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Tom Cruise er líklega frekar sáttur 
við launin fyrir Top Gun: Maverick. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Variety birti nýlega lista yfir hæstu 
laun í Hollywood og engin kona er í 
tíu efstu sætunum.

Tom Cruise er efstur, en áætlað er 
að hann þéni 100 milljónir dollara 
fyrir Top Gun: Maverick þegar allt 
er talið.

Í öðru sæti er Will Smith, sem 
á að fá 35 milljónir dollara fyrir 
Emancipation. Leonardo DiCaprio 
deilir þriðja sæti með Brad Pitt, en 
DiCaprio fær 30 milljónir fyrir Kill-
ers Of The Flower Moon og Pitt fær 
það sama fyrir kvikmynd um öku-
þór í Formúlu 1. Dwayne Johnson 
fylgir á eftir með 22,5 milljónir fyrir 
Black Adam.

Næst koma sjö karlkyns leikarar 
sem fá 20 milljónir dollara fyrir 
nýjustu kvikmyndir sínar.

Robbie launahæsta leikkonan
Samkvæmt listanum er Margot 
Robbie launahæsta leikkonan í 
Hollywood, en hún fær 12,5 millj-
ónir fyrir að leika Barbie. Alls eru 
15 leikarar fyrir ofan Robbie á 
listanum.

Ryan Gosling fær sömu laun og 
hún fyrir hlutverk sitt í sömu mynd 
og Steve Carrell fékk jafn mikið 
fyrir Minions: The Rise of Gru.

Næsta konan er Millie Bobbie 
Brown, sem fær 10 milljónir fyrir 
Enola Holmes 2. Emily Blunt er 
þriðja launahæsta konan með 4 
milljónir fyrir Oppenheimer. n

Tom Cruise 
launahæstur í 
Hollywood  

 Íris skoðar náttúruhneigð út frá því hvernig við sem manneskjur getum leitt unað inn í hversdaginn og notað umhverfið til þess.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Í ástarsambandi 
við náttúruna

Sviðslistakonan Íris Stefanía Skúla-
dóttir hefur fengist mikið við nátt-

úruhneigð í verkum sínum. Náttúru-
hneigð byggir á hugmyndinni um 

náttúruna sem elskhuga. Hún segir að 
við verðum að líta á náttúruna sem 

ástvin en ekki auðlind. 2
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„Að ganga á heitum moldarstíg. 
Að leggjast í daggarblautt gras. 
Að sitja klofvega á sléttum og 
sterkum trjádrumbi og finna fyrir 
kraftinum. Að láta sig f ljóta á 
spegilsléttu vatni. Að fara í sturtu 
með öllum pottaplöntunum og 
finna fyrir þeim strjúkast við 
kálfann þinn. Að þrýsta hendinni 
niður í þurran heitan mosann. Að 
leyfa lækjarsprænu að leika um 
líkama þinn. Að finna lyktina af 
blóðbergi. Að elska jörðina. Að 
verða ástfangin af náttúrunni 
og verða eitt með henni. Komdu 
í æsandi ferðalag með Írisi og 
leyfðu þér að upplifa jörðina sem 
elskhuga þinn.“ Þannig hljómar 
lýsingin á viðburðinum Nátt-
úruhneigð, sem Íris heldur við  
Esjurætur í dag.

Íris útskýrir að náttúruhneigð 
eða jarðkynhneigð byggi á hug-
myndinni um náttúruna sem elsk-
huga. Hún hvetur fólk til að horfa á 
jörðina sem ástvin í stað auðlindar.

„Orðið auðlind getur verið fal-
legt eins og þegar við sjáum fyrir 
okkur náttúruauðlind. En orðið 
inniber líka eitthvað sem við 
tökum, hvort sem það er til þess 
að horfa á það eða virkja það. Við 
ætlum að prófa að snúa dæminu 
við í göngunni við Esjurætur. Ef við 
sjáum fólkið í kringum okkur allt-
af sem auðlind þá sjáum við fyrir 
okkur hvernig við getum notfært 
okkur það. Þá myndi ég til dæmis 
horfa á eiginmann minn og hugsa: 
Já, ég gæti nú virkjað þetta og þetta 
element í þessum manni mér í 
hag. Það er mjög eigingjörn sýn, 
þetta er viðhorf sem gengur út á að 
spyrja sig: Hvernig get ég hagnast? 
Þegar þú átt bara þannig samband 
við eitthvað eða einhvern þá er það 
frekar einhliða,“ segir hún.

Viðburðurinn við Esjurætur 
gengur út á að þátttakendur endur-
hugsi samband sitt við náttúruna, 
að hugsa ekki um hvernig þeir geti 
nýtt sér náttúruna heldur hvernig 
við sem manneskjur getum gefið 
til baka til hennar.

„Við ætlum að reyna að hugsa 
um það hvernig náttúran getur 
grætt á því að við séum að fara í 
þessa ferð. Hún getur grætt á þann 
hátt að einhver mun kannski 
hægja aðeins á sér, fara að hugsa 
meira um náttúruna og kannski 
hugsa sig tvisvar um við einhvers 
konar gjörðir sem tengjast því að 
menga eða traðka á. Markmiðið er 
að eftir þetta sértu í jafnara sam-
bandi við náttúruna,“ segir hún en 
bætir við að náttúran traðki samt 
líka á okkur.

„Náttúran sturtar okkur niður 
með regnum og vindum og nátt-
úruhamförum og við eigum ekki 
séns í hana. Þetta er stormasamt 
samband en það verður storma-
samara eftir því sem við mengum 
meira og notfærum okkur nátt-

úruna og eyðileggjum hana. Þá 
koma harðari viðbrögð til baka. 
Ég hef hugsað svolítið eftir þessa 
pestahrinu, Covid og allt það, hvað 
margir eru lengi að jafna sig og 
þurfa að hægja á sér eða draga sig 
í hlé. 

