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Tom Sturridge túlkar sjálfan Dream
of the Endless.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Draumakóngur
loks á skjánum

K Y N N I NG A R B L A Ð

Óperan rifjaði upp
eigin fjölskyldusögu

jme@frettabladid.is

Löngum hefur það verið talið ógerlegt að yfirfæra myndasöguseríuna
The Sandman, eftir Neil Gaiman,
yfir á hvíta tjaldið. Serían var gefin
út af DC Comics 1989-1996 og
stökkva karakterar frá einu tímasviði á annað. Eiginleikar myndasöguseríunnar fá að halda sér furðu
vel í nýju Netflix-þáttaröðinni, úr
smiðju Gaiman og David S. Goyer.
Tom Sturridge leikur Sandmanninn sjálfan sem er fangaður í fyrsta
þætti af Roderick Burgess. Eftir það
flakka persónur á milli tíma og
tilverustiga og útkoman er að sögn
Ed Power í The Daily Telegraph,
„eins góð aðlögun og mætti búast
við. Fyrir Gaiman-aðdáendur eru
leikarnir loksins að hefjast.“
Þreytandi og uppskrúfað
Að mati Hugo Rifkind í The Times
er uppskrúfað andrúmsloftið
þreytandi, en þó sé þáttaröðin
áferðarfögur. Þegar Jenna Coleman
kemur til sögu fari þetta að verða
eins og Doctor Who, „nema gáfulegra“. Hann segist ekki hafa lesið
myndasögurnar en bætir við að ef
þetta haldi áfram á sömu braut sé
hann til í þetta.
Dan Einav í FT þótti þetta
heldur slappt. Sér þætti ekki greitt
nægjanlega vel úr aukafléttum
og að samtöl væru fátt annað en
karakterar að segja nákvæmlega
hverjir þeir eru og hvað þeir ætli
að gera. Það virðist viðeigandi að
þáttur um „draumakonunginn geti
svo auðveldlega sent áhorfendur í
draumalandið.“ n
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Elsa Waage óperusöngkona
upplifir eigin fjölskyldusögu
þegar hún stígur aftur á svið
eftir hlé í nýrri íslenskri óperu,
Þögninni, sem fjallar um raunverulegt líf barns sem var afneitað við fæðingu. 2

