlagast
kyrrsetu. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að
kyrrseta við vinnu leiðir hægt en örugglega til lífstílssjúkdóma á borð við ofﬁtu, áunna sykursýki og
hjartasjúkdóma sem í versta falli geta stytt líf okkar.
Í upphaﬁ hvers árs fyllast allar líkamsræktarstöðvar af fólki sem hefur sett sér nýársheit um að léttast og komast í betra form. Þeir sem vilja losna við
nokkur kíló ættu að íhuga að standa við skrifborðið
í nokkrar klukkustundir á hverjum degi. Ef þetta
hljómar of vel til að vera satt þá skal lesið áfram því
ávinningurinn af því að standa er enn meiri!

Betri alhliða heilsa
Rannsóknir hafa sýnt að með því að standa við
skrifborðsvinnu þá brennir fólk ekki einungis hitaeiningum. Það hefur einnig jákvæð áhrif á almenna
heilsu. Það bætir líkamsburð, eykur orku og afkastagetu og skerpir athyglina. Fjölmargir einstaklingar
hafa greint frá betri líðan í baki og hálsi vegna þeirra
jákvæðu áhrifa sem það hefur á vöðva og liði að
skipta um vinnustellingar með því að sitja bæði og
standa við vinnu.
Það að standa og sitja til skiptis við hæðarstillanlegt skrifborð leysir kannski ekki öll okkar lífstílstengdu vandamál en það er klárlega stórt skref
í rétta átt.

6 maraþon á ári!
Vísindamenn við háskólann í Chester í Bretlandi
hafa komist að því að meðalmanneskjan brennir

allt að 0,7 ﬂeiri hitaeiningum á mínútu við það að
standa í stað þess að sitja. Þetta hljómar kannski
ekki sérlega mikið en með því að standa í einungis tvo tíma á dag er hægt að brenna 84
ﬂeiri hitaeiningum á hverjum degi sem þýðir
20.160 hitaeiningar á ári! Það samsvarar um
það bil 2 kílóum í þyngdartapi á ári, einungis
með því að standa við skrifborðið tvo tíma á
dag! Til að setja þetta í samhengi þá samsvarar
þessi brennsla því að 75 kg manneskja hlaupi 6 heil
maraþon á ári!

Heilsurofinn
Það eru til ýmsar leiðir til að fylgjast með því hversu
mörgum hitaeiningum maður brennir með því
að standa við skrifborðið. Nú bjóða InnX innréttingar athyglisverða nýjung í þessum efnum. Það er
skemmtileg viðbót við hæðarstillanleg skrifborð sem
kallast „LINAK heilsuroﬁnn“. Þessi einfaldi fylgihlutur skráir hversu margar mínútur skrifborðið er
í hárri stöðu og þar með hversu lengi staðið er og
umreiknar það síðan yﬁr í hitaeiningabrennslu. Þá
er líka hægt að stilla rofann til að minna mann á hvenær tímabært er að hækka eða lækka skrifborðið og
skipta um vinnustellingu.

Góð ráð um hvernig best er
að skipta á milli setu og stöðu
Það er mikilvægt að skipta um vinnustellingar og
hreyfa sig aðeins, helst þrisvar á hverri klukkustund.
Í stað þess að sitja of lengi í einu þá er gott að sitja
og standa til skiptis. Það er mikilvægt að vera í réttri

Greinin er unnin í samstarfi
við Hönnu Tómasdóttur sjúkraþjálfara.
w Fædd í Vestmannaeyjum 29.05.1970
w Lærður sjúkraþjálfari frá School of Physiotherapists,
Kaupmannahöfn (1997)
w Lærði osteopatíu (hrygg – og liðskekkjulækningar)
DO M.R.O.DK í IAO -The International Academy
of Osteopathy í Belgíu (2006).
w Meðeigandi í Klinikwestend, Kaupmannahöfn
w Greinarhöfundur um heilsu
fyrir danska vikublaðið SØNDAG

líkamstöðu
þegar staðið er
og dreifa líkamsþunganum
jafnt á báða fætur. Byrjað er á því
að hækka skrifborðið í 15 mínútur á
hvern klukkutíma fyrir hádegismat.
•
Rétt áður en farið er í matarhlé
er borðið hækkað. Þá er borðið tilbúið í
réttri hæð þegar komið er til baka.
•
Svo er staðið í 15 mínútur eftir matarhlé áður
en borðið er lækkað aftur og setið í 45 mínútur.
•
Borðið er síðan hækkað í 15 mínútur á hvern
klukkutíma það sem eftir liﬁr vinnudags.

Mikilvægt að hafa í huga
•
Barnshafandi konur, fólk með æðahnúta eða
þeir sem eiga erﬁtt með að standa í 5 – 15 mínútur vegna heilsufarsvanda ættu að ráðfæra sig við
lækni til að ganga úr skugga um að það haﬁ ekki
neikvæð áhrif að standa.
•
Vilji maður gera það að reglu að standa við
vinnu þarf að venja líkamann við það. Það eru ekki
allir sem geta staðið lengi í fyrstu og því er gott að
miða við 5 mínútur til að byrja með og lengja síðan
tímann smám saman.
•
Mikilvægt er að hafa í huga að sitja og standa
til skiptis og hreyfa sig eins og hægt er. Það hvorki
heilsusamlegt að sitja né heldur að standa allan
daginn. Lykilatriðið er að sitja og standa til skiptis.

Montjuïc
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Faldar
perlur
Barcelona

Í góðu veðri er gaman að
rölta upp á Montjuïc sem
er ágætis göngutúr. Fyrsti
áningarstaður er gamla
þorpið sem er heillandi
staður þar sem enginn
ætti að flýta sér. Fallegt
spænskt handverk í litlum
verslunum og nóg af tapasi. Eftir
spænska þorpið er gengið framhjá
ólympísku sundlauginni og ólympíska leikvanginum sem voru
byggð fyrir ólympíuleikana 1992. Ef sólin skín er ómissandi að
skella sér aðeins í sundlaugina og kæla sig fyrir áframhaldandi
göngutúr. Eftir góðan sundsprett er tilvalið að kíkja á Joan
Miró listasafnið og drekka í sig menninguna. Áfram heldur
göngutúrinn og fullkominn endir er á brúninni þar sem hægt er
að skella sér í kláf eða sitja á veitingastaðnum og njóta þess að
horfa yfir borgina.

Mamarosa
Þegar fer að rökkva er gott
að skella á sig after-sun
og í betri gallann. Það er
fátt jafn ljúft og að rölta
á ströndinni við sólsetur
og þá er tilvalið að enda
á ítalska veitingastaðnum
Mamarosa við enda strandlengjunnar. Ómótstæðilegt pasta,
pitsur og girnilegar steikur ættu ekki að
svíkja neinn. Ef það er hugur í mannskapnum má svo rölta yfir
á W hótelið fyrir aftan veitingastaðinn, bruna upp á efstu hæð
og fá sér drykk á meðan horft er yfir borgina, já eða dansað
fram á morgun.

Tibidabo
Barcelona liggur á milli
fjalls og fjöru. Fyrir útivistargarpa er ómissandi að
fara upp í fjallið sem heitir
Tibidabo. Þar er heldur
betur hægt að ganga og
hjóla upp og niður. Munið þó
að gefa ykkur nægan tíma til að
njóta stórkostlegs útsýnis yfir borgina
áður en þið rúllið niður aftur.

La Boqueria
Kokkar frá fínustu veitingastöðunum mæta
á matarmarkaðinn La
Boqueria líktog þeir sem
hafa minna milli handanna.
Þessi girnilegi matarmarkaður er örugglega með þeim
flottustu í Evrópu. Markaðurinn er
ein risastór veisla fyrir bæði augu og
bragðlauka. Þar má líka setjast reglulega niður og njóta þess
að borða góðan mat á börum og veitingastöðum.

Auðvelt er að blanda saman borgarferðinni og sólarlandaferðinni í Barcelona.
Það er ógrynni af áhugaverðum hlutum til að skoða og upplifa um leið og
sólin skín á D-vítamínþyrsta Íslendinga. Aðalverslunargatan Ramblan er síðan
ágætis staður til að fela sig eftir nokkra tíma á ströndinni. Fyrir utan stóru og
skemmtilegu staðina eru margar perlur sem enginn má missa af í Barcelona á
milli þess sem tapasið og sangrían renna ljúflega niður.

Sardana
Ef farið er um hverfi eins
og Gracia og Sarriá, og
mörg önnur, má sjá íbúa
koma saman á sunnudagsmorgnum og dansa saman.
Þetta er katalónskur dans
sem táknar samheldni og
stolt. Íbúar haldast í hendur
og stíga lítil dansspor. Þetta er
einstakt að sjá!

Tapas barinn

veisluþjónusta

Veitingar við öll tækifæri
Tapas snittur, spjót og tapas í boxi.
Girnilegir smá-borgarar og eftirréttir.
Kíktu á tapas.is, sendu línu á tapas@tapas.is
eða hringdu í síma 551 2344.
Við hjálpum þér að gera þína veislu ógleymanlega.

RESTAURANT- BAR

Neutral Milk Hostel

10

11

Emilíana Torrini

5

Neil Young & Crazy Horse

3

Portishead

1. Reykjavík Midsummer Music
13. - 16. júní, Harpa
Helstu flytjendur: Víkingur Heiðar Ólafsson, Mahler Chamber
Orchestra og Pekka Kuusisto, Ghostigital, Davíð Þór Jónsson

12

2. Secret Solstice
20. júní - 22. júní, Laugardalur
Helstu flytjendur: Massive Attack, Disclosure, Schoolboy Q,
Hjaltalín, Múm, Carl Craig
3. All Tomorrow’s Parties
10. júlí - 12. júlí - Ásbrú, Keflavík
Helstu flytjendur: Portishead, Interpol, Mogwai, Slowdive,
Devandra Banhart
4. Eistnaflug
10. júlí - 12. júlí, Neskaupstað
Helstu flytjendur: HAM, Sólstafir, Skálmöld, Brain Police, The
Vintage Caravan, Severed Crotch, At the Gates, Zatokrev Havok.
5. Rauðasandur Festival
3. júlí - 6. júlí, Rauðisandur á Vestfjörðum
Helstu flytjendur: Emilíana Torrini, Sam Amidon, Moses Hightower,
Lay Low, Ylja, Amaba Dama, My Bubba, Boogie Troubl, Vök
6. Bræðslan
26. júlí, Gamla síldarbræðslan, Borgarfirði eystri
Helstu flytjendur: Drangar, Emilíana Torrini, Lára Rúnars,
Mammút, Pollapönk, SúEllen

Tónleik asumarið

7. David Guetta
16. júní, Laugardalshöll
8. Tom Odell
26. júní, Harpa
9. Wynton Marsalis
4. júlí, Harpa
10. Neil Young & Crazy Horse
7. júlí, Laugardalshöllin
(Hluti af All Tomorrow’s Parties)

N

óg er um að vera í sumar fyrir tónleikaþyrsta íslendinga og allir geta fundið eitthvað við sitt
hæfi hvort sem það er klassík, djass, rokk, þungarokk, popp eða danstónlist. Tvær stórar
tónlistarhátíðir verða í Laugardalnum og Keflavík með ógrynni af erlendum gestum auk
þess sem fjölbreytt flóra smærri tónlistarhátíða, víðsvegar um landið, ætti að gleðja ferðaglaða tónlistaráhugamenn. Á meðal erlendra gesta má telja stórstjörnur á borð við Neil Young, David
Guetta, Wynton Marsalis og Justin Timberlake en uppselt er á þann síðastnefnda.

11. Neutral Milk Hotel
20. ágúst, Harpa
12. Justin Timberlake
24. ágúst, Kórinn, Kópavogi

12

Wynton Marsalis

9

Moses Hightower

5

Massive Attack

2

Víkingur Heiðar Ólafsson

1

David Guetta

7

Skálmöld

4

MEIRI KRAFTUR BETRI STJÓRN.

AMPLIFi REMOTE
Fyrir iOS. Meiri stjórn en þú átt að venjast.

AMPLIFi 75/150

AMPLIFi FX100
Meiri sköpunargleði. Meira fjör.

Fimm öflugir hátalarar. Ótrúlegur hljómur.

Mikið úrval hljóðfæra og nótnabóka
fyrir allar tegundir tónlistar
Góð og persónuleg þjónusta,
byggð á þekkingu og
áratuga reynslu.

5ØOBTUÚ§JOt4LJQIPMUJEt3FZLKBWÓLtTÓNJtwww.tonastodin.is

Guðmundur lærði íslensku í HÍ og
rataði fyrst í fjölmiðla árið 2006.
Í dag starfar hann hjá RÚV en
lætur af störfum þegar hann fer
af stað í ferðalagið mikla.

VB MYND/HAG
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Flakkar með
fjölskylduna
Í október mun Guðmundur Pálsson leggja af stað í tíu mánaða ferðalag um Evrópu með eiginkonu sinni
og fjórum börnum. Áætluð heimkoma er næsta sumar.
Edda Hermannsdóttir
edda@vb.is

Þ

egar margir undirbúa hefðbundin sumarfrí er
fjölskylda í Vesturbænum að undirbúa nokkuð óhefðbundið flakk um Evrópu. Guðmundur
Pálsson, dagskrárgerðarmaður hjá RÚV og tónlistarmaður, mun leggja af stað í tíu mánaða ferðalag um
Evrópu með eiginkonu sinni og fjórum börnum. Ferðin
hefur verið lengi í undirbúningi enda þarf að huga að
mörgu. „Við förum með bílinn yfir með ferjunni og keyrum svo suður á bóginn. Við förum af stað í október og
komum vonandi til baka næsta sumar. Við höfum rosalega gaman af því að ferðast saman og fjölskylduferðalög
eru mjög skemmtileg. Við erum búin að hugsa um þetta
lengi og búin að safna fyrir þessu mjög lengi. Það tekur
nokkur ár að safna fyrir svona ferð. Það er ennþá í vinnslu
hvert við förum. Okkur langar að stefna til Krítar. Það
tekur auðvitað marga daga að koma sér niður eftir. Við
munum síðan heimsækja vini á leiðinni og stoppa. Síðan
er hugmyndin að vera á Krít í einn til tvo mánuði og leigja
íbúð eða hús og fikra okkur svo aftur upp,“ segir Guðmundur. Fjölskyldan mun síðan ákveða það jafn óðum
hvar og hvenær verður stoppað en Guðmundur segir vini
og vandamenn þegar hafa boðið þeim gistingu víða.
Stóra málið að ákveða daginn
Mörgum vex það örugglega í augum að ferðast lengi með
börn í bíl en Guðmundur segir það vera lítið mál. „Við
höfum keyrt um Evrópu áður saman í stuttan tíma. Það
þarf að hafa vit á því að stoppa þegar þarf að stoppa,
skoða dýragarða þegar það þarf að skoða dýragarða og
fara í rússíbana þegar þess þarf. Krakkarnir eru mjög

Missir ekki af jólatónleikum Baggalúts
Aðdáendur Baggalúts þurfa þó ekki að óttast að jólin muni ekki koma í ár með söngvarann fjarverandi þar sem Guðmundur mun fljúga heim í hið árlega tónleikahald.
Tónleikarnir verða í Háskólabíói í ár líkt og undanfarin ár. „Það er búið að setja
niður dagsetningar og bóka hús, það er allt komið. Þetta er yfirleitt bókað í janúar.
Það er eitthvað óútskýranlegt við Háskólabíó, eitthvað kósí. Það er nálægðin, þótt
þú sért í 1.000 manna sal þá veistu af öllum og finnur fyrir öllum. Mjög sérstakur
salur.“ Guðmundur segir jólatónleikana hafa stækkað hratt en í fyrra mættu milli
10 og 11 þúsund manns á tónleikana. Hann segir hljómsveitina halda áfram á meðan
fólk nenni að mæta. Í fyrra gaf hljómsveitin út plötuna Mamma þarf að djamma en
í lok síðasta mánaðar voru haldnir síðbúnir útgáfutónleikar. Platan var tekin upp
í Nashville og Guðmundur segir þann tíma hafa verið frábæran. „Þetta var mjög
sérstakt og allt öðruvísi. Þessi bransi er svo stór þarna. Þeir spurðu okkur hvað við
gerðum og hvernig gengi. Við sögðum þeim að það gengi vel, plöturnar hefðu selst vel
og lögunum hefði gengið vel. Síðan spurðu þeir hvað við værum að gera annars. Við
sögðum að við værum ýmist í útvarpi, sjónvarpi, auglýsingastofu, hljóðveri og einn
væri pólitíkus meira að segja. Þá héldu þeir að við værum algjörir milljarðamæringar. Senan þarna er allt öðruvísi. Ef þú átt lag sem slær í gegn þarna þá þarftu ekki að
hugsa um að vinna framar.“ Guðmundur segir það vel koma til greina að fara aftur út
til að taka upp plötu þó að Nashville verði eflaust ekki aftur fyrir valinu.

spenntir fyrir þessu.“ Yngsta barnið er þriggja ára og
það elsta 17 ára en eldri börnin tvö munu um áramótin snúa aftur heim og halda áfram með skóla. „Það eru
allir svo almennilegir í skólunum að við fáum að kenna
börnunum sjálf eða aðstoða þau við námið. Þetta er bara
spurning um að taka þessa ákvörðun. Auðvitað kostar
þetta peninga og við höfum alltaf verið að safna fyrir
stórri ferð. Svo þróaðist þetta þegar við hugsuðum meira
um þetta. Átti það að vera Asía, S-Ameríka eða eitthvert
flakk? Það var erfið ákvörðun. Síðan ákveður maður

þetta út frá börnunum. Þau eru með ólíkar þarfir og það
þarf líka að hugsa um það. Þegar búið er að taka ákvörðunina þá er þetta frábært. Stóra málið er að ákveða daginn og segja frá því. Um leið og þú segir frá því verður
það raunverulegt. Við ákváðum að nú væri rétti tíminn. Svo hætta börnin að vera börn, maður verður sjálfur gamall og kannski verður einhver veikur eða þaðan af
verra.“ Guðmundur bætir við með bros á vör að vinir og
fjölskylda hafi tekið mjög vel í þessi áform og segir flesta
helst vilja koma með.