Ég held að það sé mjög gott fyrir 
náttúruna að við hægjum á okkur. 
Ég held að ef við myndum öll 
hægja á okkur þá myndi náttúran 
stórgræða á því.“

Allt er lífskraftur
Leið Írisar að því að skoða náttúru-
hneigð á sér smá forsögu.

„Ég var að útskrifast úr meistara-
námi í sviðslistum og var að skoða 
sjálfsfróun kvenna. Við fórum 
mjög djúpt inn í sjálfsfróun og 
fullnægingar. Svo með tímanum 
fór ég að vinna mikið með konum 
í verkum um sjálfsákvörðunarrétt 
kvenna, um það sem þær vilja gera 
með eigin líkama, ég hef líka unnið 
með sjálfa mig í því samhengi. 

Ég hef alltaf komist nær og nær 
þeirri skoðun að þetta er allt eitt og 
það sama, það er að segja ég í mínu 
daglega lífi og ég sem kynvera er 
sama manneskjan, þetta er ekki 
aðskilið,“ útskýrir hún.

„Ef við erum í djúpum og nánum 
tengslum við dýrið í okkur, innri 
lífskraftinn, eins og til dæmis í 
fæðingu, þá ferðu inn í dýrið, þá 
gefurðu frá þér svipuð hljóð og í 
fullnægingum. Á þessari stundu 
ert þú alveg í kjarnanum þínum. 
Við erum þjálfuð í að vera svo 

langt frá þessum kjarna. Þannig 
að tilraunin mín með að skoða 
náttúruhneigð snýst um að við 
komumst inn í þennan djúpa 
kjarna og áttum okkur á því að allt 
er lífskraftur, allt er ást. 

Við getum farið í samtal við 
náttúruna til að virkja þessa til-
finningu inni í okkur. Það er að 
segja virkja okkur sem náttúru-
barn og óheflaða orku.“

Unaður í hversdeginum
Íris segir að í náminu hafi hún 
verið svo heppin að komast í kynni 
við hópinn Pony Express en með-
limir hans komu sem gestakenn-
arar við skólann.

„Þau voru að leika sér með hug-
myndina um að eiga í kynferðis-
legu sambandi við náttúruna. Þau 
töluðu um að hugmyndir þeirra 
um náttúruhneigð hefðu komið 
frá listakonunum Beth Stevens og 
Annie Sprinkle. Þær eru hjón og 
langaði að gera náttúruaktívisma 
og umhverfisaktívisma fyndinn 
og skemmtilegan. Þær hafa verið 
innblástur fyrir ótrúlega marga,“ 
segir Íris.

„En mig langar svolítið að skoða 
náttúruhneigð út frá því hvernig 
þú sem manneskja getur leitt unað 
inn í hversdaginn. Hvernig við 
getum notað umhverfið til þess. 

Ég hef sjálf gert það ómeð-
vitað gegnum tíðina. Ég fór mjög 
snemma að taka pottaplönturnar 
með mér í sturtu og fannst það 
æðislega skemmtilegt, að taka 

náttúruna í kringum þig inn í lífið 
og hafa það næs. 

Ég sá hjá vinkonu minni um 
daginn að hún var að klippa birki-
greinar og nota sem ilm í sturtunni 
hjá sér. Það er líka hægt að taka 
þara og þang og fara í þarabað. 
Ég vil leggja áherslu á alla þessa 
litlu hluti þar sem við búum til 
vellíðunartilfinningu fyrir okkur 
og unaðstilfinningu með aðstoð 
náttúrunnar.“

Íris segist með þessu vilja leggja 
áherslu á að við hættum að tengja 
unað eingöngu við kynlíf og 
eitthvað sem er bara gert bak við 
luktar dyr og er skammarlegt.

„Ég vil að við endurhugsum 
þetta aðeins. Hver er ég sem 
manneskja í samfélaginu og ég sem 
kynvera? 

Það er búið að setja svo mikla 
skömm á kynlíf og unað. En 
kynlíf og unaður er ekkert sem er 
asnalegt eða fyndið eða skrýtið 
að tala um. Ég er að æfa mig að 
tala opinskátt um þetta og hætta 
að vera vandræðaleg. Kynlíf er 
grunnurinn að okkur sem tegund, 
að við höldum áfram. Það á ekki að 
vera eitthvað vandræðalegt að tala 
um það. En okkur er kennt það frá 
blautu barnsbeini,“ segir hún.

Ástarsamband þitt við þig
Kveikjan að viðburðinum sem Íris 
heldur í dag kom að einhverju leyti 
þegar hún var ólétt nýlega og var í 
veikindaleyfi.

„Ég mátti rosalega lítið gera svo 
ég fór mikið inn á við og fór að 
skoða það sem kallast orgasmic 
birth. Orgasmic birth fjallar um 
öruggar, unaðslegar og jákvæðar 
fæðingar. Þar er talað um okkur 
sem dýr og einnig um náttúruna 
og efnafræði. Um oxytocin og 
endorfín og hvernig við getum 
aukið oxytocin-flæði í líkamanum. 
Það er til dæmis það sem gerist 
þegar þú færð fullnægingu,“ segir 
Íris.

„Á fæðingarnámskeiðum er 
líka talað um oxytocin-flæði en 
enginn nefnir kynferðislega örvun 
í fæðingarsamhengi, það þora því 
fáir. Það er kannski sagt að það 
sé sniðugt að slökkva ljósin og 
hafa kósí tónlist en flestir fara í 
kringum kjarnann, að kynferðisleg 
örvun sé það besta til að auka 
þetta flæði, hvort sem það er með 
kossum eða beinni snertingu og 
nuddi á kynfærin eða geirvörtur til 
dæmis. Fólk vill ekki tengja þetta 
saman þó þetta sé náskylt. En ég 
átti geggjaða fæðingu og fann í 
kjölfarið að allt sem ég hafði verið 
að gera á meðgöngunni var svo 
mikið með mér. Það tengdist því 
að örva þetta oxytocin-flæði. Mig 
langaði svo að halda því áfram og 
geri það með því að innleiða unað 
í hversdaginn. Það getur verið að 
setja á sig olíu eftir sturtu eða horfa 
á sig í speglinum í langan tíma, 
bara eitthvað svona lítið. En er 
samt ástarsamband þitt við þig og 
umheiminn.“

Íris tekur fram að á viðburð-
inum hennar við Esjurætur í dag sé 
ekkert skrýtið að fara að gerast.