Elsa Waage óperusöngkona stígur á svið eftir hlé í nýrri íslenskri óperu. Elsa tengdi sterkt við söguþráð óperunnar. 
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Elsa segir að óperan sé ákaflega
dramatísk enda byggð á sönnum
íslenskum atburði sem margir
geta samsamað sig. Þegar Elsa lýsir
verkinu segir hún: „Stutt ástarsamband fyrir hálfri öld rifjast
upp fyrir Hjálmari þegar ástkonan
deyr og hann er á leið í jarðarför.
Áróra, sú látna, skipar stóran sess í
hjarta hans en hún ól honum barn
sem hann gekkst ekki við. Þegar
hann kvæntist annarri konu lofaði
hann að eiga engin samskipti við
þennan son sem hann eignaðist
í fyrra sambandi,“ útskýrir Elsa.
„Verkið fjallar um einmanaleika,
einangrun og eitraða karlmennsku.“
Það er Bjarni Thor Kristinsson
sem fer með hlutverk Hjálmars,
sonurinn Almar fær rödd Gissurar
Páls Gissurarsonar, Elsa fer með
hlutverk eiginkonunnar, Báru, og
Björk Níelsdóttir er rödd ástkonunnar Áróru.
Óbærileg þögn
„Þessi ópera er algjör snilld og
sagan snart mig djúpt því það
sama kom fyrir móður mína,
Clöru Grimmer Waage,“ segir Elsa.
„Móðir hennar, amma mín, varð
ófrísk eftir mann sem hún hitti í
Færeyjum en hann var skipstjóri
á skosku sjávarrannsóknaskipi.
Honum láðist að láta hana vita að
hann væri þegar kvæntur maður.
Móðir mín er frá Færeyjum en saga
hennar er ekki ólík sögu margra
Íslendinga fyrri ára,“ segir hún.
Skipstjórinn lét sig hverfa en móðir
hennar fór þremur árum seinna
og skildi hana eftir hjá foreldrum
sínum. Móðirin fór að vinna í
Danmörku og kom aldrei til baka.
„Móðir mín mátti aldrei vita neitt
um föður sinn, það var þaggað
niður ef hún spurði. Þetta var
ærandi þögn eins og í óperunni og
þess vegna tengi ég vel við söguna,“
útskýrir Elsa en fjölskyldan hefur í
nokkur ár verið í rannsóknarvinnu
til að finna rætur Clöru.
„Faðernið var vitað þótt engin
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samskipti hafi verið á milli þeirra.
Hann var fæddur í Skotlandi en við
höfum komist að því að ættir hans
komu að mestu frá austurströnd
Englands. Bróðir minn, Snorri,
hefur verið afar ötull í þessari
rannsóknarvinnu en við fundum
leiði langafa okkar og þá staði þar
sem rætur fjölskyldunnar liggja í
sumar,“ segir Elsa en systkinin og
móðir þeirra fóru til Englands fyrr
í sumar til að heimsækja þessar
slóðir.
Fann rætur sínar
„Það hefur verið móður minni,
sem er 87 ára, mikils virði að
uppgötva rætur sínar og upplifa staðinn þaðan sem uppruni
hennar kemur. Lengi hefur hún
haft eins konar tómarúm í sálinni
sem skapaðist við það að alast upp
foreldralaus. Það hafði ekki síður
áhrif á okkur að fylgjast með viðbrögðum hennar,“ segir Elsa.
„Mamma og Snorri höfðu áður
farið í ferð til Skotlands og komust
að því þar að í raun var föðurfjölskyldan írsk og bresk. Móðir mín
ber ættarnafnið Grimmer og þegar
Covid stóð sem hæst setti ensk
kona sig í samband við hana en
hún hafði farið í DNA-rannsókn
sem fólk getur pantað sér og fann
mömmu í gegnum hana. Þetta
var nokkrum dögum áður en við
fórum til Englands í sumar. Þær
reyndust skyldar í þriðja ættlegg.
Það urðu miklir fagnaðarfundir
þegar þær hittust í fyrsta sinn og
alveg stórkostlegt að sjá mömmu
upplifa þessa stund. Eiginlega eins
og að sjá gamalt sár lokast,“ segir
Elsa og bendir á að í gamla daga
hafi verið mikil skömm að vera
óskilgetið barn og foreldralaus að
auki. „Hún mátti ekki einu sinni
leika við hvern sem var. Langafi
minn og -amma voru hins vegar
hennar bjargvættir og voru sérlega góð við hana. Auk þess hefur
mamma alltaf verið í mjög góðum
tengslum við móðursystur sínar og
við fórum oft til Færeyja þegar ég

Það hefur verið
móður minni, sem
er 87 ára, mikils virði að
uppgötva rætur sínar og
upplifa staðinn þaðan
sem uppruni hennar
kemur.