J. Frank Michelsen úrsmíðameistari,
stofnandi Michelsen úrsmiða, á kontór
sínum á Sauðárkróki, ca. árið 1920.

Úrsmiðir síðan 1909
Í fjórar kynslóðir hafa Michelsen úrsmiðir þjónustað Íslendinga af þeirri sérþekkingu
og hæfni sem reynslan hefur kennt þeim og gengið hefur áfram innan fjölskyldunnar,
mann fram af manni, kynslóð eftir kynslóð. Í tilefni 100 ára afmælis Michelsen
úrsmiða árið 2009 voru Michelsen úr endurvakin eftir 70 ára hlé.

Reykjavík 64°N/22°W.
Vandað mekanískt sjálfvinduúrverk, 316L stálkassi með rispufríu safírgleri.
Svört, steingrá eða silfurlit skífa og 15 mismunandi handgerðar leðurólar í boði.
Úrin eru sérframleidd í númeruðu og takmörkuðu upplagi.
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draumaferð
Norður-Ítalía er gríðarlega heillandi
áfangastaður og eru borgir og
bæir þar hokin af sögu. Þá er alltaf
möguleiki á því að ferðamaður slysist
í mafíubrúðkaup.
Róbert Róbertsson
roberter@simnet.is

B

MW-inn bíður eftir mér á flugvellinum
í München. Förinni er heitið í þriggja
daga ferð til Norður-Ítalíu. Garda-vatn,
Verona og Feneyjar eru á stefnuskránni
þessa ljúfu vordaga. ,,Aktu varlega og
varaðu þig á Carabineris,“ segir þýska
daman sem afhentir mér bíllyklana að Bimmanum.
Hún á við ítölsku riddaralögregluna sem er jafnan horð
í horn að taka ef maður er tekinn
fyrir of hraðan akstur eða eitthvert
annað lögbrot. Ég lofa öllu fögru
og bruna af stað á Autobahn suður
á bóginn. Ekið er í gegnum hið
fagra Austurríki á leið
að Brenner-skarði.
,,Buongiorno signor,“

segir dökkhærð snót í tollhliði og þá er ekki um að villast að maður er kominn til Ítalíu. Morgunsólin kastar
geislum sínum á ár, fjöll og skógi vaxnar hlíðar með
ólívutrjám sem blasa við á akstrinum að Garda-vatni
þangað sem förinni er heitið til að byrja með. Gardavatn er mikil náttúruperla með fjölda fallegra bæja sem
standa tignarlegir við vatnið.
Stefnan er sett á Sirmione sem er lítill og undurfagur bær syðst við vatnið. Kastalaveggur frá miðöldum umlykur bæinn sem stendur á eiði og eina
landleiðin inn í hann er í gegnum gamla kastalahliðið. Langflestir ferðamenn leggja bílunum fyrir utan
bæinn en hægt er að aka þar inn og ég tek seinni
kostinn þar sem ég á pantað hótel með bílastæði
þarna innandyra. Ég ek á snigilshraða í gegnum
níðþrönga aðalgötuna í leit að Hotel Flamini. Litlar
skemmtilegar búðir og veitingahús eru beggja vegna
við aðalgötuna og maður þarf að aka varlega því fólk
á ferli þarf nánast að ganga inn í húsveggina þegar
bílar mjaka sér í gegnum bæinn.

Óboðinn í mafíubrúðkaup
Ég ek of langt og er kominn að María Callas-görðunum sem eru við enda bæjarins. Þar er hins vegar fullt
af prúðbúnu fólki. Þéttur jakkafataklæddur maður
með sólgleraugu veifar mér til merkis um að ég eigi
að leggja bílnum hjá öðrum flottum bílum sem standa
þarna í sólinni. Aðallega þýskar drossíur eins og minn.
Ég staldra aðeins við og átta mig á að ég er staddur
óboðinn í ítalskri brúðkaupsveislu. Annar jakkafataklæddur beljaki kemur arkandi að bílnum
og horfir harkalega á mig. Ég er ekki frá því
að hann sé vopnaður því það er stór bunga á
jakkanum hans við beltisstað. Líklega er ég
staddur í mafíubrúðkaupi. Mér líður alla
vega eins og sé kominn inn í senu í sjálfum

Guðföðurnum. Ætli Don Corleone sé einhvers staðar
meðal gestanna?
Nú eru báðir beljakarnir komnir að bílnum, veifa út
höndum að ítölskum sið og spyrja mig hvort ég sé gestur.
Ég hristi höfuðið vandræðalega og svara bara ,,scusa“
og ,,arrivederci“ úr mínum fátæklega ítalska orðaforða
og ek í burtu. Ekki hratt þótt ég glaður vildi því þröngar
göturnar þola engan hraðakstur. Ég er feginn þegar ég
loks finn hótelið mitt og fæ herbergi með góðu útsýni
yfir Garda-vatnið. Sirmione er yndislegur bær og það er
miklu skemmtilegra að ganga um hann en keyra.

Rómverskt hringleikahús og Rómeó og Júlía
Eftir góðan nætursvefn í Sirmione liggur leiðin til
Verona sem er ein elsta og fegursta borg Ítalíu. Verona
er borg lista og menningar þökk sé fyrst og fremst
Scaligeri-ættinni sem réð þar ríkjum á 13. og 14. öld. Og
Verona er auðvitað borg rómantíkur, nema hvað. Þar
gerist hið ódauðlega verk Shakespeare um Rómeó og
Júlíu. Ég er heppinn og fæ stæði skammt frá kastalanum Castelvecchio sem í dag geymir mikið listaverkasafn en sá fyrr á öldum um að verja borgina fyrir öflugum nágrannaherjum. Það kostar 10 evrur að leggja
þarna í fimm klukkustundir. Þær verða vel nýttar. Það
er ekki langt labb í miðbæinn og ég kem beint niður að
hinu stórbrotna hringleikahúsi Arena sem stendur við
Piazza Bra. Þetta 2.000 ára mannvirki er eitt þriggja
rómverskra hringleikahúsa sem enn standa uppi.
Rómantíkin svífur yfir
Via Mazzini er aðalverslunargatan og liggur einmitt út
frá Piazza Bra. Þar eru allar helstu tískubúðirnar og af
nógu að taka. Fagrar ítalskar sprundir klæddar í nýjustu tísku og með sólgleraugu á stærð við mótorhjólahjálma eru á hverju strái í Via Mazzini, sumar með 20

Grænt þak kirkjunnar San
Simione Piccolo ber við
kvöldhimininn í þessari
sökkvandi síkjaborg.

um Ítalíu
Kastalinn í Sirmione og kastalaveggurinn Svalir Júlíu draga að sér gríðarlegan
sem umlykur þennan undurfagra bæ.
fjölda ferðamanna til Verona.
árum eldri karlmenn upp á arminn. Það þykir ekkert
tiltökumál þarna. Við enda verslunargötunar er Via
Capelloen þar er Casa di Giulietta, húsið hennar Júlíu
með svölunum frægu. Þar er alltaf fullt af ferðamönnum og svo er einnig nú. Það er stappað inni í portinu
undir svölunum hennar Júlíu. Þarna svífur rómatíkin
yfir vötnum eða réttara sagt svölum. Inni í portinu er
stór veggur þar sem fólk getur skrifað ástarjátningar
sem skipta þúsundum á öllum tungumálum. Casa di
Romeo, heimili Rómeós, er skammt undan.
Það er ekki hægt að skilja við Verona nema kíkja á
Piazza Erbe sem er ákaflega töfrandi torg í gamla bænum
með fallegum byggingum og líflegum markaði. Hérna
var Forum Romanum til forna. Það iðar allt af lífi á torginu og ekki verra að hvíla lúin bein og panta sér kaffi eða
rauðvín á einu af mörgum kaffihúsunum. Og annað torg
sem gaman er að rölta um og skoða er Piazza dei Signori.
Þar eru glæsilegar byggingar, m.a. höll og íburðarmiklar
grafir Scaligeri-fjölskyldunnar. Á miðju torginu er stytta
af hinum eina sanna ritsnillingi miðalda, sjálfum Dante.
Eitt stórt safn
Klukkuturninn slær fimm þegar ég yfirgef Verona og
held af stað til Feneyja. Ég keyri nokkuð greitt eftir
Veneto-sléttunni. Það tekur rúman einn og hálfan tíma

Hið stórbrotna 2.000 ára hringleikahús
Arena sem stendur við Piazza Bra.

að bruna að hafnarbænum Mestre en þaðan fer ferjan
sem flytur ferðamenn inn í borgina. Engin farartæki
nema bátar fá að koma inn í Feneyjar. Bimminn er skilinn eftir á bílastæði við ferjuhöfnina og eftir 20 mínútna siglingu er komið til Feneyja. Þar úir og grúir af
leigubátum, gondólum, almenningsbátum og einkahraðbátum. Ég tek almenningsbátinn upp eftir Canal
Grande, stærsta síki borgarinnar. Siglingin býður á
dásemdarútsýni yfir þessa gömlu, sérstöku borg.
Feneyjar eru raunar eitt stórt safn. Hver glæsibyggingin rekur aðra, gamlar hallir sem nú hýsa listasöfn
eða hótel. Grænt þak kirkjunnar San Simione Piccolo
ber við kvöldhimininn í þessari sökkvandi síkjaborg.
Báturinn stoppar við Ponte Accademia og ég kem mér
fyrir á gömlu en afar sjarmerandi hóteli þar skammt
frá. Herbergin eru ekkert slor með gylltum kristalljósakrónum í loftinu og útsýni út á Canal Grande.
Ævintýraleg dulúð
Göngutúrinn morguninn eftir að Markúsartorginu
í gegnum þröngar götur og brýr, meðfram og yfir
fjölmörg síki borgarinnar er hinn skemmtilegasti. Það
hvílir einhver ævintýraleg dulúð yfir borginni. Búðir
með alls kyns grímum og vængjuðum ljónum, merki
borgarinnar, eru í hverri götu. Markúsartorgið er troð-

fullt af ferðamönnum eins við var að búast. Kaffihúsin
við torgið eru með þeim dýrustu í heimi og kaffibollinn
sem ég panta kostar 12 evrur. En það er alveg þess virði
að láta það eftir sér og virða fyrir sér magnað útsýnið
á torginu.
Markúsarkirkjan er ægifögur og upp á múrsteinsrauðu hvolfþakinu stendur gylltur Gabríel erkiengill og
horfir yfir allan ferðamannaskarann. Campanile di San
Marco, turninn hái á toginu, er eins konar áttaviti fyrir
alla þá fjölmörgu sem tapa áttum í þessu völundarhúsi
síkja og sunda.
Gylltir salir og dýflissur
Heimsókn í hertogahöllina við torgið er líka fróðleg.
Uppi eru gylltir salir hertoganna sem stýrðu þessu
mikla verslunarveldi á miðöldum. Niðri eru dýflissurnar en frægasti fanginn sem þar var í haldi var kvennabósinn Casanova. Hann var fangelsaður fyrir trúvillu
eftir að hafa flekað eiginkonu háttsetts hefðarmanns.
Casanova slapp með aðstoð konu, hvað annað, og er
sagður eini fanginn sem nokkru sinni slapp úr þessum
rammgerðu dýflissum.
Það er gott að komast út úr þröngu götunum og rölta
eftir Riva degli Schiavoni sem er víðáttumikil steinstétt
við Canal Grande. Þar eru mörg góð kaffihús sem eru
mun ódýrari en við Markúsartorgið. Þarna fær maður
líka ferskt sjávarloft í faðminn eftir hitann og svitann í
þröngum götunum. Það er með söknuði sem Feneyjar
eru kvaddar í kvöldhúminu þegar siglt er til baka upp
eftir Grande Canal. Ég lofa sjálfum mér því að koma
fljótlega aftur í heimsókn.
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Hrefnu Rósu Sætran þekkja allir
íslenskir matgæðingar sem eiganda
Fisk- og Grillmarkaðarins. Hún
lumar á mörgum góðum ráðum fyrir
grillsumarið.
Kári Finnsson
kari@vb.is
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óður grillmatur er órofa tengdur góðu
sumri, en margir eru fyrir löngu búnir
að taka út grillin og nýta þau óspart
við matseldina á þeim góðviðrisdögum sem við höfum þegar fengið. Góð
grillmennska er hins vegar ekki á allra
færi en margir þykjast vera mun betri
grillarar en þeir eru í raun auk þess sem að margir vanmeta eigin getu og þora jafnvel ekki að stíga grillskrefið
til fulls.
Hrefna Rósa Sætran, eigandi Grillmarkaðarins og
Fiskmarkaðarins, er hins vegar öllu vön þegar kemur að grillinu. Ótal möguleikar standa frammi fyrir
íslenskum grillurum og því mikilvægt að stíga út fyrir
þægindarammann, hvort sem það er í tæknilegri aðferðafræði, vali á grilli eða grillkjöti.

Kolagrill eru fyrir lengra komna
Í því ljósi telja margir grillarar t.a.m. að enginn marktækur munur sé á því að nota kolagrill eða gasgrill en Hrefna
segir að ákveðinn reginmunur sé þar á.
„Það er alveg svart og hvítt,“ segir Hrefna.
„Að grilla á kolagrilli er meira fyrir lengra
komna þar sem það er erfiðara að stjórna
hitastiginu og ferlið er eiginlega allt öðruvísi.
Svo er allt öðruvísi bragð sem kemur af
matnum.“
Þar sem Hrefna er öllu vön notar hún að
megninu til kolagrill. „Ég nota sjálf eiginlega
alltaf kolagrill nema í ferðalögum, þá á ég
ferðagasgrill. Bæði finnst mér meiri stemming við að nota kolagrill og skemmtilegra
að grilla á því. Mómentið „jæja, þá er grillið
tilbúið“ er alltaf gott. Mér finnst líka gaman
að fikta í kolunum og færa þau til og frá til að
stjórna hitanum.“
Hitastigið mjög mikilvægt
Spurð að því hvað byrjendur eigi að hafa í huga þegar
þeir prófa sig áfram við grillið segir Hrefna að hitastigið skipti algjöru höfuðmáli. „Það er mjög erfitt að grilla
á grilli sem er ekki nógu heitt. Ég myndi segja að maður
eigi alltaf að hita grillið þar til maður heldur að það sé
nógu heitt og svo aðeins meira en það. Ef grillið er rjúkandi heitt þá festist maturinn síður við það. Hitið grillin
ykkar alveg í botn! Það er mitt grillráð.“
Þegar fólk er búið að ná tæknilegri færni á grillið þá
er mikilvægt að huga að því að velja bestu afurðina á það
en að sögn Hrefnu er í raun hægt að skella öllu á grillið
kjósi maður það. „Ég sjálf grilla allt,“ segir Hrefna. „Í hið
minnsta prófa ég allt. Ég hef tekið eftir því að fólk grillar
ekki mikið fisk, enda er það frekar erfitt þar sem hann á
það til að detta niður í flögur þegar hann eldast. Ef maður sykursaltar hann (50/50 sykur og salt) áður eða marinerar hann upp úr soja eða einhverju álíka þannig að
hann verði þéttari í sér, þá er auðveldara að grilla hann.
Þetta er hægt að gera við allan fisk en skötuselur er auðvitað frekar auðveldur í meðhöndlun á grillinu.“
Grísinn er vanmetinn
Kjöt er hins vegar það sem flestir grilla, en ýmsar kjötafurðir eru vanmetnar á meðal íslenskra grillara. „Grísahnakkar eru æðislegir og auðvelt að grilla þá. Kjötið
verður ekki þurrt þótt það sé eldað of mikið. Svo eru
hnakkarnir oft á svo góðu verði. Það eru líka svo margir
möguleikar hvað varðar marineringar á grísakjöti því
svona ljóst kjöt býður upp á svo mikið.“ segir Hrefna.
Þar sem Hrefna er eigandi Grillmarkaðarins liggur
beinast við að spyrja hana að lokum hvað það er sem viðskiptavinir hennar eru spenntastir fyrir. „Við erum með
smakkseðil sem langflestir fara í. Þar er svona góð blanda
af öllu á matseðlinum og þú færð að smakka sem flest en
hann vekur alltaf mestu lukku hjá okkar kúnnum. Svo í
hádeginu er það borgarinn og grillplattinn sem eru hvað
vinsælastir,“ segir Hrefna.

Hitið
grillin
í botn

HM GRILL

TILBOÐ

HM GRILL

TILBOÐ

HM TILBOÐ

129.900 kr
149.900
Gasgrill Broil
Baron 590
5 ryðfríir brennarar: Dual Tube 13,2 kW/h. 2,7 kW/h Hliðarhella.
Snúningsteinn fylgir.
Grillflötur: 44 x 81,28 cm. Hitamælir í loki
3000601

HM GRILL

TILBOÐ

HM TILBOÐ

56.900 kr
65.900
Gasgrill Broil King Royal 320
3 ryðfríir brennarar:
Dual Tube 8,8 kW/h
Grillflötur: 38 x 56 cm.
Hitamælir í loki

HM GRILL

3000604

TILBOÐ

HM TILBOÐ

28.990 kr
35.900
Ferðagasgrill Porta-Chef
4,1 kW/h brennari
Postulínshúðuð grillgrind
Grillflötur: 31 x 46 cm, Hitamælir í loki
3000607

HLUTI AF BYGMA

Tilboð gilda til 20. júní eða á meðan birgðir endast.