„Við mætum klukkan 12 og 
þá byrja ég rétt aðeins að kynna 
hugtakið náttúruhneigð. Svo 
gerum við ýmislegt til þess að 
reyna að tengjast betur og opna 
hugann fyrir því að eiga ástríðu-
fyllra samband við náttúruna. Við 
munum taka smá hugleiðslu og ég 
verð með hugvekju, við virkjum 
skynfærin með lykt og snertingu 
til að örva allt í okkur. Fólk verður 
alltaf pínu hrætt þegar það heyrir 
eitthvað svona eins og hneigð, en 
þetta er ekkert hættulegt. Þetta er 
bara mjúk og þægileg ganga um 
Esjurætur.“ n

Viðburðurinn 
sem Íris 
stendur fyrir 
við Esjurætur 
gengur út á að 
þátttakendur 
endurhugsi 
samband sitt 
við náttúruna, 
að hugsa ekki 
um hvernig 
þeir geti nýtt 
sér náttúruna 
heldur hvernig 
við sem mann-
eskjur getum 
gefið til baka til 
hennar.

Ég held að það sé 
mjög gott fyrir 

náttúruna að við hægj-
um á okkur. Ég held að ef 
við myndum öll hægja á 
okkur þá myndi nátt-
úran stórgræða á því.

Ég er 
að 

æfa mig að 
tala opin-
skátt um 
þetta og 
hætta að 
vera vand-
ræðaleg. 
Kynlíf er 
grunnur-
inn að 
okkur sem 
tegund.
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Þá sit ég heima í 
stofunni við hátal-

arana og hækka svo 
mikið í græjunum að 
maður finnur buxna-
skálmarnar hristast.

Jóhann

 
 

Jafnvel 
þegar ég 
átti ekki 
plötuspil-
ara, þá 
safnaði ég 
samt 
vínil-
plötum.

Jóhanna María 
Einarsdóttir

jme 
@frettabladid.is 

Jóhann Þór Línberg Kristjáns-
son er ljósmyndari, tónlistar-
áhugamaður og vínilsafnari 
af lífsins náð og segir tónlist-
aráhugann hafa byrjað þegar 
hann, um 4-5 ára aldurinn, 
komst í kasetturnar hennar 
mömmu og smjattaði á ABBA 
af bestu lyst.

Jóhann er fæddur 1975 svo þetta 
hefur verið um 1980. „Ég man að 
ég notaði umslögin af spólunum 
sem kubba til að byggja úr. Fyrsta 
vínilplatan sem ég eignaðist var 
platan Dínamít, safnplata frá 
útgáfufyrirtækinu Spor með tón-
listarfólki eins og Wham!, Billy 
Ocean og Culture Club. Þó að 
músíkin sé góð, hefur það hvernig 
ég hlusta á tónlist breyst mikið. Ég 
legg mikið upp úr gæðunum, og 
þessi plata er bara ekki vel gerð. 
Hún er fölsk og hljómar hrikalega,“ 
segir Jóhann og hlær. „En ég á þessa 
plötu enn þá.“

Tónlistaráhuginn byrjaði því af 
krafti í „eitís“ hjá Jóhanni. „Fyrsta 
platan sem ég keypti sjálfur 
var með Michael Jackson og ég 
vann mér fyrir henni í unglinga-
vinnunni. Næsta var Iron Maiden. 
Þá var ég kominn yfir í þungarokk-
ið og hlustaði mikið á það næstu 
áratugina.

Fyrir tveimur árum taldi ég 
plöturnar sem voru þá komnar 
upp í 1.600 stykki. Ég safna líka 
geisladiskum og á dágott safn af 
þeim. Ég hef keypt vínilplötur alla 
tíð; jafnvel þegar ég átti ekki plötu-
spilara, þá safnaði ég þeim samt. 
Það er eitthvað við það að eiga 
„hard copy“.“

Formið skiptir máli
„Fæðingarorlofið mitt 2009 fór í 
að setja geisladiskasafnið mitt inn 
í tölvuna. Svoleiðis hlustaði ég á 
tónlist í einhvern tíma. En fyrir 
um sex árum fékk ég plötuspilara 
í jólagjöf og byrjaði fyrir alvöru 
að safna vínilplötum, byggja upp 
græjurnar og láta mig varða um 
hljóminn. Þá fór ég að heyra alls 
konar í tónlistinni sem ég hafði 
ekki heyrt áður og upp úr því fer 
ég að fylgjast meira með íslenskri 
tónlist.