var krakki. Þegar aðrir fóru í sveit
fór ég þangað,“ segir Elsa.
Faðir Elsu, Steinar Waage, rak
skóverslun sem margir muna eftir
og er enn til ásamt því að vera með
skóviðgerðir og -smíðar. Móðir
hennar tók fullan þátt í rekstrinum. Þau kynntust í Danmörku
þegar Clara fór í húsmæðraskóla
og hann í skósmíðanám. Steinar
lærði meðal annars gervilimaskósmíðar en sjálfur var hann fatlaður
eftir lömunarveiki sem hann fékk
fimm ára. „Þau voru tveir stórhuga
karakterar með elju og löngun
til að gera góða hluti,“ segir Elsa
eftir að hafa rifjað upp sorgarsögu
móður sinnar.
Kynntist ástinni á Ítalíu
Elsa var verkefnalaus eins og flestir
listamenn í Covid og réð sig þá til
vinnu við afgreiðslustörf í Lyfjavali auk þess sem hún hefur lengi
kennt í Fjölmennt og verið leiðsögumaður í Hörpu. Þá kennir hún
einnig söng í Söngskóla Sigurðar
Demetz. „Mér finnst skemmtilegt
að taka að mér hin ýmsu störf og
reyni alltaf að hafa gaman af því
sem ég tek mér fyrir hendur hverju
sinni,“ segir hún.
Elsa lærði söng hjá Elísabetu
Erlingsdóttur á sínum tíma og hélt
síðan til Hollands í frekara nám.
Þaðan fór hún til Bandaríkjanna
þar sem hún lauk háskólagráðu í
tónlist. Eftir átta ár í Bandaríkj-
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unum flutti Elsa til Sienna á Ítalíu
til að verða betri í ítölsku. Þar
kynntist hún ástinni. Elsa bjó í 19
ár stutt frá Como-vatninu ásamt
eiginmanni og dóttur. Hún söng
bæði á Ítalíu og víðar í Evrópu.
Þegar eiginmaðurinn féll skyndilega frá ákvað Elsa að flytja heim
rétt fyrir áramótin 2012 og segir
að stórfjölskyldan hafi tekið vel
á móti henni. „Það reyndist ekki
auðvelt fyrir mig að vera einstæð
móðir á Ítalíu eftir þetta áfall,“
segir hún.
Elsa segist í rauninni vera ævintýrafíkill og væri alveg til í að fara
aftur til Ítalíu ef hún hefði tök á
því. Dóttir hennar býr úti og þær
mæðgur ætla að ferðast um SuðurÍtalíu í haust. „Þangað hef ég aldrei
komið og hlakka mikið til,“ segir
hún.
Íslendingar flykkjast til Ítalíu
í sumar og Elsa segist hafa tekið
eftir því. „Ég held að margir kjósi
núna að njóta matar og menningar
í staðinn fyrir að flatmaga í sólbaði
á Spánarströnd. Það eru svo margir
staðir á Ítalíu sem hafa mikla sögu
auk þess sem þar eru skemmtilegar
gönguleiðir. Flóran er svo fjölbreytt,“ segir hún.

Elsa fór með
móður sinni og
bróður til Englands í sumar en
þau vildu kanna
uppruna þeirra
sem liggur þar í
landi.
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Gaman að koma aftur
Elsa segist vera mjög spennt yfir
því að stíga á svið aftur eftir langt
hlé. „Ég hef ekki komið fram síðan
ég tók þátt í óperunni Góðan
daginn, frú forseti, sem Alexandra
Chernyshova samdi og var flutt
árið 2020. Fyrir utan tónleika
þá hef ég ekki tekið þátt í óperu
frá því ég setti sjálf upp Signora
Langbrók í Kaldalóni árið 2017 en
þar á undan söng ég í óperunni
Ragnheiði. Það er rosalega gaman
að koma aftur og vinna með ungu
hæfileikaríku fólki,“ segir hún.
Þögnin er eftir Helga Rafn
Ingvarsson tónskáld og Árna
Kristjánsson handritshöfund en
sagan kemur úr hans fjölskyldu.
Sýningar verða 19. og 20. ágúst í
Tjarnarbíói.“ n
Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann
Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir,
ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.
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Hvað er um að vera í næstu viku?

15.

ágúst
mánudagur

17.

ágúst
miðvikudagur

n Uppistandstónleikar
Port 9 – 20.30
Andri Ívars stendur fyrir uppistandstónleikum á Port 9. Andri
er grínisti og gítaristi og er með
nýtt prógramm í farteskinu.
Árni Helgason hitar upp.

Matarkjallarinn
Aðalstræti 2

Hvað?
Veitingastaðurinn og kokteilbarinn Matarkjallarinn er staðsettur í 160 ára gömlu húsi í
hjarta miðborgarinnar. Gamli
hafnargarðurinn ber uppi einn
útvegg hússins sem nýtur sín vel
og minnir á söguna.
Fyrir hvern?
Staðurinn er með föstudagstilboð í hádeginu þar sem hægt er
að fá ribeye steik á 3.490 krónur,
með frönskum og bernaisesósu.
Á kvöldin er staðurinn tilvalinn fyrir sérstök tilefni og ekki
úr vegi að kynna sér brot af því
besta með sex rétta leynimatseðli.
Þá er Matarkjallarinn frábær
áfangastaður fyrir erlenda gesti
sem langar að kynna sér það
besta úr íslenskri matargerð
með íslensku hráefni.

n Aldous Harding tónleikar
Hljómahöll – 20.00
Nýsjálenska tónlistarkonan
Aldous Harding sendi frá sér
sína þriðju breiðskífu fyrir
skömmu og líkt og hennar fyrri
verk hefur platan hlotið rokna
dóma. Aldous er þekkt fyrir
frumlegar útsetningar á hlustendavænu folk poppi með
hrífandi ljóðatextum.