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI
SÍÐAN 1956
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Kaggi
með
karakter
Klassíska, þýska yfirbragðið er
áberandi í innréttingunni sem er
fagurlega hönnuð í nýja BMW-3
bílnum og efnisval og allur frágangur
er auk þess með besta móti.
Róbert Róbertsson
roberter@simnet.is

B

MW 3-línan hóf göngu sína árið 1975 og er
mest seldi bíll þýska lúxusbílaframleiðandans.
Gran Turismo útgáfan af þristinum var prófuð nýverið í Bæjaralandi og Austurríki en í
þessari útfærslu er hann nokkuð breyttur útlitslega frá
hinni hefðbundnu 3-línu. GT útgáfan er nefnilega fimm
dyra hlaðbakur á meðan klassískur þristur er yfirleitt
fjögurra dyra í ,,sedan“ útfærslu. Að flestu öðru leyti
eru þeir mjög líkir hvað varðar aksturseiginleika og
innréttingin er til að mynda nákvæmlega eins í báðum
útgáfum.
Hönnunin er flott á Gran Turismo bílnum og það er
vissulega karakter yfir honum þótt mér finnist persónulega hinn klassíski þristur fallegri heilt yfir. Framendinn er töff þar sem ljósin og grillið gefa honum kraftalegan svip, en hliðarlínurnar eru straumlínulagaðar og
flottar. Afturhluti bílsins er stóra breytingin en með
hlaðbaksútfærslunni fær Gran Turismo fimmtu dyrnar
sem bjóða upp á mikla opnun og farangursrými bílsins
er mun meira en í hinum venjulega þristi. Þetta er mjög
praktískt auðvitað og betri kostur fyrir stórar fjölskyldur og ekki síst þá sem ferðast mikið.
Klassíska, þýska yfirbragðið er áberandi í innréttingunni sem er fagurlega hönnuð. Efnisval og allur
frágangur er auk þess með besta

BMW 3 Gran Turismo
Vélarstærð: 2,0 lítra dísilvél
Hestöfl: 184
Eyðsla: 5 lítrar í blönduðum akstri
Hröðun 0-100: 7,9 sekúndur
Hámarkshraði: 230 km
Hámarkstog: 380 Nm
Koltvísýringslosun: 135 g/km
Verð: Frá 7.690.000 kr.
Umboð: BL

móti. Aðgerðarskjár er áberandi ásamt fleiri tökkum og
góðgæti, m.a. er aðgerðartakki á milli framsæta þar sem
hægt er að stilla græjurnar og ýmislegt fleira sem fram
kemur á skjánum. Leðursætin eru þægileg og stýrið er
sportlegt.
Öflug en sparneytin vél
Ég fékk í hendurnar BMW 320 í dísilútfærslu sem er
með sprækri tveggja lítra vél sem skilar 184 hestöflum.
Þetta er nokkuð öflug vél en að sama skapi frekar sparneytin miðað við að bíllinn er fjórhjóladrifinn. Aksturseiginleikarnir eru mjög góðir og stýringin er framúrskarandi eins og BMW er von og vísa.
Meðaleyðslan á þessum bíl er gefin upp 5 lítrar miðað við blandaðan akstur og það er nærri lagi þótt ég
reyndi talsvert á bílinn og gaf honum oft prýðilega
inn. Bíllinn er með þremur aksturskerfum sem er afar
sniðugt. Eco er fyrir þá sem vilja vistvænan og sparneytinn akstur á kostnað kraftsins. Comfort-stillingin er fyrir ljúfan og áreynslulausan akstur og síðan
er Sport-stillingin fyrir þá sem vilja stífari fjörðun
og meiri kraft. Það er hörkugaman að keyra bílinn í
Sport-stillingunni. Togið er

„Afturhluti bílsins er stóra breytingin en með hlaðbaks
útfærslunni fær Gran Turismo fimmtu dyrnar sem bjóða upp
á mikla opnun og farangursrými bílsins er mun meira en í
hinum venjulega þristi.“
mjög gott eða 380 Nm og bíllinn er aðeins 7,9 sekúndur úr kyrrstöðu í hundraðið. Átta þrepa sjálfskiptingin
er afar þýð og maður finnur ekki fyrir skiptingunum.
Hraðamælirinn í framrúðunni
Eitt það alflottasta er að stafrænn hraðamælir og aðrar helstu upplýsingar varpast upp á framrúðuna fyrir
ökumann svo hann þarf aldrei að taka augun af veginum. Myndavélar bílsins lásu skilti um hámarkshraða
og skelltu á framrúðuna sem kom sér vel sérstaklega á
hraðbrautunum. Það skal tekið fram að þetta er aukabúnaður sem boðið er upp á.
Þéttleikinn í bílnum er mikill og lítið sem ekkert götuhljóð heyrðist jafnvel þótt ekið væri mjög greitt á þýskum og austurrískum hraðbrautum. Það eina sem mér
finnst að er að það heyrðist svolítið í dísilvélinni. Margir láta þetta örugglega ekkert á sig fá og þetta venst líklega en aðrir láta það sig varða eins og ég í þessu tilviki.
Sameinar kosti
fjölskyldubíls og sportbíls
BMW 3 GT er mjög rúmgóður bæði fyrir ökumann og
farþega. Aukið fótarými aftur í kemur sér vel fyrir fullorðna og farangursrýmið er mjög mikið eins og áður
segir. BMW 3 GT sameinar að mörgu leyti kosti fjölskyldubíls og sportbíls. Helstu keppinautar BMW 3
línunnar í flokki meðalstórra lúxusbíla eru hinn nýi
Mercedes-Benz C-Class og Lexus IS 300h. Audi
A4 kemur nýr á næstu mánuðum og verður líklega
með í slagnum. Gran Turismo X-Drive kostar frá
7.690.000 kr. en þá er miðað við beinskiptan bíl en
sá sem reynsluekið var kostar rúmar 10 milljónir
enda vel búinn bíll með ýmsum aukabúnaði
og það kostar sitt.

Leggið úthvíld af stað

ENNEMM / SÍA / NM34792

áður en þið fljúgið á vit ævintýranna.

Þú getur sparað tíma,
fyrirhöfn og peninga
með því að gista
á Icelandair hótel í
Keflavík kvöldið áður
en ferðalagið hefst.
Meiri þægindi, minni áhyggjur.

Icelandair hótel í Keflavík, Hafnargata 57, Keflavík
Nánari upplýsingar og bókanir: www.icelandairhotels.is eða í síma 421 5222

REYKJAVÍK NATURA

REYKJAVÍK MARINA

Í KEFLAVÍK

FLÚÐIR

KLAUSTUR

HÉRAÐ

AKUREYRI

HAMAR
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Meðal þess sem súkkulaðigerðin Omnom býður upp á er möndlusúkkulaði, hvítt súkkulaði, lakkríssúkkulaði og dökkt súkkulaði úr baunum frá tveimur mismunandi löndum. 

VB Mynd/HAG

Frá baun til plötu
Íslenska súkkulaðigerðin Omnom
hefur verið starfrækt í gamalli
bensínstöð á Seltjarnarnesi síðan í
nóvember. Fjölbreytt úrval Omnom
af súkkulaði hefur strax slegið í gegn
hjá íslenskum og erlendum sælkerum.
Kári Finnsson
kari@vb.is

S

vona lítur kakóávöxturinn út,“ segir Kjartan
Gíslason, kokkur og einn stofnenda íslensku
súkkulaðigerðarinnar Omnom. „Við erum
reyndar búnir að þurrka hann svo hann geti ver
ið hér til sýnis. Upphaflega eru baunirnar hvítar á lit þeg
ar þær eru inni í honum. Þá eru þær mjúkar og nokkuð
súrar, næstum eins og hráar grænar baunir – þannig að
það er ekki vottur af kakóbragði. Það kemur úr gerjun
arferlinu. Baunirnar eru skafnar burt, þær látnar liggja í
litlum trékössum úti í sólinni og látnar gerjast. Þá byrja
þær að taka á sig brúnan lit. Síðan er þeim stráð á stór
viðargólf úti á akri og þeim er síðan rakað fram og til
baka í sólinni og hún látin þurrka upp baunirnar þangað
til þær verða tilbúnar. Þannig fáum við þær til okkar.“
Súkkulaðifyrirtækið Omnom hóf starfsemi síðastlið
inn nóvembermánuð en stofnendur þess, Kjartan Gísla
son, Karl Viggó Vigfússon og Óskar Þórðarson, hafa
þróað hugmyndina í tvö ár ásamt André Úlfi Visage sem
hannaði litríkar umbúðir súkkulaðisins. Í dag starfræk
ir fyrirtækið smáa súkkulaðiverksmiðju í húsnæði á
Seltjarnarnesiþar sem áður var bensínstöð.

Vinna beint úr kakóbaunum
„Við byrjuðum á því að kaupa litla súkkulaðigerðarvél, bara
til að prófa okkur áfram. Þá byrjuðum við á því að gera
súkkulaði frá grunni. Núna gerum við súkkulaði beint úr
kakóbaunum sem við flytjum inn frá fjórum mismunandi
löndum. Það sem við byrjum á að gera er að við byrjum á
að rista þær. Ristum þær í ofni hjá okkur við vægan hita,
en áður setjum við baunirnar í vél sem afhýðir þær fyrir
okkur. Grunnurinn í öllu súkkulaði er kakóbaunir og syk
ur. Nema þegar við gerum mjólkursúkkulaði, þá notum við
mjólkurduft. Svo brúnum við sykur til að fá svona kara

Kjartan Gíslason, kokkur og einn stofnenda
íslensku súkkulaðigerðarinnar Omnom.
mellubragð. Núna erum við líka að gera nýtt lakkríssúk
kulaði. Þá notum við hráan lakkrís, þ.e. hreinan lakkrís
sem við notum af lakkrísrótinni. Þá er búið að gufusjóða
rótina og safinn drýpur niður og svo er hann púðraður upp.
Þá afurð blöndum við ofan í sjálft súkkulaðið, sem er hvítt
súkkulaði en það er í grunninn kakófita, sykur og mjólk.“
Þótt súkkulaðigerðin hafi ekki verið starfrækt lengi
segir Kjartan að eftirspurnin hafi vaxið fljótt. „Hingað til
höfum við aldrei náð að anna eftirspurninni almennilega,
segir Kjartan. „Við höfum stækkað við okkur smám saman
til að mæta henni. Við byrjuðum að selja í nóvember til að
vera búnir undir jólasöluna, en hún dreif þetta vel áfram í
byrjun. Það sem við erum að gera núna er að einbeita okk
ur að ferðamannabúðunum í bænum og ná einhverri fót
festu á þessum íslenska markaði. Við erum nú þegar búnir
að selja svolítið erlendis, til New York, Parísar, Amsterdam
og til Danmerkur. Við vorum alltaf með þá hugmynd bak
við eyrað að reyna að flytja þetta út ef þetta gengi vel.“
Vinsælt möndlusúkkulaði
Spurður að því hvaða súkkulaði sé vinsælast segir
Kjartan að möndlusúkkulaðið sem þeir byrjuðu að selja
í febrúar hafi notið mikilla vinsælda. „Við notum í það

möndlur sem ég sýð í saltvatni þar sem við notum salt
frá Saltverk. Þetta er eitt mikilvægasta hráefnið sem
við notum í möndlusúkkulaðið okkar. Við sjóðum þær í
brimsöltu vatni, þurrkum þær og ristum þær síðan. Að
því loknu stráum við þær yfir súkkulaðið. Galdurinn við
að sjóða möndlurnar í svona söltu vatni með hýðinu er
sá að það gefur alveg sérstaklega gott bragð og stökka
áferð.
Síðan eru sumir mjög sólgnir í þetta hreina og dökka
súkkulaði en meirihlutinn vill mjólkursúkkulaði. Núna
er lakkrísinn að koma mjög sterkur inn vegna þess að
þetta er blanda sem við Íslendingar skiljum mjög vel.“
Fram undan stefnir fyrirtækið á að styrkja stöðu sína
á Íslandi, segir Kjartan. „Við erum ekki með nein heims
yfirráðaplön, ætlum bara að byrja að láta þetta ganga
upp hérna heima. Þessi sala sem við höfum náð erlend
is hingað til hefur verið hálfgerð heppni, þannig að það
verður gaman að sjá hvernig það þróast. Fólk er í auknum
mæli að hafa samband við okkur, það eru oftar en ekki
stærri aðilar og við erum enn ekki í stakk búnir til að fara
í svona risa útflutning. Við erum lítið fyrirtæki og fram
leiðum í litlu magni en við getum aukið töluvert við okk
ur núna eftir að við stækkuðum. Það sem við erum að
gera núna er að einbeita okkur að sumarmarkaðnum og
svo förum við út í jólin. Þetta eru svona stærstu súkk
ulaðitímabilin. Maður tekur eftir því að súkkulaðineysla
er svolítið árstíðabundin. Við skoðum kannski á næsta
ári hvort við getum farið t.d. í páskaeggjagerð.
Síðan erum við að fara að selja plöturnar í flugvélum
Icelandair og verðum með þrennupakka þar í boði. Við
erum nú þegar komnir í Leifsstöð og það hefur gengið
rosalega vel þar. Ferðamannamarkaðurinn hefur geng
ið vel hjá okkur, en hann er alltaf að stækka og stækka.
Síðan seljum við til veitingastaðanna, við höfum ágætis
tengsl við þann geira, þannig að við höfum verið að gefa
vinum okkar súkkulaðið og þeir hafa prófað að setja það
á matseðilinn sinn. Núna erum við t.d. á Hótel Sögu, Dill
og Grillmarkaðnum,“ segir Óskar og bætir því við að hug
myndin er að súkkulaðið hafi sem víðasta skírskotun.
„Súkkulaði er náttúrulega vara sem allir frá þriggja ára
til 103 ára geta borðað. Þetta er ekkert fyrirbæri sem þarf
að kynna eitthvað fyrir þér, þú ert ekkert að taka neina
sérstaka áhættu þegar þú færð þér súkkulaði. Þú getur
alveg sest niður og slakað á og borðað þetta eins og þú
drekkur gott rauðvín en á sama tíma áttu að geta borð
að þetta með fjölskyldunni og vinum og haft gaman af
því. Þannig að við viljum höfða jafnt til þeirra sem eru
mjög áhugasamir um súkkulaði og til þeirra sem borða
það sem hversdagslegt nammi,“ segir Kjartan.
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Ekki
að

Þetta er ekki sagt til að
nota sem afsökun en ég
held að þegar það kom
rótleysi á fjölskyldulífið og
ég var einn og hafði ekki
sama stuðning og alltaf þá
sást það inni á vellinum.

rétt
hætta
Fótboltakappinn Eiður Smári Guðjohnsen kveður nú Belgíu eftir að hafa
spilað fótbolta þar í tvö ár. Hann mun nota sumarið vel með fjölskyldunni
en hann segist ekki vera tilbúinn að leggja skóna á hilluna. Blaðamaður
Viðskiptablaðsins heimsótti Eið Smára á heimili hans í Barcelona og ræddi við
hann um ferilinn, framtíðina og fjölskylduna.
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ið ströndina rétt fyrir utan Barcelona stendur fallegt hús í spænskum stíl þar sem tveir hundar taka
vinalega á móti gestum við innkeyrsluna. Coco og Elvis eru þar mættir og
fagna hverjum gesti enda vanir líflegu
heimilislífi. Þarna býr fótboltakappinn
Eiður Smári Guðjohnsen ásamt Ragnhildi Sveinsdóttur og sonum þeirra þremur. Það er mikið um að vera innandyra enda
þarf að keyra og sækja, fæða og klæða alla
fótboltakappa heimilisins en strákarnir æfa
allir fótbolta og hafa ekki langt að sækja það,
til föður og móður. Síðustu tvö ár hefur Eiður Smári spilað í Belgíu en í sumar rennur samningurinn hans þar út og
engin áform um að framlengja samninginn. Hann er þó
ekki tilbúinn að leggja skóna á hilluna og mun nota sumarið með fjölskyldunni í Barcelona til að hugsa um framhaldið.
Fjölskyldan flutti til Barcelona sumarið 2006 þegar
Eiður Smári fór frá Chelsea eftir sex ára farsælt tímabil
og byrjaði að spila með FC Barcelona. Eiður Smári segir
ólíklegt að þau muni flytja heim til Íslands og sér vel fyrir
sér að þau muni búa í Barcelona til frambúðar. „Það var
ævintýri að koma hingað enda æðisleg borg. Við vorum í
spænskutímum um sumarið til að undirbúa okkur aðeins.
Ég var ekki lengi að aðlagast enda neyddist maður til þess.
Leikmenn töluðu spænsku við mig og ég bað þá um það.“
Pressan ótrúleg
Yngsti sonur Eiðs Smára og Ragnhildar var rúmlega hálfs
árs gamall þegar fjölskyldan flutti til Barcelona. „Okkur
var tekið mjög vel en Spánverjar eru allt öðruvísi en Englendingar. Við vorum meira út af fyrir okkur hérna enda
þekktum við engan í byrjun. Ég var í burtu á undirbúningstímabilinu fyrst en á meðan tóku Ragga og mamma
hennar á leigu hús og sáu um að flytja inn. Ég kom síðan
aftur og gekk inn á fimm stjörnu hótel og okkur leið öllum
strax mjög vel. Það gekk vel framan af í fótboltanum og
ég skoraði sigurmarkið í mínum fyrsta leik og það hjálpaði til að standa undir væntingum. Pressan er alveg ótrúleg og mun meiri en þegar ég var hjá Chelsea. Fólkið lifir
algjörlega fyrir fótbolta og ef þú ert leikmaður Barcelona
þarftu að standa undir þeim væntingum. Það er ekki nóg
að vinna heldur þarf það vera fallegt hvernig þú vinnur
enda spila bestu leikmenn heims sem hér.“
Þegar Eiður Smári gekk til liðs við Barcelona hafði
liðið unnið meistaradeildina árið áður og mikill sigurljómi yfir öllu. Í byrjun tímabilsins var Barcelona
langt yfir í stigatölu og leit út fyrir að liðið myndi verða
Spánarmeistari. Ekki fór það svo og voru það erkióvinirnir í Real Madrid sem hrepptu hnossið. „Þetta var
mikið klúður og við fengum mikla gagnrýni þar sem
við spiluðum þetta algjörlega frá okkur, það var ótrúlegt hvernig okkur tókst það. Tímabilið eftir náðum við
aldrei þessu forskoti og gagnrýnin var hörð og fór oft á
tíðum út í öfgar. Við vorum sagðir ekki nógu góðir og
að það þyrfti að hreinsa út og fá aðra leikmenn inn. Þar
á meðal var það ég sem var ekki nógu góður og ekki talið að hægt væri að vinna titla með þessum leikmönnum. Þetta var ekki auðvelt og í fyrsta skipti sem maður
fékk svona mikla gagnrýni. Maður tekur því og reynir
að vinna úr því en að lokum er það eina sem þú getur
gert til að þagga í mannskapnum að standa sig inni á
vellinum. “