Mér finnst í dag ekkert gaman 
að eiga tónlist á símanum eða 
tölvunni eða streyma henni. Ég 
þarf þessa seremóníu, að velja 
plötu, taka hana úr umslaginu, 
þurrka af henni rykið og setja á 
fóninn. Þetta gefur manni tíma 
til að hægja á sér og hlusta á heila 
plötu. Ef mér líður eitthvað illa og 
langar að bæta skapið þá nota ég 
hiklaust tónlist. Hún hefur mikil 

Nú er áratugur stelpnanna í íslenskri tónlist
Jóhann heldur 
hér á plötu 
Opeth, sænskri 
progressive 
metal/rokk
sveit. Hann fékk 
tólf ára son 
sinn til að taka 
myndina þar 
sem hann sneri 
plötunni eins 
og úkraínska 
fánanum og 
birti svo á Insta
gram til að sýna 
úkraínsku þjóð
inni samhug.
  MYND/AÐSEND

andleg áhrif á mig. Stundum koma 
heimilismeðlimir að mér sitjandi í 
stofunni með tárin niður á kinnar 
og spyrja „hvað ertu að gera?“ og 
ég svara „æj, ég er bara að hlusta á 
Marillion,“ segir Jóhann og skellir 
upp úr. „Marillion er eighties prog-
rock hljómsveit og uppáhalds-
platan mín með þeim er Misplaced 
Childhood, sem segir sögu frá 
upphafi til enda. Ég á hana áritaða 
af höfundinum og safna henni líka. 
Mest átti ég tíu eintök af henni á 
vínil en núna á ég átta.

Við eigum líka til allt safnið 
með Leonard Cohen. Svo blundar 
þungarokkarinn alltaf í mér og ég 
hlusta mikið á Black Sabbath, Iron 
Maiden, Metallica, Ghost, og svo er 
ég nýbyrjaður að hlusta á Ramm-
stein svona á gamalsaldri. Þá sit ég 
heima í stofunni við hátalarana og 
hækka svo mikið í græjunum að 
maður finnur buxnaskálmarnar 
hristast.“

Vekur athygli á Instagram
Jóhann heldur úti vinsælum 
Instagram-reikningi þar sem hann 
deilir ljósmyndunar- og tónlistar-
áhugamálum sínum með rúmlega 
fjögur þúsund fylgjendum. „Þegar 
ég byrjaði að birta myndir af vínil-
safninu mínu á samfélagsmiðlum 
komst ég að því að heimurinn fyrir 
vínil var að opnast og fólki fannst 
þetta flott. Ég sá svo að tónlistar-
fólkið var líka á Instagram, merkti 
það í myndunum og fékk góð við-
brögð frá þeim. Þá ákvað ég bara 
að gerast svo frakkur að hafa sam-
band við þau og hæla þeim fyrir 
plöturnar. Þannig náði ég að kynn-
ast þessu fólki og komst að því að 
þetta er auðvitað bara fólk eins og 
ég og þú. Stór hluti af fylgjendum 

mínum eru Íslendingar. En eftir að 
brasilískur áhrifavaldur tók viðtal 
við tónlistarkonuna og vinkonu 
mína, Unni Söru, heima hjá mér, 
varð mikil vakning á Instagraminu 
mínu í Brasilíu.

Það er gaman að segja frá því 
hvernig ég kynntist Unni Söru. Það 
byrjaði þannig að ég rakst á mynd 
af Gainsburg-plötunni hennar á 
Instagram. Ég hlustaði á plötuna 
á Spotify, leist vel á hana og setti 
þá athugasemd á myndina og segi: 
„Þessa verð ég að eignast.“ Upp 
úr því mælum við Unnur okkur 
mót. Svo var ég í nágrenninu einn 
miðvikudagsmorgun og datt í hug 
að athuga hvort hún væri heima 
og hvort ég mætti sækja plötuna 
til hennar. Hún jánkar því og ég 
kem þarna heim til hennar og hún 
var augljóslega nývöknuð. Í dag 
erum við bestu vinir og ræðum 
mikið allt á milli himins og jarðar. 
Í kjölfarið hef ég unnið með henni 
og fékk meðal annars að taka upp 
útgáfutónleikana hennar á nýju 
plötunni. Það var ótrúlegt að sjá 
hana syngja fyrir fullu húsi.

Einnig hef ég fengið tækifæri til 

að vinna með tónlistarkonunni 
og listmálaranum Sjönu Rut. Hún 
hefur gefið út tvær plötur með 34 
lögum, og málar hún málverk við 
hvert lag. Þetta eru því 34 málverk. 
Ég hef þá séð um að taka ljósmynd-
ir fyrir hana, fyrir bransann og af 
verkunum. Hún hefur líka leyft 
mér að gefa mitt álit á lögunum 
hennar þó svo ég sé ekki tónlistar-
maður sjálfur og því finnst mér ég 
eiga pínulítið í henni.“

Frjó sena á Íslandi
Jóhann segir íslenska tónlistarsenu 
vera afar frjóa og að hún sé sérstak-
lega sterk kvennamegin. „Ég segi 
stundum í gríni að síðustu áratugir 
hafi verið áratugir stelpnanna í 
íslenskri tónlist. Þetta eru ekki 
bara flottar söngkonur og tón-
listarkonur, heldur eigum við í 
þeim ótrúlega flotta höfunda. Þar 
er Ragga Gröndal einn af mínum 
uppáhaldstónlistarmönnum. 
Margir halda upp á hana fyrir lög 
eins og Ást, sem hún flytur eftir 
aðra höfunda. En hún er ekki bara 
frábær flytjandi heldur ótrú-
lega flottur höfundur. Áhuginn 
kviknaði þegar pabbi minn, 
skáldið, sagði mér að heima hjá 
þeim hjónum væri mikið hlustað á 
Röggu. Ég ákvað því að kynna mér 
málið. Þá kveikti ég almennilega 
á henni og uppgötvaði höfundinn 
Röggu. Ég hef aðeins náð að 
kynnast þeim hjónum og hljóð-
heimurinn sem þau Gummi hafa 
byggt upp er magnaður. Eins á ég 
allt safnið með Eivör og með nýju 
plötunni sé ég að hún stendur á 
hnífsegg. Hún er við það að detta 
yfir og verða súperstjarna og 
ég er mjög spenntur að sjá hvað 
verður.“ n
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Ég er mikill veiði-
maður og fjöl-

skyldan er einnig öll í því 
sporti með okkur hjón-
unum.

Þorbjörg Svana Gunnars
dóttir byrjaði að nota 
Protis® Kollagen fyrir ári og 
hefur fundið fyrir miklum 
jákvæðum breytingum á 
húðinni og hárinu en einn
ig hafa liðverkir minnkað til 
muna. Þessar breytingar hafa 
hjálpað henni við bata eftir 
slys sem sendi hana í veik
indaleyfi fyrir þremur árum.

Þorbjörg Svana Gunnarsdóttir er 
lærð hárgreiðslukona, útstillinga-
hönnuður og hundaþjálfari, en 
hún hefur verið í veikindaleyfi 
vegna slyss sem olli henni vægum 
heilaskaða fyrir þremur árum. 
Hún er að vinna í bata og segir að 
kollagenið frá Protis hafi hjálpað 
henni gríðarlega við að jafna sig á 
ýmsu sem misfórst eftir slysið.

„Vinkona mín benti mér á að 
prófa kollagenið og ég byrjaði að 
taka það inn fyrir ári síðan. Hún 
talaði ofboðslega vel um þetta og 
ég hafði séð þetta hjálpa henni 
mikið og sjálf er ég búin að leita 
allra ráða til að verða aftur 
ég eftir slysið, þannig að 
ég prófaði,“ segir Þor-
björg. „Ég er rosa þakk-
lát fyrir ábendinguna, 
því ég er búin að prófa 
ýmislegt sem hefur 
verið mælt með án 
teljandi árangurs 
og margt af því er 
miklu dýrara, en 
fæðubótarefnin frá 
Protis eru æði. Ég er 
mjög þakklát fyrir 
að finna svona 
gæðavöru á góðu 
verði.“

Áhrifin komu á 
óvart
„Ég finn rosalegan 
mun á mér og satt 
að segja kom það 
mér á óvart hvað 

þetta breytti miklu, því ég hef 
prófað kollagen frá öðrum fram-

leiðendum sem hjálpaði 
mér ekki eins mikið,“ 
segir Þorbjörg. „Eftir 
slysið fór allt kerfið 
mitt í klessu en ég finn 

núna mikinn mun á 
hárinu, húðinni og 
er mun betri finn 
ég af liðverkjum.

Ég hef alltaf 
verið íþróttakona 
en eftir slysið varð 
ég mjög veik og 
liðirnir veiktust 
svo mikið að ég gat 

ekkert gert. En síðasta hálfa árið 
hef ég getað byrjað að hreyfa mig 
aftur,“ segir Þorbjörg. „Nú get ég 
stundað líkamsrækt aftur, ekki 
mikið að vísu, en ég finn mun, sem 
er frábært.“

Húðin ekki lengur eins þurr
„Ég hef alltaf glímt við exem og 
verið með mjög þurra húð svo ég 
hef þurft að bera á mig krem, body 
lotion og skrúbba hælana, en eftir 
að ég byrjaði að nota kollagenið 
þarf ég ekki lengur body lotion og 
finn mun á hælunum líka, því ég 
er ekki lengur eins þurr í húðinni,“ 
segir Þorbjörg. „Núna finnst mér 
hún hafa miklu meiri gljáa og 
hreinlega glansa, án þess að vera 
feit. Húðin er miklu meira lifandi, 
ferskari og hún bara glóir. Þannig 
að ég finn hvað þetta hjálpar henni 
mikið.“

Hárið þykkara og heilbrigðara
„Ég vann sem hárgreiðslukona 

fyrir slysið svo ég spái mikið í 
hári. Ég hef tekið eftir því að það 
kemur rosa mikill gljái í hárið og 
mér finnst það síkka hraðar, það er 
þykkara og það er falleg hreyfing 
og miklu meira líf í því,“ segir Þor-
björg. „Það er bara algjör snilld. 
Allir vilja hafa fallegt hár og konur 
sækjast sérstaklega eftir því að fá 
gljáa í hárið og þetta er undraefni 
fyrir það.

Ég hef líka séð mikinn mun á 
hári vinkonu minnar sem benti 
mér á þetta. Hárið hennar var í 
vondu ástandi áður en hún byrjaði 
að nota kollagenið, það var mjög 
fíngert og síkkaði aldrei því það 
brotnaði svo auðveldlega,“ útskýrir 
Þorbjörg. „En nú er það orðið fal-
legt og heilbrigt og ég hef aldrei séð 
hana með svona sítt hár.

Það er magnað hvað álag, áföll 
og streita hefur mikil áhrif á hárið. 
Eftir slysið tók ég eftir miklum 
neikvæðum áhrifum á hárið mitt 
en eftir að ég byrjaði á kollageninu 

hefur það lagast mikið. Þetta 
er bara geggjuð vara og algjört 
töframeðal, enda er ég í hálfgerðri 
áskrift,“ segir Þorbjörg að lokum.

Um Protis® Kollagen
Kollagen er náttúrulegt prótín og 
eitt helsta byggingarefni líkamans. 
Gott að vita um Protis® Kollagen:

n Mikið magn virkra efna
n Engin aukaefni
n Sýnilegur árangur á 30 dögum
n Íslenskt hugvit og framleiðsla
n Ekkert gelatín eða sykur

Protis® Kollagen er framleitt úr 
íslensku fiskroði. Varan er einstök 
blanda af bestu innihaldsefnum 
sem öll styðja við styrkingu á húð, 
hári og nöglum. Kollagen úr fiski 
er áhrifaríkara en kollagen úr 
landdýrum þar sem upptaka úr 
meltingarvegi er betri.

Helstu innihaldsefni:

n  SeaCol® er blanda af vatns-
rofnu kollageni úr íslensku 
fiskroði og vatnsrofnu 
þorskprótíni úr íslenskum 
þorski. SeaCol® tekur þátt í 
að styrkja vefi líkamans og 
viðhalda teygjanleika.

n  C-vítamín tekur þátt í myndun 
kollagens í líkamanum.

n  Hyaluronic-sýra er eitt mest 
rakagefandi efni náttúrunnar 
og viðheldur meðal annars 
raka húðarinnar.

n  Kóensím Q10 er að finna í nær 
öllum frumum líkamans. Það 
er mikilvægt fyrir endurnýjun 
fruma eins og húðfruma.

n  B2- og B3-vítamín, sink, kopar 
og bíótín fyrir hárvöxt, endur-
nýjun húðar og vöxt nagla.