„Tíminn hjá Chelsea var frábær og þetta var meira en bara vinnustaður. Manni þykir bara vænt um staðinn, fólkið og
klúbbinn,“ segir Eiður Smári. VB MYND/WORPLE

Reyndist góð fjárfesting
Eftir að hafa spilað í Hollandi í fjögur ár fór Eiður
Smári tvítugur til Englands að spila fyrir Bolton.
Eftir að hafa kljáðst við meiðsl í tvö ár var Eiður
Smári kominn til Íslands til að ná sér. „Þeir tóku
séns og vissu hvað ég hafði verið efnilegur og ég
reyndist síðan góð fjárfesting fyrir liðið. Á endanum kom ég frítt til Bolton en var seldur fyrir 4,5
milljónir punda tveimur árum síðar. Þetta kom sér
vel fyrir alla. Í framhaldi skrifaði ég undir fyrsta
stóra samninginn minn við Chelsea. Þá hættir maður að spá svona mikið í peningum. Allir í liðinu voru
á háum launum og þá þarf enginn að sýna hversu
mikla peninga hann á. Það var meira um slíkt hjá
Bolton að menn vildu sýna peninga til dæmis með
merkjafötum. Í Chelsea snerist þetta bara um að
vinna leiki.“

Hluti af sigursælasta liði frá upphafi
Árið 2008 tók þjálfarinn Pep Guardiola við þjálfun Barcelona og Eiður Smári hélt að með þeirri breytingu væri
tíma hans lokið hjá klúbbnum. „Guardiola hafði hins
vegar áhuga á að ég yrði áfram og myndi berjast fyrir
mínu sæti. Planið var að vinna allt og það tókst, við unnum alla titla. Við vorum því sigursælasta lið Barcelona
frá upphafi. Það var mikið fjallað um hvernig liðið spilaði og sama hvað þá unnum við alla titla. Það var ótrúlegt
að upplifa þetta. Maður áttar sig ekki á því fyrr en eftir á
hvað þetta er mikið afrek að hafa spilað fyrir Barcelona
og hafa spilað yfir 100 leiki. Það er eitthvað sem maður
er stoltur af. Þó að ég hafi ekki verið mikilvægasti maður
liðsins þá var ég hluti af sigursælasta liði heims.“
Sjarmi yfir Mónakó
Eftir tímann hjá Barcelona fór Eiður Smári á vit ævintýranna í Mónakó en fjölskyldan varð eftir fyrst um sinn.
Á þeim tíma voru viðræður við Tottenham á Englandi
en samningarnir gengu ekki upp. „Ég var heldur ekki á
því að fara til Englands aftur og fannst á þeim tíma ég
vera búinn með England. Ég var búinn að skapa mitt
nafn þar og vinna titil og fannst erfitt að fara í annað lið
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Umhverfisvottuð
hestöfl
Aníta er hestakona. Gammur er hestur. Á Gammi kemst
Aníta í tengsl við náttúruna. Gammur kann að meta það.
Stundum langar þau að komast fjær hesthúsinu. Þá þarf bíl
og ólíkt Gammi þarf bíllinn olíu. Þess vegna eru Aníta og
Gammur ánægð með ISO-vottaðar stöðvar N� sem bjóða
upp á jákvæðari orku – VLO-blandaða díselolíu sem minnkar
útblástur og eykur endingu vélarinnar.
Það er stórt skref í átt að umhverfisvænni þjónustu.

ÍST ISO 14001
Hjá N� eru níu þjónustustöðvar
og eitt hjólbarðaverkstæði ISOumhverfisvottaðar starfsstöðvar
– og það eru fleiri á leiðinni.

Þjónustustöð N� á Bíldshöfða
býður ökumönnum umhverfisvænt íslenskt metan.

Vetnisblönduð lífræn olía
dregur úr útblæstri koltvísýrings. Hún er í boði á flestum
af 98 útsölustöðum N�.

Í ágúst ætlar Aníta að ríða 1.000 km
yfir sléttur Mongólíu og safna fé
fyrir Barnaspítalasjóð Hringsins
og Cool Earth verkefnið. N� óskar
henni góðrar ferðar.

Hluti af umhverfinu
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Eiður Smári segir það ekki hafa verið auðvelt oft á tíðum að lifa með honum og segir stuðning konu sinnar ómetanlegan. VB MYND/WORPLE
en Chelsea. Tíminn þar var svo frábær og þetta verður
meira en bara vinnustaður. Manni þykir bara vænt um
staðinn, fólkið og klúbbinn. Að lokum tek ég það skref
að fara til Mónakó. Það er mikill sjarmi yfir þeim klúbbi,
mikil saga, frábær staður og allt öðruvísi en það sem
maður hafði prófað. Mér fannst það aðlaðandi og launin voru í sama flokki og hjá Barcelona og það skipti líka
máli. Hins vegar átti ég erfitt með að aðlagast lífinu þar.
Fyrir utan að vera einn í fyrsta sinn þá átti ég erfitt með
að aðlagast allt öðruvísi hugsun á fótbolta enda að koma
úr rjóma fótboltans. Ég náði ekki að tengja við fólkið og
umhverfið og það var ljóst nokkuð snemma að ég hafði
ekki áhuga á að vera þarna.“ Í framhaldi fór Eiður á lánssamningi í janúar til Tottenham þar sem honum líkaði
mun betur enda vel kunnugur enska boltanum.
Stoke mestu mistökin
Í framhaldi var Eiður Smári seldur frá Mónakó til Stoke
á Englandi. „Stoke var eitt af fáum liðum sem sýndu þann
áhuga sem til þurfti og voru tilbúnir að yfirtaka launin
sem ég var með í Frakklandi. Ég ákvað að slá til sem voru
mestu mistökin. Ég spilaði lítið sem ekkert hjá Stoke og
átti ekkert sérstakt samband við þjálfarann frá upphafi.
Þarna var ég líka einn því þetta var svo stuttur tími og
ekki komið langtímaplan og ekki hægt að rífa fjölskylduna upp. Það sama gerist síðan og þegar ég var í Mónakó
og ég fer á láni til Fulham.“
Þjálfarasamskiptin eru mjög mikilvæg í fótboltanum
líkt og á öðrum vinnustöðum, segir Eiður Smári. „Ef þú
nærð ekki að tengja við yfirmanninn þá er ekki gaman í
vinnunni. Fyrir utan að það er kannski aðeins öðruvísi
í fótboltanum því það er verið að halda aftur af manni
að gera það sem maður vill gera, sem er að spila leikina.
Maður vill ennþá, sama hvað, sýna hvað í manni býr og
sérstaklega þegar maður kemur á nýjan stað og vill sýna
hvað í manni býr.“
Menningarsjokk í Grikklandi
Aftur stóð Eiður Smári á tímamótum og ljóst að hann
yrði ekki fenginn til Fulham þar sem nýr þjálfari hafði
tekið við og hafði aðra leikmenn í huga. „Ég hafði fengið
tilboð frá Swansea og West Ham en West Ham var fallið um deild. Swansea var nýkomið í úrvalsdeildina og ég
var hræddur um að þeir myndu vera í fallbaráttu sem ég

„Hún á jafn mikið hrós
skilið fyrir minn feril“
Eiður Smári og Ragnhildur kynntust þegar þau voru
unglingar og voru byrjuð saman þegar Eiður Smári
fór út í atvinnumennsku 16 ára. Það reyndist honum
strax erfitt að vera frá henni 16 ára gamall og hefur
það ekki breyst 20 árum síðar. „Þetta er ekki sagt
til að nota sem afsökun en ég held að þegar það kom
rótleysi á fjölskyldulífið og ég var einn og hafði ekki
sama stuðning og alltaf þá sást það inni á vellinum.
Ég var ekki sá sami og
náði ekki að sýna það
sem ég gat. Það sýnir
sig þá hversu mikinn
stuðning ég hef alltaf
haft og hversu vanmetið það er. Það sjá
allir bara gaurinn á
vellinum en sjá ekki
að hann sé ofdekraður
heima fyrir og býr
nánast á fimm stjörnu
hóteli. Bak við hann
er manneskja sem
tekur öllum fýluköstunum eða þreytuköstunum. Ef maður þurfti
að leggja sig þá var það sjálfsagt mál og þegar ég var
pirraður eftir leiki þá var Ragga sú sem tók á móti
því og reyndi að fá mann til að dreifa huganum. Hún
á jafn mikið hrós skilið fyrir minn feril eins og ég.
Það hefur ekkert verið auðvelt að lifa með mér oft á
tíðum. Ég hef kannski lifað mig of mikið inn í fótboltann og stundum snerist allt bara um mig sem er ekki
auðvelt.“ Eiður segist alveg sjá framtíð fjölskyldunnar í Barcelona með reglulegum heimsóknum til
Íslands. „Ég get ekki séð að við séum að fara að flytja
til Íslands. Við erum búin að búa í Barcelona lengi
og líður rosalega vel hér. Við komum til Íslands á
besta tímanum, á sumrin og yfirleitt um jólin. Það er
draumastaðan.“

hafði ekki áhuga á. Þeir spiluðu síðan mun betur en allir
bjuggust við og eftir á að hyggja hefði maður kannski átt
að stökkva á það tækifæri. Ég ákvað hins vegar að skrifa
undir í Grikklandi sem var algjört menningarsjokk. Það
var eitthvað spennandi við óvissuna. Grikkir eru líka
skemmtilega ruglaðir og aðdáendurnir oft öfgafullir.“
Grikkir eru mun blóðheitari en Spánverjar að sögn Eiðs.
„Sérstaklega áhorfendurnir. Það var allt vitlaust þegar ég
kom á flugvöllinn. Maður áttar sig ekki á því fyrr en maður mætir á staðinn.“ Í þetta skipti flutti fjölskyldan saman
en erfitt var að rífa fjölskylduna upp frá Barcelona þar sem
öllum leið vel. „Við sem knattspyrnumenn erum mikið í
burtu fyrstu vikurnar og mánuðina á undirbúningstímabilinu. Það hefur því alltaf lent á Röggu að sjá um að flytja
milli staða og hún hefur tekið á sig leiðindavinnuna. Það
var æðislegt að vera saman aftur enda búinn að vera einn
lengi á flakki. Þarna var eitthvað að komast aftur í réttar skorður og maður vissi að við yrðum þarna í einhvern
tíma. En eins og gerist var ekki hægt að sjá fyrir hvað gerist því að ég fótbrotnaði eftir níu leiki. Á sama tíma var
fjárhagur klúbbsins í rugli í rauninni og við fengum ekki
útborgað á réttum tíma og enginn vissi hvenær við myndum fá borgað. Þegar tíminn leið var erfitt að vera að kljást
við það að vera 33 ára gamall, fótbrotinn og launamálin í
ólagi. Þessi vandamál verða til þess að maður verður upptekinn af þeim og nær ekki að upplifa Grikkland.“
Þurfti að kyngja stoltinu
Það hvarflaði þó ekki að Eiði Smára á þessum tíma að
ferlinum væri lokið. Hann fékk mikinn stuðning frá
Ragnhildi og Arnari Grétarssyni sem bjó á sama stað
með sinni fjölskyldu. Hann rifti samningnum í júlí og
flutti aftur til Spánar. Aðspurður segist hann ekki hafa
óttast það að ferlinum væri lokið með meiðslunum og
ætlaði sér ekki að enda ferilinn á þennan hátt. „Ég kannaði stöðuna en það voru ekki margir að taka 33 ára leikmann að verða 34 ára, nýbúinn að vera fótbrotinn og
ekkert sýnt á síðasta tímabili. Það var því ekki auðvelt að
finna lið. Þá kemur tilboð frá Cercle Brugge í Belgíu og
Belgía er staður sem ég þekkti og talaði tungumálið. Arnar Viðarsson, góður vinur minn frá því við vorum yngri
og vorum saman í landsliðinu, var í liðinu og sagði mér
að koma til liðs við þá. Þetta yrði fínt, ég myndi fá að spila
hvern einasta leik og sagði að þeir þyrftu á mér að halda

Gæðakerfi
- gæðahandbók

einfalt vinnferli við útgáfu
gæðahandbóka og skjala

Vefkerfi sem auðveldar allt aðgengi að
handbókum og gæðaskjölum, hvort sem er á
innri- eða ytri vef fyrirtækja og stofnana.

Getur sent skjöl í rýni til
gæðatengla eða annarra til
samþykktar eða yfirlesturs.

með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gagnsæi.
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Þróunarstefna OneSystems styður
Moreq2, kröfur evrópulanda um
gagnsæi, rekjaleika og öryggi.
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Auðveldar gerð og útgáfu
gæðaskjala.

OnePortal er
vefgátt sem gerir
fyrirtækjum og sveitarfélögum kleift að veita íbúum
þjónustu allan sólahringinn, allt árið
um kring. Rafrænir innri ferlar eru
tengdir við þjónustugátt fyrir íbúa
eða viðskiptavini, þar sem þeir
geta afgreitt sig sjálfa á
OneRecords
sjálfvirkan máta með
er öflug lausn sem
innsendingu
auðveldar fyrirtækjum
umsókna og
og sveitar- félögum halda utan
erinda á
um mál sem eru í gangi á hverjum
vef.
tíma. Stjórnendur hafa yfirsýn yfir gang
mála innan fyrirtækisins og notendur geta á
einfaldan máta sótt lista yfir þau mál sem þeir
bera ábyrgð á.
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Hentar fyrir allar gerðir handbóka svo sem
stjórnunar-, rekstrar-, skipulags-,
starfsmanna-, notenda-, gæða-, umhverfis-,
neyðar- og öryggishandbóka.
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og ég þyrfti á því að halda að spila. Ég var efins og fannst
þetta ekkert sérstaklega spennandi eða sjarmerandi. Mér
fannst ég þurfa að kyngja stoltinu, maður lítur kannski of
stórt á sig þar sem ég var búinn að spila fyrir stóra klúbba.
Sú hugsun fór síðan um leið og ég mætti á fyrstu æfinguna
og þá var fínt að vera kominn aftur af stað. Það eina sem
ég var upptekinn af var að vera í fótbolta og hlakkaði til
að spila fótbolta. Ég kom inn á í fyrsta leik og skoraði og
fann að ég hefði átt að vera farinn í þetta lið fyrir löngu.
En þarna var ég aftur einn og án fjölskyldunnar sem var
hundleiðinlegt. Ég fór yfirleitt einu sinni í viku til Spánar
til að hitta fjölskylduna og þau komu nokkrum sinnum til
mín og eyddu meðal annars jólunum í Belgíu.“
Eftir þrjá mánuði hjá Cercle Brugge var Eiður Smári
seldur til Club Brugge en liðin eru með sama heimavöll.
„Mér leið ágætlega þar og gott að fara í stærri klúbb og
keppa um að verða meistari aftur. Það var auðvitað leiðinlegt að hafa ekki náð að vinna deildina sem er eina eftirsjáin, það hefði verið gaman.“ Ljóst er að Eiður mun
ekki halda áfram með liðinu og framhaldið er óljóst.
“Samningurinn rennur út núna og það er ákveðið að ég
mun ekki vera áfram. Þá tekur eitthvað við, sjáum til
hvað það verður. Fyrst og fremst ætla ég að vera með fjölskyldunni í Barcelona í sumar. “
Hefur of gaman að þessu til að hætta
Mikið hefur verið fjallað um framtíð Eiðs Smára í fótboltanum. Hann segist ekki vera tilbúinn til að leggja skóna
strax á hilluna og er alveg tilbúinn í ný ævintýri. „Ég hef alltof gaman að þessu. Ég lenti í meiðslum snemma á ferlinum
og aftur seint. Á þessu tímabili þurfti ég hins vegar ekki að
sleppa neinni æfingu út af meiðslum og er í líkamlega fínu
standi. Þess vegna kemur sú hugsun alltaf upp að á meðan
ég get spilað, á meðan ég er meiðslalaus, hef gaman af þessu
og fæ borgað fyrir það sem maður elskar þá finnst mér ekki
rétt að hætta. En auðvitað kemur að því einn daginn.“
Þegar að þeim degi kemur hefur leið margra atvinnumanna legið í þjálfun. Eiður Smári segist ekki hafa áhuga
á þjálfun þótt hann hafi margoft hugsað um hvernig sitt
lið myndi spila og hvernig mynda eigi rétta stemningu.
„Eins og er hef ég ekki áhuga. Þjálfarar þurfa að vera með
hugann við fótbolta 24 tíma dags, sjö daga vikunnar. Þeir
þurfa að undirbúa hverja einustu æfingu og eru í burtu
allar helgar. Um leið og ég hætti vil ég eiga helgarnar til
að horfa á strákana mína spila fótbolta. Eitt það skemmtilegasta sem ég geri er að horfa á þá spila fótbolta.

Stoltur af strákunum sínum
Það kemur kannski ekki á óvart að fótboltáhuginn hefur auðveldlega smitast í strákana þeirra Ragnhildar og Eiðs
Smára sem allir æfa fótbolta í hverfinu. Sveinn Aron er 16 ára gamall og er þegar byrjaður að æfa með íslenska landsliðinu. Þegar hann var 8 ára gamall æfði hann hjá Barcelona á sama tíma og pabbi hans. Þá var ekkert gefið eftir í þrekprófum og valið í lið eftir getu. Andri Lucas, 12 ára, og Daníel Tristan, 8 ára, æfa einnig báðir og hafa önnur lið þegar sýnt
þeim mikinn áhuga. Daníel Tristan var markahæstur í deildinni sinni með 79 mörk en næsti strákur á eftir honum með
28 mörk. Það er ljóst að þrátt fyrir meðfædda hæfileika þarf gríðarlegt skipulag og stuðning svo allir fái að blómstra.
Ragnhildur skýst á milli æfingasvæða á milli þess sem hún undirbýr æfingaföt, mat og hvetur þá áfram. Eiður segir
áhugann vera í hámarki núna eins og hjá mörgum öðrum strákum sem sé meiri háttar skemmtilegt. „Ef þetta er það
sem þeir virkilega vilja fá þeir allan okkar stuðning. Það er ekkert sjálfgefið að verða atvinnumaður í fótbolta. Marga
dreymir um það og ef það tekst þá er það auðvitað frábært. Sveinn Aron er orðinn 16 ára og kannski fer að koma að því
hvort það verði möguleiki í framtíðinni. Hinir eru mjög efnilegir og það er gaman að þessu. Mér er sama hvað þeir vilja
gera, ef þeir sýna sér og öðrum virðingu þá er ég stoltur.“

Daníel Tristan
Sveinn Aron
Sveinn Aron er elstur og
er þegar byrjaður að spila
fyrir íslenska landsliðið
undir 17 ára.

Yngsti sonurinn Daníel
Tristan var markahæstur í
sinni deild með 79 mörk.

Andri Lucas
Andri Lucas á ekki langt að sækja fótboltaáhugann
frá foreldrum sínum en hann æfir, eins og þeir allir,
með Escola Gavá.
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Styrkur fyrir stráka í sömu sporum
Eiður Smári segir þó líklegt að hann muni ekki fara langt
frá fótboltanum og segir þá ýmislegt koma til greina.
„Mér finnst gaman að gera hluti eins og ég gerði fyrir sjónvarpsstöðina Sky, að greina leiki og gæti vel hugsað mér
það. Síðan hef ég áhuga á að vinna með ungum leikmönnum sem umboðsmaður. Ég er með mikla reynslu og get
hjálpað í öllum aðstæðum, hvort sem það er fjárhagslega
eða tilfinningalega innan sem utan vallar. Ég er búinn
að lenda í þessu öllu saman og held ég geti verið mikill
styrkur fyrir stráka sem eru að stíga sín fyrstu skref.“
Það er enginn réttur tími til að byrja í atvinnumennsku
segir Eiður en sjálfur var hann ekki orðinn 16 ára þegar hann
skrifaði undir sinn fyrsta atvinnumannasamning. „Þetta
er mismunandi eftir hverjum og einum. Ég fór snemma og
ungur en var kominn á þann stað að ég þurfti að stíga það
skref. Ég var 15 ára að spila með meistaraflokki og var að
skora fullt af mörkum. Það var ekki mikið tækifæri til að
bæta mig á Íslandi og ég var því tilbúinn í atvinnumennskuna. Ef ég ætti að ráðleggja öðrum þá myndi ég reyna að
finna rétta tímann hjá hverjum og einum. Er eitthvað sem
er hægt að gera á Íslandi til að bæta sig eða er komið að því
að fara erlendis? Ég var 13 ára þegar ég ákvað að fara úr ÍR í
Val en skildi alla vini mína eftir, Sveppa og þá. Það var stórt
skref á þeim tíma en ég varð að fara í betra lið ef ég ætlaði
mér að verða betri. Það var ógeðslega leiðinlegt.“
En þegar þú lítur yfir ferilinn, hefðirðu viljað gera eitthvað öðruvísi?
„Ekki hvað fótboltann varðar. Jú, ákvarðanir um liðaval hefði mátt vera betra en allt hefur þetta verið lífsreynsla. Það er eins með rangar ákvarðanir og meiðsli,
allt fer þetta í reynslubankann.”
Er eitthvað sem stendur sérstaklega upp úr og er eftirminnilegt?
„Vonandi eftir eitt eða tvö ár verður það allur ferilinn.
Auðvitað er gaman að vinna titla og það er það skemmtilegasta. Bæði stoltið að vera meistari og að fá að upplifa
það að sama hversu mikið þú ert búinn að leggja á þig þá
gerir augnablikið sem þú verður meistari það allt þess
virði. Hvort sem það er að hlusta á gagnrýni eða berjast
fyrir sætinu sínu, allur pakkinn verður þess virði.“
Tífalt sætari sigur með landsliðinu
Í gegnum tíðina hefur Eiður Smári spilað 78 leiki með íslenska landsliðinu og skorað 24 mörk. Eftir tapleik á móti
Króatíu í nóvember síðastliðnum lét hann þau orð falla að
þetta gæti hafa verið hans síðasti landsleikur þegar ljóst
var að liðið færi ekki á HM. Óhætt er að segja að áhorfendur heima í stofu hafi flestir átt erfitt með að fella ekki
tár. „Þetta viðtal átti í raun ekki að vera einhver yfirlýsing. Þetta var einhver tilfinning sem ég fann fyrir þegar
ég var spurður. Ég var ekki að tilkynna að ég væri hættur.
Á þeim tímapunkti var mikið svekkelsi og tilfinningin var
sú að þetta gæti hafa verið minn síðasti landsleikur sem
var ekkert ólíklegt. Svo fylgdi öll sú dramatík með.
Þegar maður hugsar til baka þá voru landsleikirnir, ferðirnar og stemningin innan hópsins alveg æðisleg. Auðvitað voru margir erfiðir leikir og oft töpuðum við, sáum
aldrei til sólar og komumst ekki fram fyrir miðju. Það er
hins vegar eitthvað við það að spila fyrir landsliðið og þegar við unnum þá var það tífalt sætara en nokkru sinni með
félagsliði. Þegar þú ert að spila fyrir Ísland þá er félagsskapurinn og vinskapurinn innan hópsins svo mikill að
baráttan verður öðruvísi. Það kemur upp eitthvað stolt.“
Eiður segist hafa haft gaman af því að spila fyrir alla
landsliðsþjálfarana en sum tímabil hafi verið meira krefjandi en önnur. „Á tímabili fannst mér allar væntingar
landsliðsins liggja á mér. Það var oft verið að spá í hvort ég
hefði áhuga á að spila fyrir landsliðið og í hreinskilni sagt
þá komu alveg upp tímar sem mér fannst það ekki spennandi. Ég var þá bæði að berjast fyrir sæti mínu hjá Chelsea
og fannst þá landsliðið ekki koma á góðum tímapunkti og
vildi einbeita mér að því sem ég var að gera. Í heildina séð
og eftir að hafa komist aftur inn í landsliðið eftir síðustu
meiðsli var það mikið afrek að hafa náð öðru sæti í riðlinum
síðast og verið nálægt því að fara á HM. Það hefði verið enn
einn draumurinn hefðum við náð því. Það var gaman að sjá
hvað fólk lifði sig inn í þetta og allir jákvæðir og hressir, en
það hefur ekkert alltaf verið með landsliðið.“
Hvernig finnst þér fagmennskan hafa þróast hjá landsliðinu?
„Hún hefur þróast eins og fótboltinn í heild sinni.
Stærsta skrefið var að fá Lars Lagerbäck. Hann er gamalreyndur fagmaður og gott að fá erlendan þjálfara sem fær
frið og virðingu til að vinna vinnuna sína. Ég get ímyndað mér að það sé erfiðara fyrir íslensku þjálfarana því við
erum svo lítil og allir þekkja alla, þeir fengu sumir aldrei
vinnufrið.“

Bæði stoltið að vera meistari
og að fá að upplifa það að
sama hversu mikið þú ert
búinn að leggja á þig þá gerir
augnablikið sem þú verður
meistari það allt þess virði.

Draumurinn að
verða atvinnumaður
Fyrsti atvinnumannasamningur Eiðs var með PSV í
Hollandi sem var þægilegt þar sem hann hafði alist
upp í nágrannaríkinu Belgíu og talaði tungumálið.
„Það var í raun draumurinn að verða atvinnumaður
eins og pabbi. Ég var alveg að deyja fyrst, mér leiddist svo á kvöldin og langaði að fara heim en það var
aldrei möguleiki að gefast upp. Ég var síðan tekinn inn
í aðalhópinn fyrir 17 ára aldur og þá varð þetta miklu
meiri atvinnumennska, miklu alvarlegra og harðari
æfingar. Þetta var annars meiri háttar tími í Hollandi
og skemmtilegt fólk. Hollendingar eru þrjóskir og
með sterkar skoðanir á öllu en mikil fótboltaþjóð. Það
setur síðan sinn blett á þennan tíma að ég ökklabrotna
með U-18 ára landsliðinu. Sú saga er vel þekkt, við
pabbi áttum að byrja saman á vellinum í fyrsta skipti
í landsliðsleiknum á eftir.“ Raunin varð ekki sú og
við tók hátt í tveggja ára ferli þar sem Eiður fór í sex
aðgerðir og hitti sjúkraþjálfara víða um Evrópu. Hann
var þó alltaf viss um að þetta myndi bjargast og og fjölskyldan flutti tímabundið til Íslands þar sem þau eignast frumburðinn, Svein Aron. Þar fékk Eiður þann
stuðning sem hann þurfti og spilaði fyrir KR. Fljótt
fór hann til Bolton í prufu í nokkra daga og viku síðar
var búið að semja. „Þarna var allt komið í réttar skorður. Við kaupum lítið og sætt hús í Bolton og erum þar
í tvö ár. Það var meiri háttar tími og fólkið mjög gott.
Þarna voru líka Íslendingar sem hjálpuðu okkur mikið.
Guðni Bergs og fjölskylda og Arnar Gunnlaugs var líka
þarna á sama tíma. Fyrir Guðna var þetta örugglega
eins og að taka litla strákinn undir sinn verndarvæng.
Þetta gekk frábærlega en það tók tíma í upphafi að
venjast nýrri hugsun í fótbolta. Ég reif liðþófa í byrjun en um leið og ég kem inn á eftir meiðsli þá skora ég
strax og líka í leiknum þar á eftir. Þá var maður farinn
af stað, ekkert stopp-start lengur. Ég var fastamaður
frá upphafi og spilaði alla leiki. Þetta var frábært tímabil en leiðinlegt að komast ekki upp í úrvalsdeild.“
Eiður Smári fann fljótt fyrir áhuga frá öðrum liðum
og fór í kjölfarið til Chelsea. „Chelsea var á þeim tíma
mjög gott lið, margar stjörnur innanborðs og spútnik
lið. Ég hafði ekki hugsað út í að ég myndi fara í svona
stórt lið eins og Chelsea þar sem markmiðið var að
vinna deildina. Þetta var risa skref. Ég var þar í sex ár
og það gekk í heildina mjög vel og alveg frábær tími.
Sérstaklega eftir að við náðum að vinna deildina síðustu tvö árin. José Mourinho kom sem stormsveipur
inn í enskan fótbolta og vakti mikla athygli. Bæði tilkoma hans og þegar Roman Abramovich keypti liðið
vakti heimsathygli. Það var eins og Chelsea hafi verið
í tísku og allir fylgdust vel með. Það sem stendur upp
úr eftir sex ár voru titlarnir sem við unnum saman og
að hafa staðið af sér allar breytingarnar og tekið þátt í
þeim. Ég spilaði mikið og var alltaf mikilvægur í hópn
um.“ Næsta skrefið hjá Eiði Smára var draumaskref
að hans sögn og geta fótboltaaðdáendur tekið undir
það, Barcelona var það. Hann var einnig með óformlegt tilboð frá Real Madrid og höfðu mörg tilboð borist meðal annars frá Ítalíu á meðan hann spilaði fyrir
Chelsea. „Mér leið allt of vel á Englandi og hjá Chelsea
til að spá í þetta fyrr. Ég gerði alltaf nýja samninga og
nýtti mér tilboðin til þess. Með velgengni koma aukin
laun og þetta er fljótt að gerast í fótbolta. Það er mikill peningur í fótbolta og er mun meiri í dag en var þá.
Sérstaklega hjá stærstu liðunum.“

Gætirðu þá hugsað þér að spila áfram fyrir landsliðið?
„Ég get alltaf hugsað mér að spila með landsliðinu og
sérstaklega eftir síðasta ár þegar við náðum að mynda
góða stemningu og jákvæðni í kringum liðið. Það er
síðan annað mál að spila reglulega annars staðar með
félagsliði til að komast í landsliðið. Ég þurfti að að
koma mér aftur inn í hópinn hjá Lars og vinna mér inn
sæti sem tókst. Samkeppnin er orðin hörð í landsliðinu
enda margir góði leikmenn þar.
Fyrstur til að ná á toppinn
Eiður segist alltaf hafa fundið fyrir stuðningi heilt yfir
litið frá Íslendingum í gegnum tíðina. „Þetta er öðruvísi með nútímabolta. Ég er fyrstur af minni kynslóð til
að ná á toppinn og megnið af fólkinu sýndi stuðning og
samgladdist. Á tímabilum þegar eitthvað gekk á eða ég
fékk ekki að spila fékk ég að heyra að ég ætti að gera hitt
og þetta og allir með sínar skoðanir eins og þegar ég var
í Chelsea. Þá fannst sumum að ég ætti að vera löngu farinn. Auðvitað hefði ég aldrei átt að fara fyrr en ég fór.
Fólk gerir sér kannski ekki grein fyrir því hversu stórt
afrek það er að verða Englandsmeistari, Spánarmeistari, hafa spilað fyrir öll þessi lið og hafa gert það sem
ég hef gert. Oft hefur gagnrýnin verið hvatning. Ég hef
þá viljað stinga upp í fólk og svara henni með einu leiðinni og það er inni á vellinum. Það kemur ekkert annað
til greina.“
„Mér kemur ekki við hvað
annar maður er með í laun”
Mikið hefur verið fjallað um tekjur og fjármál Eiðs
Smára í fjölmiðlum í gegnum tíðina. Fjallað hefur verið um hugsanlegt gjaldþrot og tap á fjárfestingum. Eiður Smári höfðaði mál gegn DV í árslok 2009 vegna umfjöllunar blaðsins um einkafjárhag hans. Hann segir
þó slíkar umfjallanir oftast ekki hafa haft áhrif á sig.
„Það sem mér finnst verst er hvað það kemur við fólkið í kringum mig, fjölskyldu, foreldra og ömmur og afa.
Það er eins og þau taki þetta frekar inn á sig heldur en
ég. Ég hef alltaf hugsað að þetta sé bara maður með
penna, ekki eitthvað alvarlegra. Þarna er einhver sem
ákveður að hann hafi vald til að skrifa þetta og gerir
það bara. Hvort sem það eru einhverjar heimildir fyrir
því eða ekki og sama hvað það er. Þetta er hluti af lífinu,
hluti af því að vera í sviðsljósinu og vera þekkt persóna.
Í eina skiptið sem þetta fór í rauninni í taugarnar á mér
var þegar mér fannst verið að fara inn á eitthvað svið
sem engum kemur við. Mér kemur ekki við hvað annar
maður er með í laun. Ég hef ekki rétt á að spyrja mann
hvað hann sé með í laun. En af því ég er fótboltamaður
finnst þeim allt í lagi að fjalla um þetta. Ég myndi heldur aldrei spyrja neinn í hverju hann væri að fjárfesta
nema hann myndi vilja deila því.“
Ertu svekktur hvernig fór með þínar fjárfestingar?
„Ég er bara Íslendingur og ég held það séu ekki margir
sem lentu ekki í einhverju. Hvort sem það er húsnæðislán eða tap á fjárfestingum, það lentu allir í einhverju.
Ég var í viðskiptum við banka í Lúxemborg og hann var
allt í einu bara ekki til.“
En mun þetta hafa áhrif á ykkur og framhaldið eftir að
ferlinum lýkur?
„Nei, ég get ekki séð það. Ég hef sérstaklega seinni
árin verið lítið upptekinn af peningum. Peningar gefa
ekkert þótt þeir vissulega auðveldi þér lífið. Það er
betra að hafa þá en að hafa þá ekki. Það er ekki þannig að ég sjái eftir einhverju. Það eina sem mér fannst
leiðinlegt var þegar ég var á einhverjum tímapunkti
gerður að útrásarvíkingi í fjölmiðlum, sem var algjört
kjaftæði.“

Tækjanetið
stækkar ört
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Á hverju heimili eru að meðaltali liðlega fimm tæki tengd
við netið. Það eru borðtölvur
og spjaldtölvur og það eru
snjallsímar og myndlyklar,
kannski prentari eða netdiskur. Á vísitöluheimili með unglinga og ömmu í heimsókn
getur talan verið enn hærri.
Ný skýrsla frá Ericsson gefur
til kynna að fjöldi nettengdra
tækja kunni að fjórfaldast á
næstu fimm árum.
Í árslok 2013 voru á netinu um 200 milljónir tækja
sem aðeins eiga samskipti
við önnur tæki án þess að
mannshöndin komi nærri.
Þetta eru tækin, sem vísað
er til þegar menn
tala um tækjanetið
(e. The Internet of
Things — IoT), en þar
á meðal má nefna
sjálfvirka
orkumæla,
sem auðvelda okkur
að stilla orkunotkun í hóf,
myndavélar með SIM-kort
sem senda myndir sjálfkrafa
í skýið og snjallsjónvörp.
Mörg þeirra nota þráðlaus
WiFi-net, en hitt færist í
aukana að þau noti þráðlaus
4G net.
Ericsson telur að aukningin
muni verða mjög hröð á
næstu árum. Bent er á að
það hafi tekið fimm ár frá því
að Apple kynnti iPhone þar
til að snjallsímar urðu milljarður talsins. En síðan hafi
það aðeins tekið tvö ár þar
til næsti milljarður snjallsíma
var kominn í notkun. Sú fjölgun er nú farin að ná til þróunarlanda og þá mun þeim
fjölga enn örar. Hið sama
muni óhjákvæmilega eiga sér
stað hvað tækjanetið áhrærir,
það lúti sömu lögmalum og
neyslumynstri.

Google fær
sér gervihnetti
Google lætur sér fátt mannlegt eða tæknilegt óviðkomandi og samkvæmt Wall
Street Journal er stutt í að
Google hrindi eigin geimferðaáætlun úr vör.
Ætlunin mun vera að verja
milljarði Bandaríkjadala í að
setja 180 litla gervihnetti á
lága sporbraut um jörðu, en
hugsanlega verða hnettirnir
helmingi fleiri áður en yfir
lýkur. Sérfræðingar segja að
það muni ekki kosta minna
en milljarð dala, en upphæðin
gæti hæglega orðið þrefalt
hærri eftir því hvaða tækni
verður fyrir valinu við smíði
hnattanna. Markmiðið með
þessu fyrirtæki er að koma á
netsambandi á stöðum, sem
ella væru ekki með samband,
bæði afskekktum landsvæðum,
en einnig ýmsum hafsvæðum.