Protis® Kollagen fæst í næsta 
apóteki, heilsuvöruverslun og 
stórverslun. Nánar á protis.is.

Protis Kollagen gaf húðinni og hárinu gljáa

Þorbjörg Svana Gunnarsdóttir segir að kollagenið frá Protis sé algjört töframeðal.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Silli kokkur var ótvíræður 
sigurvegari hinnar árlegu 
Götubitahátíðar sem haldin 
var í Hljómskálagarðinum. 
Er það þriðja árið í röð frá því 
hátíðin hóf göngu sína sem 
Silli kokkur vinnur keppn
ina um besta götubitann.

sjofn@frettabladid.is

Bæði dómnefnd og almenn-
ingur völdu matarvagn Silla kokks. 
Dómnefndina skipuðu veitinga-
mennirnir Ólafur Örn, Eyþór Mar, 
Fanney Dóra og Dóri DNA, ásamt 
fjölmiðlafólkinu Berglindi Festival 
og Binna Löve. Götubitahátíðin 
er einn stærsti matarviðburður 
á Íslandi en gestir streymdu í 
Hljómskálagarðinn og gæddu sér á 
kræsingum frá yfir tuttugu matar-
vögnum. Silli kokkur mun keppa 
fyrir hönd Íslands á stærstu götu-
bitahátíð heims, European Street 
Food Awards, sem haldin verður í 
München í Þýskalandi í október.

Gull fyrir gæsalifrarkæfuna
Sigvaldi Jóhannesson, eða Silli, 
er lærður matreiðslumaður. 
Hann hefur komið víða við, rekið 
mötuneyti, framleitt villibráð og 
meðlæti, rekið veislusali, opnað 
veitingastað og margt fleira.

Samfellt er Silli búinn að reka 
veisluþjónustu í um 20 ár. Hann er 
kvæntur Elsu Blöndal Sigfúsdóttur 
og eiga þau tvö börn. „Börnin 
okkar eru Grétar Jóhannes, sem 
er fæddur 2006 og Petrós María, 
fædd 2008, en þau eru í þessu með 

okkur ásamt fleiri fjölskyldu-
meðlimum og vinum,“ segir Silli. 
Veiðimennskan er ástríða hjá Silla 
og kemur sér vel fyrir matreiðslu-
manninn. „Ég er mikill veiðimaður 
og fjölskyldan er einnig öll í því 
sporti með okkur hjónunum. Ég 
hef mikinn metnað fyrir því að 
nota bráðina alla og gera eitthvað 
úr henni, eins og til að mynda 
gæsalifrarkæfuna sem hefur 
meðal annars unnið gullverðlaun 
á matarhandverkshátíðinni á 
Hvanneyri, Askinum.“

Tilurð matarvagnsins
Matarvagn Silla hefur notið mikilla 
vinsælda. „Við keyptum fyrsta 
matarvagninn árið 2020 þegar 
Covid herjaði á okkur en þá var 
fátt um veislur svo það var bara 

spurning um að fara að gera eitt-
hvað sniðugt. Ég hef framleitt ham-
borgara úr gæsa- og hreindýrakjöti 
fyrir jólin og við ákváðum fyrst 
að henda í grillpakka og selja út úr 
vinnslueldhúsinu okkar en það vatt 
fljótt upp á sig. Mig langaði til að 
fólk fengi borgarana eldaða og sam-
setta eins en það var upphafið að 
því að elda borgarana og selja beint 
út úr eldhúsinu í take-away. Það 
var ansi fljótt farið að spyrjast út og 
þess vegna ákváðum við að kaupa 
vagninn. Þá hófst ævintýrið. Fyrsta 
árið fórum við töluvert út á land og 
tókum síðan þátt í Besta götubita 
Íslands og unnum 2020, 2021 og 
núna þriðja árið í röð 2022.“

Silli segir að stemningin í 
kringum matarvagninn sé ávallt 
góð og fátt sé skemmtilegra en að 

ferðast um landið. „Það er svaka-
lega skemmtilegt bæði að ferðast 
og að hitta fólk sem er jafnvel að 
smakka borgarana í fyrsta skiptið. 
Okkur er vel tekið alls staðar og 
þótt þetta sé brjáluð vinna þá er 
hún gefandi og skemmtileg.“ 

Aðspurður segir Silli aðal 
leyndarmálið bak við götubita 
ársins að hafa ástríðu fyrir því 
sem maður er að gera og prófa 
nýja hluti, ekki festast í einhverju 
heldur ávallt að reyna betur og 
setja saman nýtt. „Vinna allt frá 
grunni sjálfur er mikilvægast og 
ég var það heppinn að fá Deig 
bakarí, sem er að mínu mati eitt 
besta bakarí landsins, með mér í 
lið. Þeir bjuggu þessi brauð til fyrir 
okkur og þegar ég prófaði það með 
hráefninu frá mér vissi ég að það 
yrði ekki aftur snúið.“

Silli sviptir hulunni af inni-
haldi götubitans með ánægju fyrir 
lesendur Fréttablaðsins. „Gæsa-
borgarinn er í brauðinu frá Deig, 
ég framleiði hamborgarana sjálfur, 
sem eru 120 gramma buff, og í því 
er rifinn ostur, eina kryddið er 
flögusalt frá Saltverki, klettasalat 
og sultaður rauðlaukur með trönu-
berjum og reykt gráðostasósa en 

við kaldreykjum gráðostinn sem 
við notum í sósuna. Uppskriftin 
að þessu öllu verður í matreiðslu-
bókinni minni sem kemur út í 
september,“ segir Silli brosandi.