Skjáskot
af ýmsum
fídusum
næstu
útgáfu
stýrikerfisins iOS,
sem notað
er í iPhone
og iPad.

kemur í haust
Apple boðar margar nýjungar í stýrikerfum sínum, sem eiga að samþætta þau frekar og notendurna líka.
Andrés Magnússon
andres@vb.is

Á

mánudag hófst í San Francisco hin
árlega, alþjóðlega forritararáðstefna
Apple, WWDC. Þar var kynnt næsta
útgáfa beggja stýrikerfa Apple, bæði
iOS sem notað er í lófatæki, og Mac OS X, sem
notað er á tölvur frá Apple. Hvort tveggja kemur út með haustinu. Óhætt er að segja að þær
nýjungar sem þar komu fram hafi mælst vel
fyrir, en þó ekki síst hvernig Apple hyggst samþætta og samræma vinnsluna milli hefðbundinna tölva og lófatækjanna.
Apple mun opna fyrir skráarflutninga á milli
þessara tækja, sem þykja ekki stórfengleg tíðindi,
en vegna þess að tækin „vita“ hvert af öðru og eru
skráð á tiltekna notendur þýðir það að það má

stunda eins konar boðhlaup á milli þeirra. Menn
geta verið að skrifa tölvupóst á símann sinn en
flutt sig í miðjum klíðum yfir á tölvuna án þess
að þurfa að grípa til sérstakra aðgerða eins og
að vista tölvupóstinn sem uppkast og loka. Og
þetta gengur í báðar áttir, því menn munu geta
sent SMS eða hringt úr tölvunni um símann. Og
hann þarf ekkert að vera upp við tölvuna til þess,
svo framarlega sem hann er í einhvers konar netsambandi má hann vera frammi í fatahengi eða
úti í bíl, það gildir einu.
Í því samhengi er einnig vert að muna að nú
þegar eru komin fram bíltæki, sem tilheyra þessu
vistkerfi Apple, margháttuð hljóðkerfi og heimilistæki önnur og sjálfsagt er ekki langt að bíða eftir armbandstækjum frá Apple og öðru góðgæti.
Það er sjálfsagt með það í huga sem Apple
kynnti HomeKit-umhverfið, en það gefur öðrum framleiðendum og forriturum samhæft um-

hverfi til þess að leyfa alls kyns búnaði að virka
betur með Apple-græjunum, hvort heldur ræðir um hitastilla, ísskápa, öryggiskerfi, lýsingu
eða hundafóðrara. Til þessa hefur hver og einn
framleiðandi þurft að bauka við það í sínu horni,
en frá og með haustinu geta menn notað sömu
grunntæknina og látið dótið vinna saman.
Á svipaðan hátt var kynnt til sögunnar
HealthKit, en það mun leiða saman tæki sem
fylgjast með líkamsstarfsemi, hreyfingu og
heilsurækt, en þar er enn helsti vaxtarbroddur
hinnar nýju tölvubyltingar.
Margt fleira var kynnt í hinu nýja stýrikerfi,
en þar á meðal má nefna samtengingu tækja og
afþreyingarefnis innan fjölskyldunnar, allar
ljósmyndir verða framvegis vistaðar í skýinu
og sömuleiðis verður skráarvistun þar öll sjálfvirkari. Allt til þess að fækka ástæðum fyrir
Apple-notendur til þess að leita annað.
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RHA MA750i HLUSTARTÓL

JYROBIKE DETTUR EKKI

Þessi skosku hlustartól hljóma undursamlega, eru vönduð smíð, á sanngjörnu verði
og fást á Amazon.
» www.rha.co.uk

Þetta barnahjól notar snúðtækni til að
halda því á réttum kili.» jyrobike.com

Það er fátt nördalegra en Glass-græjan
frá Google, en netrisinn hefur fengið
tískudrottninguna Diane von Furstenberg
til þess að ráða bráðan bug á því með úrvali tískuumgjarða, sem einnig má setja
sjóngler í. Þær verða kynntar hinn 23. júní
af Net-a-Porter, en brátt mun einnig von á
Glass-umgjörðum frá Luxottica, framleiðanda Ray-Ban og Oakley.

» net-a-porter.com

GOOGLE-BÍLLINN
Google hefur loksins sýnt okkur bíl framtíðarinnar, en hann er alsjálfvirkur og ökumannslaus, án stýris og bremsu. Og virkar
víst prýðilega.

NGU SÉRVALIÐ HRÁEFNI
EINGÖ

PREMIUM
PIZZUR

Premium pizzur Domino’s verða til þegar pizzubakararnir okkar fara fram úr sjálfum sér,
í jákvæðum skilningi, svo úr verða framúrskarandi pizzur. Við fengum listakokkinn Hrefnu
Sætran til samstarfs og hún töfraði fram tvær af Premium pizzum okkar, Bröns og Prima.
Prófaðu Premium pizzurnar okkar, þær gera góðan matseðil okkar enn fjölbreyttari.

BRÖNS

MEAT DELIGHT

ELDÓRADÓ

PRIMA

Ferskt spínat, úrvals
beikonsneiðar, sérvalin
steikarpylsa og egg

Úrvals beikonsneiðar,
sérvalin steikarpylsa, rjómaostur,
piparostur og chiliflögur.

Hvítlaukspizzubotn,
hvítlauksolía í stað
pizzusósu, rjómaostur,
úrvals beikonsneiðar,
pepperoni, jalapeno og
chiliflögur. Þessi rífur
aðeins í.

Pepperoni, safaríkir
kirsuberjatómatar,
ferskur mozzarella,
úrvals beikonsneiðar,
basilpestó og svartur
pipar.

Samsett af

Hrefnu Sætran

Samsett af

Hrefnu Sætran

WWW.DOMINOS.IS

DOMINO’S APP

SÍMI 58 12345
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Stjörnur
framtíðarinnar
Heimsmeistarakeppnin í Brasilíu er að hefjast. Í hverri heimsmeistarakeppni skjótast tiltölulega óþekktir leikmenn upp
á stjörnuhimininn. Erfitt er að spá hverjir það verða en hér er bent á nokkra sem sem gætu komið mörgum á óvart.
Guðni Rúnar Gíslason og Trausti Hafliðason
gudni@vb.is og trausti@vb.is

Origi Divock
Land: Belgía Aldur: 19 ára Félagslið: Lille

Þ

essi 19 ára táningur kom inn í HM hóp Belga í staðinn fyrir Christian Benteke. Það má vel búast við
því að hann fái einhverjar mínútur á HM
því að þrátt fyrir að Belgar sé með
sterkt lið og góða breidd þá er
Divock fyrsti varamaður fyrir
sóknarmanninn sterka Romano Lukaku. Hann er fljótur
leikmaður, tæknilega góður
og sterkur maður á mann.
Þá þykir það telja honum til
tekna að hann er tilbúinn að
hjálpa til í varnarvinnu liðsins. Divock spilar fyrir Lille í
Frakklandi þar sem hann skoraði sex mörk í 35 leikjum á sínu
fyrsta tímabili í efstu deild. Hann
spilaði sinn fyrsta landsleik nú í byrjun júní gegn Svíþjóð. Divock spilaði reyndar
einnig gegn Lúxemborg nokkrum dögum fyrr og fiskaði þar víti fyrir Belga en sá vináttulandsleikur var
dæmdurólöglegur vegna of margra skiptinga.

Bernard
Land: Brasilía Aldur: 21 árs Félagslið: Shakhtar Donetsk

Þ

essi hæfileikaríki og netti 21 árs kantmaður komst
í HM hóp Brasilíu á meðan stjörnur á borð við
Kaka og Robinho neyðast til að horfa á leikina í sjónvarpinu. Bernard hefur þegar leikið 10 leiki fyrir
Brasilíu á síðustu tveimur árum og skorað
þar eitt mark. Hann sló í gegn hjá
Atlético Mineiro í Brasilíu þar
sem hann spilaði með Ronaldinho og Jo. Eftir að hafa
skorað 11 mörk í 36 leikjum
fór áhugi á honum að vaxa
og endaði það með því að
Shakhtar Donetsk keypti
hann fyrir um 22 milljónir punda. Hér er á ferðinni leikmaður sem gæti
hæglega endað í einum af
stóru klúbbunum í Evrópu
ef hann heldur áfram að vaxa
sem leikmaður.

William Carvalho
Land: Portúgal Aldur: 22 ára Félagslið: Sporting CP

W

illiam er 22 ára miðjumaður sem fæddist í Angola en er alinn upp í Portúgal. Hér er á ferðinni
enn einn ungi leikmaðurinn úr herbúðum Sporting CP í Portúgal sem vekur
athygli og fylgir þar í kjölfar stjarna
á borð við Cristiano Ronaldo
og Nani. Hann er þó talsvert
frábrugðinn þessum leikmönnum. Gríðarlega sterkur
varnarsinnaður miðjumaður
sem býr yfir ró og þroska í
leik sínum. Hann var á láni
hjá belgíska liðinu Cercle
Brugge fram til ársins 2013
en hefur verið fastamaður
í liði Sporting undanfarið ár.
William kom inn í lið Portúgal
í umspilsleikjunum gegn Svíþjóð
og spilaði þar í seinni leiknum þegar
Portúgalar tryggðu sér sæti á HM. Helsta
hindrun Williams inn í lið Portúgala eru gæðaleikmenn á borð við Miguel Veloso og Raul Meireles sem
spila sömu stöðu.

Ahmed Musa
Land: Nígería Aldur: 21 árs Félagslið: CSKA Moskva

Þ

að eru ekki margir leikmenn sem hafa þegar spilað
37 landsleiki þegar þeir eru 21 árs gamlir. Á hann
talsvert fleiri leiki að baki en þekktari nöfn á borð við
Victor Moses og Shola Ameobi í hópi Nígeríu. Eftir að
hafa slegið í gegn í Nígeríu fór hann átján ára gamall til VVV-Venlo í Hollandi árið 2010. Í dag spilar
hann fyrir CSKA Moskvu og hefur spilað þar síðan
2012 og skorað 19 mörk í 65 leikjum.
Ahmed Musa var í 30 manna
hópi Lars Lagerbäck
fyrir HM í Suður Afríku 2010
þegar hann
var einungis
17 ára gamall
en þurfti að
draga sig út úr
hópnum vegna
meiðsla. Hér fær
hann tækifæri á ný
til að sýna sig á stóra
sviðinu.

Julian Draxler
Land: Þýskaland Aldur: 20 ára Félagslið: Schalke 04

J

ulian Draxler er án efa þekktasti leikmaðurinn í
þessari umfjöllun. Hann var aðeins átta ára gamall þegar hann gekk í raðir þýska stórliðsins
Schalke 04 þar sem hann leikur enn í
dag. Í janúar árið 2011, þegar hann
var 17 ára og 117 daga gamall, lék
hann sinn fyrsta meistaraflokksleik með aðalliði Schalke og
varð þar með fjórði yngsti
leikmaðurinn til að spila í
þýsku Bundesligunni. Draxler er bæði fljótur og leikinn sókndjarfur miðjumaður, sem getur leikið á vinstri
kantinum. Í nútímafótbolta
eru sóknarmiðjumenn gjarnan
fremur lágvaxnir en Draxler er
undantekning enda 1,87 á hæð. Þótt
hann sé kornungur hefur hann
verið lykilmaður í liði
Schalke undanfarin tvö ár. Mörg
stórlið í Evrópu
hafa sýnt Draxler
áhuga og eftir
áramót greindu
fjölmiðlar frá
því að hann
hefði verið ansi
nálægt því að semja
við Arsenal í janúar.
Draxler hefur aðeins
leikið 11 landsleiki
og eins og með fleiri
leikmenn í þessari úttekt er stóra
spurningin sú hversu mikið
hann fær að spila í Brasil
íu. Það er ekki auðvelt fyrir
hann að komast í liðið því
hann er í stjörnum prýddu
liði Þýskalands. Þjóðverjar hafa undanfarin ár
beinlínis framleitt afburða
knattspyrnumenn og sem
dæmi má nefna Mesut Özil,
sem sló í gegn á HM 2010,
Mario Götze, André Schürrle,
Toni Kroos og Marco Reus.

141387
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PIPAR\TBWA

undir stjórn
matreiðslumeistarans

Skúla Hansen

Fundir
Fermingar
Útskriftir
Afmæli
Erfidrykkjur

Sími 533 3000
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Vinir okkar á Facebook
geta unnið allskyns góðgæti!

Matthias Ginter
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Land: Þýskaland Aldur: 20 ára Félagslið: SC Freiburg

M

atthias Ginter er næsta kynslóð af þýskum varnar
mönnum. Það er þó hægara sagt en gert að komast
inn í ógnarsterkt lið Þjóðverja. Aðrir sterkir og reyndari miðverðir á borð við Per Mertesacker,
Jerome Boateng og Mats Hummels
gætu því miður haldið þessum
unga og spennandi leikmanni
út úr liðinu. Þessi tvítugi
hávaxni Þjóðverji hefur
þegar spilað 70 leiki fyrir
Freiburg og var lykilleikmaður í unglingalandsliðum Þjóðverja. Búist
hefur verið við miklu af
þessum leikmanni allt
frá því að hann spilaði
fyrir U-18 ára landsliðið en
hann ásamt Mario Götze er
eini leikmaðurinn sem hefur
tvisvar sinnum unnið hina svokölluðu Fritz-Walter medalíu sem besti leikmaður unglingalandsliðs.

Joel Campbell
Land: Kosta Ríka Aldur: 21 árs Félagslið: Arsenal

K

osta Ríka er í hrikalega erfiðum riðli með Úrúgvæ,
Englandi og Ítalíu. Í liðinu er snaggaralegur eldsnöggur sóknarleikmaður sem heitir Joel Campbell. Þessi 21 árs
leikmaður hóf ferilinn hjá Sarpissa í heimalandi sínu en
árið 2011 skrifaði hann undir fimm ára samning við enska
liðið Arsenal. Hann fékk hins vegar ekki atvinnuleyfi og
hefur því verið lánaður til ýmissa liða undanfarin þrjú
tímabil. Fyrst til Lorient í Frakklandi, síðan Real Betis á
Spáni og síðasta vetur lék hann með Olympiacos í Grikklandi. Með Olympiacos skoraði hann meðal annars mark
í 2-0 sigri liðsins gegn Man. Utd. í Meistaradeild Evrópu. Campbell er framherji að
upplagi, en getur líka leikið úti á kanti.
Hann skoraði meðal annars 18 mörk
í 21 leik með ungmennalandsliðum Kosta Ríka. Þrátt fyrir ungan
aldur hefur hann leikið 31 landsleik með aðalliðinu og skorað í
þeim 9 mörk. Hann fékk treyju
númer 9 þannig að telja verður
líklegt að hann sé öruggur í byrjunarliðinu.

Antoine Griezmann
Land: Frakkland Aldur: 23 ára Félagslið: Real Sociedad

Þ

egar Antoine Griezman var ungur bjó hann í frönsku
borginni Bayonne, sem er við spænsku landamærin en San Sebastian, heimaborg spænska liðsins Real
Sociedad, er þar skammt frá. Útsendarar spænska liðsins
komu fljótt auga á hæfileika piltsins og þegar hann var 14
ára gerði hann samning við Real Socieadad. Griezmann
hefur vakið mikla athygli með Real Sociedad þar sem
hann hefur skorað 49 mörk í 179 leikjum,
sem er sérstaklega gott þegar haft er í
huga að hann leikur á vinstri kantinum. Griezmann er tiltölulega
nýkominn í franska hópinn og
hefur bara leikið 3 landsleiki.
Það áhugaverða er að hann er
búinn að vera í byrjunarliðinu
í tveimur síðustu leikjum og
skoraði meðal annars í æfingaleik á móti Paragvæ 1. júní. Nú
þegar ljóst er að Frank Ribery
verður ekki með Frökkum aukast
líkurnar á að Griezmann fái að spila.

Josip Drmic
Land: Sviss Aldur: 21 árs Félagslið: Bayer Leverkusen

S

visslendingar eru með óvenjuskemmtilegt lið að
þessu sinni og eiga marga unga bráðefnilega leikmenn. Drmic er einn þeirra. Hann er alinn upp hjá FC
Zürich en árið 2013 var hann keyptur til FC Nürnberg
þar sem hann sló í gegn og skoraði 17 mörk. Hann varð
þriðji markahæsti leikmaður þýski Bundesligunnar sem
er þónokkurt afrek, sérstaklega í því ljósi að Nürnberg
féll úr deildinni. Ýmis stórlið voru með
augastað á Drmic eftir þessa frábæru
frumraun hjá honum í þýsku
deildinni en hann gekk til liðs
við Bayer Leverkusen fyrir
tæpum mánuði. Drmic, sem
hefur aðeins leikið 7 landsleiki, er alls ekki öruggur
með sæti sitt í svissneska
liðinu þar sem hann keppir
við hinn 24 ára gamla
Mario Gavranovic og hinn
22 ára Haris Seferovic um
framherjastöðuna. Möguleikar hans á því að vera í byrjunarliðinu hafa samt aukist eftir
því sem liðið hefur á því í síðustu
tveimur vináttuleikjum Sviss hefur hann
skorað 3 mörk. Það voru kannski kaldhæðni örlaganna
að í fyrsta markið hans kom í 2-2 jafntefli við Króatíu
en Drmic er af króatísku bergi brotinn. Hann skoraði
reyndarbæði mörk Sviss í leiknum.
Serge Aurier
Land: Fílabeinsströndin Aldur: 21 árs Félagslið: Toulouse

A

lain Casanova, framkvæmdastjóri franska liðsins Toulouse, segir að Serge Aurier sé besti hægri
bakvörður frönsku deildarinnar. Aurier er fæddur á
Fílabeinsströndinni en flutti til Frakklands með
foreldrum sínum þegar hann var barn. Þegar
hann var 18 ára samdi hann við franska
liðið Lens og lék hann 47 leiki með því.
Fyrir tveimur árum var
hann síðan keyptur
til Toulouse
þar sem
hann hefur
blómstrað,
ekki bara
í varnarleiknum
heldur varð
hann einn af
markahæstu leikmönnum liðsins á síðasta tímabili.
Aurier lék sinn fyrsta landsleik
síðasta sumar og síðan þá hefur
hann leikið sjö leiki og ýtt Emmanuel Eboué úr byrjunarliðinu. Hann hefur
verið orðaður við nokkur stórlið og þá sérstaklega
Arsenal. Auk þess að geta spilað í
bakvarðarstöðunni getur
Aurierleikið sem miðvörður og sem varnarsinnaður miðjumaður.

Aðrar vonarstjörnur
Það er nóg af spennandi og upprennandi stjörnum sem munu reyna að
láta ljós sitt skína í Brasilíu. Sumir ungir leikmenn eru þegar orðnir
þekkt nöfn. Þar á meðal má nefna
leikmenn á borð við Mateo Kovacic,
miðjumann Inter. Hann getur hæglega orðið lykilmaður í liði Króata
á HM. Þá eru þeir Paul Pogba og
Raphael Varane sem spila fyrir
Juventusog Real Madrid tveir af
allra efnilegustu leikmönnum heimsins í dag. Í hollenska landsliðinu
má svo finna þá Memphis Depay og
Bruno Martins Indi en báðir hafa
þeir verið orðaðir
við sterk lið í Evrópu. Í dag spila
þeir fyrir PSV
og Feyenoord.
Það verður
líka fróðlegt að
sjá hvort hinn
kolumbíski Eder
Balanta Alvarés fær
einhvern séns á HM en hann er grjótharður varnarmaður sem spilar með
argentínska stórliðinu River Plate.
Einnig verður gaman að sjá hvort
Ciro Immobile fái tækifæri með ítalska landsliðinu en hann skaust upp
á stjörnuhimininn í ítölsku deildinni
í vetur og varð markahæsti leikmaður deildarinnar með 22 mörk.
Hann leikur með Tórínó. „Persinn
fljúgandi“, hinn íranski kantmaður
Alireza Jahanbakhsh, gæti komið á
óvart í Brasilíu en hann leikur í dag
með hollenska liðinu NEC Nijmegen.
Annar leikmaður úr hollensku deildinni, Christian Atsu, sem leikur með
Gana, verður einnig í sviðsljósinu en
hann er snöggur og leikinn miðjumaður. Með alsírska liðinu leikur
miðju-kantmaðurinn Yacine Brahimi
en hann vakti verðskuldaða athygli
með Granada í spænsku deildinni í
vetur. Það væri hægt að telja áfram
en við látum þetta duga í bili.

Búrgúndí – af hverju ekki?
Búrgúndí telur einungis um 0,5% alls vínviðar í
heiminum en engu að síður eru framleiðendur
um 4.000 talsins. Af því leiðir að hvergi er
vínframleiðsla stunduð í jafn smáum stíl sem gerir
handbragðið um leið afskaplega mikilvægt.

Arnar Sigurðsson
arnar@berg84.com

V

ín og vindlar fengu nýverið erindi frá hópi
áhugamanna um betri gerð léttvína sem falaðist eftir skipulagningu á vínsmökkunarferð til
Búrgúndí sem einmitt er fæðingarhérað besta
hvítvíns og rauðvíns þessa heims. Eftir vandlega íhugun
í nokkrar mínútur þar sem ekkert svar fékkst við spurningunni ,,af hverju ekki“ var því ákveðið að slá til. Segja
má að í boði séu tvenns konar ferðir, annars vegar þær
sem sniðnar eru að þörf stærri hópa viðskiptavina sem
gjarnan keyra í gegnum svæðið á langferðabifreiðum og
kaupa hóflega verðlagðar ferðamannaheimsóknir. Hins
vegar eru svo ferðir til betri víngerðarhúsa þar sem bóka
þarf heimsókn á hentugum tíma. Fyrst þarf þó að eiga
sér stað viðunandi kynning til að fullvissa hvern og einn
vínbónda um að viðkomandi hópur sé heimsóknarinnar
verðugur. Auk þess eru kotbændur héraðsins lítið hrifnir
af asnalegum spurningum, sem oft geta stytt heimsóknir,
rétt eins og menn takast á flug yfir áhugaverðum samræðum, sem oft hafa í för með sér að gamlar gersemar
eru dregnar fram úr kjallaranum.

Dagur 1
Þegar komið er í Leifsstöð kemur í ljós að talsverð seinkun er á flugi Icelandair til Parísar sem jafnframt þýðir
að fyrsta heimsókn í víngerðarhúsið Vincent Girardin
gengur ekki upp. Sem betur fer er viðbúnaðaráætlun
til staðar sem felst í að vínbúðin Caveau du Chassagne í
bænum Chassagne Montrachet framlengir opnunartímann en öfugt við einokunarverslanir ríkisins hér á landi
er vörukynning sjálfsagður hluti af góðri þjónustulund í
Frakklandi. Að auki höfððu tvær magnum flöskur verið
kældar fyrir komuna á hótelið. Hér þykir sjálfsögð gestrisni hjá hótelhöldurum að leggja gestum til glös til að
drekka eigin vín sem að sjálfsögðu væri til eftirbreytni
hér á landi á hótelum og veitingahúsum.
Dagur 2
Fyrsta smökkun um morguninn er hjá víngerðarhúsinu Rossignol Trapet í bænum Gevrey Chambertin. Um-

Megin víngerðarsvæði Búrgúndí eru á um 40 km löngu svæði.
svifalaust er hópnum sökkt úr 20 gráðu vorgolunni utanhúss niður í 10 gráðu raka kjallarahvelfingu sem er
undir víngerðarhúsinu. Eftir stuttan formála er hafist handa við að sannreyna 2012-árganginn sem er enn
einn stjörnuárgangurinn í litlu magni. Fyrsta vínið er
stórgott af gerðinni ,,Bourgogne“ sem er n.k. borðvín
svæðisins, afskaplega vandað vín á vægu verði og myndi
flokkast sem geimaldarstökk í gæðum fyrir hvaða veitingahús sem væri hér á landi. Án frekari málalenginga
er allt pantað sem hægt er að fá. Því næst eru svo öll vín
framleiðslunnar smökkuð, allt upp í Chambertin sem er
eitt af fimm bestu svæðum héraðsins en úthlutun til Íslands hljóðar upp á heilar tólg flöskur í 2012-árganginum.
Hér er tröppugangur upp í gæðum frá einu víni til annars en segja má að öðrum ólöstuðum að þorpsvínið Gevrey Chambertin megi flokka sem bestu kaupin. Áætla má
að slíkt vín muni kosta um 6.000-7.000 kr. eftir neytendamisþyrmingu íslenskra skattheimtumanna.
Því næst er brunað til baka til bæjarins Mersault þar
sem heimsókn hafði verið endurskipulögð til Vincent
Girardin sem flokkast sem eitt af stærri víngerðarhúsum svæðisins og jafnframt afar tæknilega fullkomið. Þó
að hér megi e.t.v. segja að eiginlegt handbragð hafi verið

39

á undanhaldi eru vínin afar vel gerð, ljúffeng, skörp og
steinefnarík og henta vel fyrir þá sem vilja kynna sér
góð Búrgúndarvín. Næsti viðkomustaður er Chambolle
Musignyþar sem fyrst er stoppað hjá Amiot Servelle.
Næsta stopp er neðar í götunni hjá Andre & Herve
Sigaut. Bæði víngerðarhúsin leggja sig fram um að framleiða vín þar sem uppruninn skín í gegn en slíkt er aðalsmerki allra bestu framleiðenda Búrgúndí sem sækjast eftir góðum viðtökum hjá upplýstum kaupendum. Nokkrir
úr hópnum höfðu þá þegar smakkað 2011-árganginn sem
er virkilega ljúffengur en 2012 er greinilega einu þrepi ofar
þó að líklega þurfi að sýna meiri biðlund og geyma vínin
nokkrum árum lengur til að ná fram því besta úr þeim.
Næstsíðasta heimsókn dagsins er svo aftur í Gevrey Chambertin þar sem Humbert Fréres er heimsóttur.
Hér er líklega besti óþekkti framleiðandi svæðisins sem
hefur aldrei tekist jafn vel til eins og í árgangi 2012. Það
fyrsta sem kemur upp í hugann við smökkun er ferskleiki
og á það við um alla línuna upp í Grand Cru ekrur. Hér er
allt keypt sem hægt er að kaupa, samtals eitt bretti.
Síðasta heimsókn dagsins er svo til Pierre Guillemot
(Pétur svartfugl) sem íslendingum ætti að vera kunnugur en hér á landi hefur Vínekran flutt inn um árabil ljómandi góð Savigny Les Beaune auk hins stórgóða Corton
sem stendur vel undir hinni opinberu Grand Cru gæðaflokkun. Þó ótrúlegt megi teljast fást enn nokkrar flöskur úr 2009-árganginum á 9.900 kr. sem er gjafverð fyrir
jafn mikið vín sem þó þyrfti að geyma í nokkur ár.
Á síðasta degi er orðið nokkuð lágskýjað en lokaheimsóknin er til víngerðarmeistarans Philippe Pacalet
sem á engar vínekrur heldur leigir spildur á nokkrum
af bestu svæðum héraðsins. Hér eru nýjar eikartunnur
notaðar sparlega og öll framleiðsla lífræn. Fyrstu fréttir
af 2013-árganginum gáfu ekki góð fyrirheit m.a. vegna
mikillar úrkomu. Þó að vínin séu enn á tunnum gáfu þau
vægast sagt góð fyrirheit, hreint út sagt frábær víngerð
á öllum stigum, allt frá grunngerð ,,Bourgogne“ upp í
Grand Cru Echezeaux. Ljóst er að enginn verður svikinn
af því að eignast þessa hágæða framleiðslu.
Eftir morgunhressingu er svo ekið til Parísar, heimsins höfuðprýði þar sem gist er eina nótt fyrir heimkomu
og lifrin hvíld eftir góða frammistöðu í ferðinni.
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Íslenskar
konur
áhugasamar
Það er ekki nóg að eiga réttu snyrtivörurnar ef verkfærin eru ekki til staðar. Þetta segir Eygló Ólöf Birgisdóttir,
förðunarfræðingur og eigandi förðunarskólans MOOD.
Edda Hermannsdóttir
edda@vb.is

Í

slenskar konur eiga örugglega heimsmet í áhuga á
förðun og eru svakalega nýjungagjarnar sem er alveg frábært. Þetta segir Eygló Ólöf Birgisdóttir sem á
og rekur förðunarskólann MOOD. „Íslenskar konur
eru áhugasamar um að læra að mála sig og kunna oft meira
en þær halda sjálfar. Það háir þeim oftast að þær eru ekki
með réttu burstana. Þær kaupa sér fullt af snyrtivörum en
gleyma oft að það þarf verkfæri til að vörurnar virki eins
og í búðinni. Svo þurfa íslenskar konur að taka kinnalitinn
í sátt, mikið svakalega sem hann gerir mikið fyrir okkur.”
Dags daglega hentar náttúruleg förðun konum best og
mælir þá Eygló með að nota BB eða CC krem á húðina, létt
púður yfir og skyggja andlitið með sólarpúðri. „Á augun er
gott að nota til dæmis Paint pot, augnskuggana frá MAC
sem eru blautir og auðvelt að setja á augnlokin, ásamt blýanti og maskara. Á varirnar er það bara hinn týpíski varalitur eða gloss og þá ertu tilbúin. Konur sem hafa lítinn

tíma til að mála sig ættu að einbeita sér að því að hafa húðina fallega og skyggja andlitið með sólarpúðri. Þegar ég er
að flýta mér þá sleppi ég augnförðuninni fyrir utan maskarann og set stundum brúnan blýant inn í vatnslínuna,
fallegankinnalit og varalit.“
Stóra varalitasumarið
Yfir sumartímann ættu konur að vera minna farðaðar en
á veturna. „Strobe-kremið frá MAC er algjört æði á sumrin, það er ríkt af vítamínum og er með ofsalega falleg
glansáferð. Það er til dæmis mjög sniðugt að blanda því
út í farðann, þá kemur þessi fallega áferð og farðinn verður þynnri en oftast nær þarf maður minna af farðanum á
sumrin. Svo er algjört lykilatriði að eiga góðan highlight
er til að setja á kinnbeinin og fix+ spreyið frá MAC er algjör snilld í sól og hita. Síðan var að koma varalitur sem er
eins og risa varablýantur frá MAC sem ég er kolfallin fyrir. Það er auðvelt að setja hann á sig og hann situr fastur
á. Ég held hann verði uppáhaldið mitt í sumar. Annars er
ég örugglega búin að fjárfesta í að minnsta kosti tíu vara

litum í mismunandi „orange/koral“ litum svo þetta verður stóra varalitasumarið hjá mér.“
Draumur að stofna skóla
Eygló stofnaði MOOD sumarið 2011 ásamt tveimur öðrum
förðunarfræðingum. Í dag rekur hún skólann ein en hún
segir það hafa verið langþráðan draum að stofna skóla.
„Það var á stefnuskránni nánast frá því að ég útskrifaðist
sjálf en að sjálfsögðu þarf maður reynslu áður en maður
getur farið að miðla þekkingu og reynslu til nemenda svo
það var meðvitað að bíða í nokkur ár. MOOD er í samstarfi við MAC á Íslandi og eru einungis kennarar sem
hafa hlotið þjálfun hjá MAC sem kenna í skólanum en sjálf
starfaði ég hjá MAC í fjögur ár. Í dag starfa margir fyrrverandi nemendur hjá MOOD hjá MAC og er MOOD búið
að útskrifa rétt rúma 200 nemendur frá stofnun skólans.
Grunnámið hjá okkur er átta vikur en síðan erum við með
styttri námskeið í Airbrush, Special effect og einnig erum
við með snyrtibuddunámskeið þar sem vinkonuhópar
geta komið og lært að farða sig með sínum snyrtivörum.“

Fást hjá okkur.

Anika Kendra
85 mm hæll, software púðar innan í svo þeir eru mjög þægilegir að ganga á. Kosta aðeins 16.990 kr. Og jú, þeir eru úr leðri.
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T

our de France-hjólreiðakeppnin verður send út til 170 landa en
Túrinn eins og hún verður kölluð
í þessari grein er þriðji vinsælasti íþróttaviðburður veraldar á
eftir ólympíuleikunum og heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. Keppnin í ár
er sú 101. í röðinni en hún hefur verið haldin árlega síðan 1903 en keppnin lá niðri þegar heimstyrjaldirnar geisuðu í Evrópu. Það
er því fullt tilefni til þess að rifja sögu Túrsins og kannski reyna að varpa ljósi á hvers
vegna þessi keppni nýturviðlíka vinsælda.

Þróun reiðhjólsins
Reiðhjól voru farin að taka á sig mynd upp
úr miðri 19. öld og um 1860 voru hjólreiðaframleiðendur farnir að spretta fram
en reiðhjólin voru ennþá frumstæð og
beinlínis hættuleg en algengasta gerðin
var hin svokölluðu „high wheelers“ eða
há hjól. Þá sat hjólreiðamaðurinn ofan
á risastóru hjóli með fæturnar undir stýrinu og ef framhjólið festist þá
flaug maðurinn á hausinn í bókstaflegri merkingu. Það þótti ekki sæma
konum að hjóla svona hjólum og ekki
heldur heldri manna.
Konur og heldri menn notuðu
frekar þríhjól sem var keðjudrifið en það var líklega upphafið
að hinu svokallaða öryggishjóli
eða „safety bike“ sem þróaðist í
það reiðhjól sem við þekkjum
í dag, hið svokallaða demantalag. Þá samanstendur ramminn af tveimur
þríhyrningum og hjólreiðamaðurinn getur staðið með báða
fætur á jörðinni.

Tour de France verður haldið í næsta mánuði í 101. skipti.

Aðdragandi og upphaf

Tour de
France
Í byrjun næsta mánaðar munu 198 hjólreiðamenn þeysast um héruð
Frakklands og Bretlands í þriggja vikna langri hjólreiðakeppni þar sem
3.656 km verða lagðir að baki. Á meðan þessu fer fram munu tugir
þúsunda áhorfenda fylla þjóðvegi til að fylgjast með.

Tvær VINSÆLUSTU vörur
L’OCCITANE unnu
NUDE Beauty Awards

Handáburður ársins:
“Við höfum séð þetta krem vinna
kraftaverk á höndum, sumum svo illa
förnum að við héldum að ekkert gæti
bjargað þeim. Fyrir þær sakir er þetta
augljós kostur sem handkrem árins.”