Sköpunargleði og ástríða
Helstu áherslurnar hjá Silla eru 
á villibráð. „Villibráð, þó að við 
tökum að okkur allar tegundir af 
veislum þá finnst mér skemmtileg-
ast að útbúa eðalmat úr íslenskri 
villibráð.“ Þegar Silli er spurður út 
í innblásturinn í matargerðinni er 
því fljótsvarað. „Ég er svo einstak-
lega heppinn að ég næ að sameina 
tvo hluti sem mér finnst skemmti-
legast að gera og það er veiði og 
eldamennska. Þar sem sköpunar-
gleði og ástríðan tekur völd, kann 
ég illa að fara eftir uppskriftum 
svo yfirleitt er þetta dass og dass. 
Ég var alinn upp í eldhúsinu hjá 
föður mínum, Jóa kokki (Grétar 
Jóhannes Sigvaldason) sem kenndi 
matreiðslunemum í mörg ár.“

Gaman er að geta þess að matar-
vagn Silla kokks verður á ferðinni 
um verslunarmannahelgina. 
„Frá því að við keyptum vagninn 
höfum við verið á Akureyri um 
verslunarmannahelgina og við 
ætlum ekkert að breyta út af þeirri 
venju núna. Næst á dagskrá er að 
halda áfram með vagninn og síðan 
er stefnan tekin á München 7.- 9. 
október en þar munum við taka 
þátt fyrir Íslands hönd í European 
street food awards keppninni. 
Þar munu 15 bestu matarvagnar 
Evrópu keppa um titilinn Besti 
götubiti Evrópu.“ n

Leyndarmálið á bak við besta götubita landsins

Fjölskyldan er samhent og virkilega stolt af árangrinum.  MYND/AÐSEND

Kollagenið 
frá Protis er 

komið í nýjar 
umbúðir með 
nýtt og ferskt 

útlit.
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Oddur Freyr 
Þorsteinsson

oddurfreyr 
@frettabladid.is

Það verður góður kok-
teill af þungarokki í boði 
á Gauknum í kvöld þegar 
Brain Police stígur á svið, en 
Ultra Magnus og Ottomon 
sjá um upphitun. Trommari 
Brain Police segir að sveitin 
hafi aldrei farið neitt og sé að 
undirbúa nýja útgáfu.

Þetta eru fyrstu tónleikar Brain 
Police síðan sveitin hélt upp á 
20 ára afmæli sitt í lok árs 2019, 
einu ári of seint. Miðar eru bara 
seldir við hurð, en miðasalan 
hefst klukkan 20 og tónleikarnir 
klukkan 21. Miðaverð er 3.666 
krónur, en 3.500 krónur ef greitt er 
með reiðufé.

Mikill áhugi á tónleikum
Jón Björn Ríkarðsson, eða Jónbi, 
hefur verið trommarinn í Brain 
Police frá því hljómsveitin var 
stofnuð árið 1998. Hann segir að 
ástæðan fyrir því að Brain Police sé 
að fara að spila aftur í fyrsta sinn í 
langan tíma sé einföld.

„Mann langar að spila á tónleik
um. Það er svo ógeðslega gaman,“ 
segir hann. „Það er líka greinilega 
áhugi fyrir Brain Police núna, við 
höfum fengið mikið af beiðnum um 
tónleikahald og annað, bæði hér á 
Íslandi og erlendis. Það er greinilega 
eitthvað í loftinu, svo það var um að 
gera að henda í gigg.“

Jónbi segir að faraldurinn hafi 
komið í veg fyrir að sveitin gæti 
bruggað eitthvað saman.

„Hann kom alla vega í veg fyrir 

Brain Police hefur aldrei farið og mun alltaf vera

Jónbi, trommari Brain Police, segir að á tónleikunum í kvöld geti fólk búist við gömlu góðu slögurunum. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Brain Police verður á Gauknum í kvöld ásamt Ultra Magnus og Ottoman og spilar líka á stórtónleikunum Rokk í 
Reykjavík í september. Sveitin er einnig  að undirbúa útgáfu á nýju efni.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

frekari plön. Afmælistónleikarnir 
gengu mjög vel og það var mjög 
mikill áhugi innan herbúða Brain 
Police á að spila meira saman, en 
eins og með allt annað kom Covid 
og sagði „hingað og ekki lengra“, 
sérstaklega af því að við búum 
ekki allir í sama landi,“ segir hann. 
„Þannig að það gerðist ekkert.“

Brain Police er 24 ára í ár en 
Jónbi segir að sveitin hafi lítið 
breyst.

„Það voru ákveðnar breytingar 
hjá okkur um miðbik tímabilsins, 
en núna er sveitin eins og hún á að 
vera og verður alltaf. Ef eitthvað 
breytist núna verður ekkert Brain 
Police,“ segir hann. „Einu breyt
ingarnar eru að við erum orðnir 
gamlir og reyndar karlar og þar af 
leiðandi helmingi betri. Um leið 
erum við orðnir þakklátari fyrir 
rokkið og að vera enn þá til.“

100% Brain Police
„Á tónleikunum getur fólk búist 
við 100% Brain Police. Þetta verða 
bara gömlu góðu slagararnir,“ segir 
Jónbi.

Það eru hljómsveitirnar Ultra 
Magnus og Ottomon sem sjá um að 
hita upp.

„Þetta eru bæði þungarokks

bönd. Í Ultra Magnus eru gamlir 
menn á uppleið, en þó að allir 
meðlimirnir séu yfir þrítugu er 
bandið nýtt og mjög skemmtilegt,“ 
segir Jónbi. „Ottoman hefur svo 
verið starfandi í töluverðan tíma, 
en þau gáfu út plötu á síðasta ári og 
hafa getið sér gott orð. Þetta verður 
ótrúlega góður kokteill af þunga
rokki.“

Brain Police er líka að fara að 
spila á Rokk í Reykjavík stórtón
leikunum sem verða 17. septem

ber næstkomandi í Kaplakrika og 
Jónbi segir að það sé löngu komin 
þörf fyrir stóra rokktónleika á 
höfuðborgarsvæðinu.

„Ég held að þetta sé eitthvað 
sem hefur þurft hérna,“ segir 
hann. „Það eru þungarokks og 
pönk hátíðir um allt land en lítið 
að gerast hérna á þessu svæði, svo 
þetta er eitthvað sem ætti að vera 
búið að græja fyrir löngu.“

Næsta ár verður gott
Þegar Jónbi er spurður hvort Brain 
Police sé komin aftur til að vera er 
svarið einfalt.

„Brain Police hefur aldrei farið. 
Við höfum kannski lagst undir 
feld, en við höfum aldrei farið og 
munum alltaf vera,“ segir hann 
ákveðinn.

Jónbi segir að sveitin sé líka 
byrjuð að undirbúa nýja útgáfu.

„Ég ætla ekki að taka svo djúpt 
í árinni að segja að það sé von á 
nýju efni, en undirbúningurinn er 
hafinn. Við erum að æfa fyrir tón
leikana núna en þegar það eru ekki 
tónleikar á næstunni erum við 
að búa til nýtt rokk,“ segir hann. 
„Það gengur hægar en „í denn“, 
en gengur þó. Ég held að næsta ár 
verði gott hjá okkur.“ n

Brain Police hefur 
aldrei farið. Við 

höfum kannski lagst 
undir feld, en við höfum 
aldrei farið og munum 
alltaf vera.

Jón Björn Ríkarðsson
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Bílar 
Farartæki

 Bílar til sölu

FORD MUSTANG PONY ‘06
Til sölu Ford Mustang Pony. 6 
cyl. sjálfsk. Hlaðinn aukabúnaði. 
Vel með farinn. Er víðförull og 
einn eigandi. Uppl. á e-mail oro@
university.is eða í s. 5525000

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupum bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og við höfum samband

 Bátar Þjónusta

 Garðyrkja

ALMENN GARÐVINNA OG 
VIÐHALD

Mah ehf tekur að sér alla almenna 
garðvinnu og viðhald. Tökum einnig 
að okkur háþrýstiþvott, helluþrif 
og Pallaþrif Gerum tilboð ykkur 
að kostnaðarlausu. Sanngjörn 
verð, góð samskipti og vönduð 
vinnubrögð. Hafið samband í 539-
5098 eða á mah@mah.is

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Spádómar
Spákona. Miðla með aðstoð 
kaffibolla. Miðla til þín því sem þú 
þarft að heyra. S. 866 6597 Ásdís 
Spámiðill. Get komið í heimahús. 
Get einnig tekið hópa.

 Húsaviðhald
Getum bætt við okkur utan 
og innanhúss málningarvinnu. 
runarmurari.is S. 7743800

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 867 4254

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð 
verð. Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · normx.is

Opið  mán. - fim. 10-18,  fös. 10-17  og  lau. 10-14

Snorralaug

299.000 kr.

Grettislaug

259.000 kr.

Unnarlaug

310.000 kr.

Geirslaug

279.000 kr.
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Gvendarlaug

189.000 kr.

Sigurlaug
(kaldi potturinn)

135.000 kr.

Heitir og kaldir gæðapottar sem hitta 
í mark hjá öllum í fjölskyldunni
ásamt miklu úrvali af fylgi- og aukahlutum  

fyrir pottinn og pottaferðina!
ásamt miklu úrvali af fylgi- og aukahlutum  

fyrir pottinn og pottaferðina!

Heitir og kaldir gæðapottar sem hitta 
í mark hjá öllum í fjölskyldunni
ásamt miklu úrvali af fylgi- og aukahlutum  

fyrir pottinn og pottaferðina!
ásamt miklu úrvali af fylgi- og aukahlutum  

fyrir pottinn og pottaferðina!

Fljótandi „hengirúm”. Margir litir

3.900 kr.

Algjör slökun!Algjör slökun!

Hitamælir m/bandi
(stór appelsínugulur)

3.000 kr.

Hitamælir gul önd

2.500 kr.

Hitamælir golfkúla

1.900 kr.

HHiHitamæamæmæ
(ssstórr aapp

3333..000
Hitamælir m/bandi
(stór appelsínugulur)

3.000 kr.

lilirlir m/m/m/banbanb dididilir m/baandidi
elsínugulggulur))elsínugullur)u

0000000000 kkrr...kr.

HHHitamamæmæ

222..55
Hitamælir gul önd

2.500 kr.

googolfklf úúlúla

000 kkr..

HHiHitamamæmælilir gg

11..999000
gugugul öl ndgul öönddnælirlir ggælir g

00005500000500 kkrr...kr.

Hitamælir golfkúla

1.900 kr.

Vatnsheld spil

2.950 kr.

UNO vatnsheld spil

3.490 kr.

Erum við 
að leita að þér?

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

SMÁAUGLÝSINGAR 7LAUGARDAGUR  23. júlí 2022 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is



Keypt
      Selt

 Til sölu

Gæða ungnautakjöt beint frá býli. 
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is 
s. 868 7204

Heilsa

 Heilsuvörur

Húsnæði

 Húsnæði óskast
Óska eftir allt að 60 fm 2 herb. íbúð 
á höfuborgarsv. Er áreiðanleg og 
reglusöm. Uppl: 8666597.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.is

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

ÞJÓNUSTU
AUGLÝSINGAR

HAFÐU SAMBAND OG 
VIÐ GERUM ÞÉR TILBOÐ

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Blaðið í dag  og safn eldri blaða á  frettabladid.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ný og öflug 
fasteignaleit 
Finndu réttu eignina fyrir þig á frettabladid.is
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