SHEA BUTTER
HAND CREAM
150ML

Umsögn NUDE Magazine

Líkamssápa ársins:

ALMOND
SHOWER OIL
250ML

“Þetta er örugglega eina ástæða þess
að við förum í sturtu. Þvílík unun að nota
þessa olíu sem er líkt og töfrabragð. Í
snertingu við vatn breytist hún smám
saman í froðukennda olíu, sem auðvelt er
að þrífa af. Húðin er líkt og silki eftir á og
ilmar unaðslega..”
Umsögn NUDE Magazine

Kringlan 4-12 | s. 577-7040 loccitane.com
L’Occitane en Provence - Ísland

Desgrange var æfur og
skrifaði í L´Auto að 1904
Túrinn yrði sá síðasti en
keppnin lifði áfram.
ishaldara. Upp úr þeim átökum kom orðtakið þrælar þjóðveganna. Desgrange var ekki ánægður með þá þróun að
þetta væri orðin keppni milli hjólaframleiðenda og eitt atvik í Túrnum árið 1929 kallaði á breytingar. Þá bilaði hjólið hjá Victor Fontan og hann var þvingaður af liði sínu til
að hjóla 160 km á lánshjóli með hjólið sitt bundið við bakið
vegna þess að reglurnar sögðu það þyrfti að klára á sama
hjóli
Desgrange ákveður því að 1930 yrði nýtt fyrirkomulag.
Nú skyldi keppnin vera skipuð liðum frá hverju landi í stað
liðum frá hjólaframleiðendum. Hann gerði samning við
Alcion um að skaffa öll hjól fyrir túrinn og voru þau öll gul.
Þetta krafðist nýrra leiða í fjármögnun og þá var kynnt til
leiks auglýsinga-bílalest.
Ári síðar komu keppendur með eigin hjól en nú var lagt
bann við að auglýsa hjólamerkin. Það var síðar lagt af vegna
þrýstings frá hjólaframleiðendum sem börðust í bökkum.
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Maurice Garin sigraði árið 1903 með næstum þriggja klukkustunda forskoti og fékk 12 þúsund Franka að launum.
Engum hefur tekist að vinna með svona miklu mun síðar.
Þarna varð reiðhjólið aðgengilegt öllum. Það var öruggt og þægilegt.
Hjólreiðakeppnir sem einungis ungir hástéttarmenn á háhjólum höfðu
stundað voru nú á færi hins almenna
verkamanns og áhuginn var gríðarlegur. Daglega voru skemmri keppnir háðar í og við höfuðborgina París. Svo mikill var áhugi almennings að 1892 var
stofnað sérstakt dagblað, Le Velo, til að
flytja almenningi fréttir af hjólreiðum
og öðrum íþróttum, reyndar var tekin pólitísk afstaða í blaðinu sem síðar
átti eftir að verða því að falli. Blaðið Le
Velo stofnaði meðal annars keppnirnar Bordeaux–Paris árið 1891 og ParisRoubaix árið 1896 en hin síðarnefnda er enn háð við
góðan orðstír.
Hjólreiðakeppnin verður til
Upphaf Tour de France má rekja til hins svokallaða
Dreyfus-máls sem klauf frönsku þjóðina í tvær fylkingar með og á móti hinum ólánsama Dreyfus en ritstjóri Le Velo, Pierre Giffard, tók afstöðu með honum.
Það varð meðal annars til þess að andstæðingar Dreyfusar stofnuðu eigið blað en þeir gátu ekki hugsað sér
að eiga nokkur tengsl við Le Velo en voru það tengdir
hjólreiðum og hjólreiðakeppnum að þeir voru tilneyddir til að eiga viðskipti við Le Velo eða stofna nýtt blað.
Aðalmaðurinn á bak við hið nýstofnaða blað var Victor
Goddet en hann var eigandi hjólreiðahallarinnar Velodome á Parc De Princes. Hann fékk í lið með sér Henri
Desgrange sem varð ritstjóri hins nýja L´Auto-Velo sem
varð síðar bara L´Auto eftir snörp málaferli við Le Velo.
Blaðinu gekk ekki vel í byrjun enda erfitt að hafa tvö
svona lík blöð í París á þessum tíma.
Það var svo ungur blaðamaður á L´Auto, Géo Lefévre,
sem fékk hugmyndina að langri hjólreiðakeppni um héruð Fraklands þar sem almenningur gæti séð aðeins hluta
af keppninni en væri síðan háður því að fá fréttir af framgangi keppninnar í gegnum blaðið. Hann nefndi þetta
við Desgrange sem leist strax vel á hugmyndina og saman kynntu þeir þetta fyrir Victor Goddet sem er sagður
hafa rétt þeim félögum lyklana af peningaskápnum til að
leggja áherslu á velþóknun sína á hugmyndinni.
Lefévre var umsjónarmaður keppninnar en hann gekk
í öll störf ásamt því að skrifa um framgang hennar í blaðið. Hann hjólaði á eftir hópnum og tók lestir til að komast
á undan hópnum til að sannreyna að þeir kæmu í mark.
Lefévre náði hins vegar ekki að komast til Parísar í tíma
til að verða vitni að því þegar Maurice Garin hjólaði inn á
Parc De Princes-leikvanginn 2 tímum, 59 mínútum og 31
sekúndu á undan Lucien Pothier að viðstöddum 20 þúsund áhorfendum. L´Auto seldi 130 þúsund eintök af sérblaði um Tour de France og nokkrum mánuðum seinna
hætti blaðið Le Velo göngu sinni.

Svindl og spilling
Eftir þvílíka velgengni var tilkynnt að
keppnin yrði haldin að ári og það er óhætt
að segja að túrinn 1904 hafi verið viðburðaríkur. Garin varði titilinn frá árinu
áður en var síðar dæmdur úr leik ásamt
öllum í fjórum efstu sætunum. Svindlið og spillingin náði hæstu hæðum þegar Garin átti sjálfur að hafa sagst munu
vinna túrinn ef hann yrði ekki myrtur
fyrr. Menn slógust, byrluðu andstæðingum sínum eitur, létu bifreiðar draga sig og
stráðu nöglum í veg fyrir andstæðingana
og meira að segja hugmyndasmiður Túrsins og starfsmaður Geo Lefevre var sagður hafa gefið Garin mat þegar hann mátti
ekki þiggja utanaðkomandi aðstoð.
Desgrange var æfur og skrifaði í L´Auto að 1904 Túrinn
yrði sá síðasti en keppnin lifði áfram. Árið 1905 voru gerðar miklar breytingar á keppninni. Leiðum var fjölgað, sem
þýddi að þær urðu styttri og því auðveldara að fylgjast með.
Næstu árin þróaðist Túrinn og fleiri erlendir hjólreiðamenn
tóku þátt. Það var svo árið 1909 sem fyrsti erlendi keppandinn vann keppnina, Lúxemborgarbúinn Francois Faber.
Fyrri Heimsstyrjöldin breytti miklu
Árið 1910 fór Túrinn í fyrsta sinn til Pyrenea-fjallana en
um það tókust þeir á, Desgrange og Alphonse Steines, en
sá síðarnefndi vildi gera túrinn þyngri og alþjóðlegri með
því að fara yfir landamæri Frakklands. Þeir höfðu farið
til Metz árið 1906 við lítinn fögnuð Þjóðverja og því kom
Steines með þessa tillögu að fara yfir Pyrenea-fjöllin og yfir
Tourmalet-garðinn. Það varð úr að Steines fór sjálfur í júní
til að kanna leiðina og varð hann næstum úti á Tourmaletfjallinu en sendi svo keppendur þar yfir mánuði seinna.
Þegar keppandinn Octave Lapize kom upp Tourmalet
var þar fyrir blaðamaður, Victor Breyer, sem spurði hann
hvernig honum liði. Þá svaraði hann: „Segðu Desgrange að
þið eruð allir morðingjar!“ Lapize lét síðar lífið í fyrri heimstyrjöldinni en hann var orrustuflugmaður.
Desgragne gekk sjálfur í herinn í fyrri heimsstyrjöldinni
og barðist í skotgröfunum. Hann hélt samviskusamlega
dagbók yfir allt sem gerðist þar en fyrra stríðið tók marga
hjólreiðamenn Túrsins enda voru það bæði hraustir og
hugrakkir menn sem stunduðu þessa íþrótt á þessum árum.
Fyrsta keppnin eftir stríð var haldin 1919 með sama sniði
og 1914 nema um miðbik keppninnar ákváðu Desgrange
og hans menn að láta þann sem leiddi keppnina hverju
sinni klæðast gulri treyju. En blaðið L´Auto var prentað á
gulan pappír og sennilega hefur liturinn verið til þess að
undirstrikaþað.
Fyrirkomulaginu breytt
Árið 1923 fór útvarpið að veita blaðinu samkeppni um
fréttaflutning en gat ekki flutt fréttir né viðtöl beint. Það
voru líka nokkur átök á milli hjólreiðamanna og keppn-

Samkeppnin eykst
Fjórði áratugurinn var mikill uppgangstími útvarpsins.
Útvarpslýsingar á Túrnum fóru að verða betri og beinar
útsendingar urðu algengari. Það tók þó tíma að ná valdi
á tækninni þannig að það væri hægt að taka viðtöl við
keppendur. Fólk safnaðist saman á knæpum og kaffihúsum til að fylgjast með útvarpsútsendingum og blaðið seldist líka sem aldrei fyrr. Árið 1936 fengu Frakkar
launað sumarleyfi sem gerði það að verkum að áhorfendum fjölgaði umtalsvert og þar með lesendum blaðsins líka. Á þessum árum jókst líka samkeppnin á blaðamarkaði, aðallega þó frá blaðinu Paris-Soir. Ritstjóri þess
var Gaston Bénarc en hann lagði mikla áherslu á ferskar
fréttir og ljósmyndir. Paris-Soir var síðdegisblað og gat
því fært fréttaþyrstum almenningi úrslit og upplýst um
framgang keppninnar tveim tímum eftir hverja dagleið.
Þessu gátu L´Auto menn svarað með því að seinka keppninni og látið þær enda síðdegis og því verið fyrstir með
fréttirnar að morgni næsta dags.
Victor Goddet, eigandi Velodome, Parc de Prinses og
L´Auto, lést árið 1926. Við stjórn fjármála tók eldri sonur
hans Maurice Goddet en hann hafði ekki mikinn metnað fyrir rekstrinum. Hann var upptekinn af hinu ljúfa
lífi sem stefndi honum í gjaldþrot árið 1939 sem leiddi til
þess að hann seldi sinn hlut í eignum þeirra bræðra eða
80%. Jacquet Goddet tókst að halda í ritstjórn L´Auto og
keppnina en síðar fór svo að þýskt/austurískt útgáfufélag
sem var á bandi nasista eignaðist blaðið. Jacquet Goddet
þurfti svo að dansa á hárfínni línu í samskiptum við nasista öll stríðsárin. Hann vildi sem minnst vinna með
þeim en var þó tilneyddur. L´Auto var notað fyrir áróður
nasista en Goddet tókst þó að nota prentvélar blaðsins til
að prenta blöð og bæklinga fyrir andspyrnuna.
Þann 16. og 17. júlí 1942 var nærri 8.000 Gyðingum
safnað saman í Velodome þar sem þeir voru í haldi í
viku án matar og salernisaðstöðu. Þeir voru svo fluttir
til Auschwitz. Tveimur vikum seinna vildu nasistarnir
að Goddet myndi endurvekja Tour de France og buðu
honum alt sem til þurfti, reiðhjól, mat, bíla, bensín og
þess háttar. Goddet neitaði þeim þrátt fyrir að það gæti
þýtt að hann félli í ónáð hjá þeim og jafnvel tekinn af lífi.
Hann losnaði skyndilega undan pressunni þegar Jean
Leuliot féllst á að halda Circuit de France sem var 1.650
km löng keppni á 6 leiðum.
Endalok L´Auto
Í ágúst 1944 var blaðið L´Auto lagt niður og eignir þess
gerðar upptækar af ríkinu. Þá upphófst tveggja ára ganga
Jacquet Goddet til fá uppreisn æru, stofna nýtt blað og að
koma Túrnum af stað á ný.
Jacquet Goddet var sakaður um of náið samstarf við
nasista en honum til bjargar kom Émilen Amaury sem
hafði verið virkur í andspyrnuhreyfinguni. Hann var sá
sem bað Goddet að nota prentsmiðju L´Auto til að prenta
fyrir andspyrnuhreyfinguna. Amaury hjálpaði til við að
fjármagna hið nýa blað L´Équipe og fór svo með Goddet í
verkefnið að koma keppninni af stað á ný . Amaury keypti
síðan L´Équipe út úr Tour de France og bjó til Amaury
Sport Organisation sem hefur eignarhald á Tour de
France, Paris-Roubaix, Paris Marathon og Paris-Dakar
Rally ásamt fleiri fyrirtækjum.
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Orðabók
fasteignasalans
Hástemmdar lýsingar þurfa
stundum nánari skoðun þegar
fasteignaauglýsingar eru annars
vegar. Viðskiptablaðið fann nokkur
dæmi og túlkaði fyrir lesendur hver
raunveruleg merking þeirra er.
Guðni Rúnar Gíslason
gudni@vb.is

Þ

að getur reynst erfitt fyrir venjulegt fólk að
finna leiðina í gegnum fasteignafrumskóginn
þegar það reynir að finna sér íbúð á markaðnum.
Viðskiptablaðið safnaði saman nokkrum raunverulegum dæmum um lýsingar íslenskra fasteignasala
á eignum á undanförnum mánuðum sem túlka má með
ýmsum hætti. Þess má geta að fyrir tíu árum var lögum
um sölu fasteigna breytt og var ákvæði bætt við þar sem
segir að fasteignasalar skuli gæta hófs í lýsingum á fasteignum.

Var frjálslegra áður
Grétar Jónasson, framkvæmdastjóri Félags fasteignasala,
segir fasteignaauglýsingar hafa verið frjálslegri á árum
áður fyrir setningu laganna. „Lagabreyting kom í kjölfar
þess að það höfðu kvartanir borist um að það væri verið
að lýsa eignum með talsvert yfirdrifnum hætti. Þannig
að þetta kom að gefnu tilefni,“ segir Grétar. Hann segir
erfitt að taka á málum þar sem lýsingar eru hástemmdar
sérstaklega í ljósi þess að upplifun fólks er mismunandi.
„Þetta er eitthvað sem hver og einn verður að meta hvað
honum finnst fallegt. Það sem einum finnst fallegt finnst
öðrum ljótt. Þetta er rosalega vandmeðfarið. En lögunum
var breytt að gefnu tilefni og þetta pirraði fólk. Sérstaklega þegar þetta voru sláandi lýsingar,“ segir Grétar sem
segir félagið hafa einstaka sinnum tekið á svona málum.
Hann segir félagið reyna að koma skilaboðum áfram til
fasteignasala um að gæfa hófs í lýsingum.
Grétar segir það vissulega borga sig til lengri tíma
litið fyrir fasteignasala að vera heiðarlegir. „Það er
miklu betra. Það pirrar fólk að sjá lýsingar sem eignin
stendur ekki undir. Við höfum dæmi um að það veldur
pirringi hjá fólki sem er að leita að fasteignum að fá
villandi upplýsingar um eignir,“ segir Grétar sem telur
að lýsa beri hlutunum eins og þeir eru. „Maður heyrir
það líka á mönnum sem hafa verið í þessu lengi að það
sé miklu betra að segja hlutina eins og þeir eru,“ segir
Grétar og bendir á að viðbrögð þeirra sem skoða verði
ekki góð ef það er sent til að skoða eign sem er að hruni
komin.
„En eins og maður segir þá er fasteign eins og ákveðin vara sem er verið að bjóða á markaði. Þá vitum við
að þetta er ekki bara fasteignasalinn heldur les fólk yfir
lýsingar áður og kvittar upp á hvernig lýsingin er,“ segir
Grétar sem segir það einnig fara í taugarnar á sér þegar
hann verður var við hástemmdar lýsingar. „Siðferðið hjá
fasteignasölum á að snúast um að gæta hófs í lýsingum
og koma hreint og beint fram. Að vera ekki með einhverjar blekkingar,“ segir Grétar.

leiðréttir fasteignafrasar

Íbúðin er endurnýjuð að hluta: Fyrir áratug var gert við
brotna gluggann og/eða gatið í gólfinu.

Sjarmerandi upprunaleg eldhúsinnrétting: Gömul
eldhúsinnrétting sem er í henglum. Getur búist við
því að hér sé í besta falli hægt að loka helmingnum af
skápunum.

Snyrtileg eign: Hér var ekki einu sinni hægt að skrifa
„góð eign“ því þetta er svo mikill haugur.

Stutt í alla þjónustu: Íbúðin er við hliðina á mislægum
gatnamótum eða risastóru bílaplani og bensínstöð.

Lítið niðurgrafin kjallaraíbúð: Þessi frasi er löngu
orðinn merkingarlaus. Hefur einhver einhvern tímann
heyrt lýsingu á kjallaraíbúð svona: „mikið niðurgrafin
íbúð“ ?

Í rólegu hverfi: Hér gerist ekkert. Fólk dregur fyrir gluggana
klukkan sjö á kvöldin. Þetta er endastöð lífs þíns.

Snotur eign: Hér dó fagurfræðin og allt sem heitir praktískt
skipulag.

Litrík eign með sögu: Hér standa nánast bara útveggir
eftir. Allt annað er í rúst og/eða hrunið.
Sjón er sögu ríkari: Við ætlum ekki að birta fleiri myndir
af íbúðinni því þá kemur enginn að skoða hjallinn.
Hlýleg íbúð: Íbúðin er lítil, lofthæð á mörkum þess að
vera lögleg og útsýnið er ekkert.
Nett svefnherbergi: Þú getur mögulega troðið rúmi
þangað inn en ekki dreyma um að koma náttborði eða
fataskáp inn.

Sérstök eign í anda Parísar: Veistu hvernig það er að
búa í París? Þar býr fólk í kústaskápum og kallar það
stúdíóíbúð.
Íbúð með mikla möguleika: Finnst þér gaman að spila í
Lottó? En að eyða næstu 10 árum ævi þinnar í strit?
Þá er þetta íbúð fyrir þig. Gríðarlegir möguleikar til
þess að henda tíma, fé og orku í að gera upp vonlausa
íbúð sem þú munt aldrei græða á.
Gróinn garður er umhverfis húsið: Rifjaðu upp tímana
með arfanum í unglingavinnunni. Gróinn er ekki sama
og fallegur. Hér vaxa hlutir. Það á eftir að koma þér á
óvart hvað leynist undir þessum ofvexti.

Um er að ræða dæmi úr íslenskum fasteignaauglýsingum. Túlkun á umræddum lýsingum kemur frá blaðamanni.
Þetta segja lögin Í 13. grein laga um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa segir eftirfarandi um kynningar fasteignasala á eignum: Fasteignasali skal við kynningu á eign sem hann hefur til sölumeðferðar gæta þess að upplýsingar sem veittar eru um hana og lýsingar á henni séu
réttar og í sem bestu samræmi við eiginleika og ástand eignarinnar. Skal hann gæta hófs í lýsingum á eigninni. Fasteignasali skal geta skýrlega
nafns síns í öllum auglýsingum og kynningum á eign. Sé firmanafn fasteignasölu auglýst eða kynnt skal nafn fasteignasala einnig koma fram.

Klæddu þig vel
Hér er skokkað, hjólað, golfað og gengið í dyntóttu veðri með óvæntum
sumarlægðum. Þetta kallar á alveg sérstaka nálgun í hönnun og efnisvali.
Grandi Parka er nýr vatnsheldur jakki með góðri öndun sem er hannaður fyrir
íslenskt sumar og nýtist því allan ársins hring.
Komdu og skoðaðu sumarlínuna frá 66°NORÐUR.
Þú þarft hana oftar en þú heldur.

www.66north.is
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Við vitum að allt getur gerst í atvinnurekstri
REYNSLA OG SÉRÞEKKING HJÁ FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTU VÍS
Eins og stjórnendur og starfsmenn vita eru nær
engin takmörk fyrir því sem getur komið upp
á í rekstri fyrirtækja. Sérfræðingar fyrirtækjaþjónustu VÍS bjóða sérsniðna tryggingavernd
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eftir breytilegum þörfum hvers og eins. Þannig
getur þú einbeitt þér að því sem þú gerir best.
VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk.