16.

ágúst
þriðjudagur

Snorrabraut 37
Hvað?
Íslendingar búa svo vel að hafa
heimsins stærsta pílustað í
hjarta miðborgarinnar. Píla er
frábær hópíþrótt og aðgengileg
fyrir byrjendur jafnt sem lengra
komna.
Fyrir hvern?
Hægt er að bóka í keppnispílu
annars vegar fyrir 2–8 keppendur á spjaldi, og partípílu
hins vegar, fyrir 2–12 keppendur
á spjaldi. Í báðum tilfellum er
sjálfvirkur útreikningur á skori
og því hægt að einbeita sér að
samveru og veitingum sem eru
í boði á staðnum.
Staðurinn býður upp á pitsur,
vængi og franskar af ýmsum
toga og hægt er að fá grænkeravænar útgáfur. Hægt er að bóka
spjald á netinu á bullseye.is. n

18.

ágúst
fimmtudagur

n DÓH Tríó
Skuggabaldur – 20.00
Helgi R. Hreiðarsson saxófónleikari, Daníel Helgason gítar- og
bassaleikari og Óskar Kjartansson trommuleikari skipa DÓH
tríóið. Liðsmenn lýsa tónlistinni
sem óreiðukenndri samsuðu
djasshefða sem þeir tileinkuðu
sér í tónlistarskóla FÍH.
n Ingibjörg Turchi á djasshátíð
Flói í Hörpu – 20.00
Bassaleikarinn Ingibjörg Turchi
flytur lög af nýrri plötu, ásamt
eldri verkum og frjálsum spuna.
Með Ingibjörgu leika Tumi Árnason á tenórsaxófón, Magnús
Trygvason Eliassen á trommur,
Hróðmar Sigurðsson á gítar og
Magnús Jóhann Ragnarsson á
píanó. Viðburðurinn er hluti af
Jazzhátíð Reykjavíkur.
n Hamfarir og drepsóttir
Þjóðminjasafn Íslands –11.00
Leiðsögn um Þjóðminjasafn Íslands þar sem rýnt er í uppruna
Íslendinga, farsóttir og náttúruvá. Aðgöngumiði í safnið
gildir.

Bullseye

n Sundballetttími
Sundhöll Reykjavíkur – 18.00
Sundballetthópurinn Eilífðin
stendur fyrir sundballetttíma á
þriðjudögum í ágúst. Nemendur
rifja upp þvottavélina, læra
krókódílatæknina, síldartorfuna
og fleira. Þátttakendur þurfa að
vera fullsyndir og ná til botns.
Greitt er fyrir tímann með aðgangsgjaldi í laugina.

n Afródans
Hljómskálagarðurinn – 16.00
Sandra og Mamady Sano leiða
afródanstíma sem lýst er sem
stuttum, orkumiklum og gerðum til að lífga upp á borgarlífið
og gleðja. Aðgangur er ókeypis
og dansinn hentar byrjendum
sem og lengra komnum.
n Stundarómur
Mál og menning – 18.00
Opnir tónleikar fjóreykisins
Stundaróms. Sveitina skipa
ungir tónlistarmenn, píanistinn
Ólína Ákadóttir, víóluleikarinn
Hafrún Birna Björnsdóttir, tónsmiðurinn og euphoniumleikarinn Daníel Haugen og sellistinn
og söngkonan Steinunn María
Þormar.

n Netfyrirbærið

Hann er tíu en …
Á Twitter stendur jafnan yfir endalaust og samfellt Íslandsmeistaramót í gríni og þar, líkt og á öðrum
samfélagsmiðlum, detta stundum
inn þemu eða memes.
Sum memes ná þvert á samfélagsmiðla og hefur „Hann er 10“ auk
Twitter, einnig náð inn á bæði TikTok og Instagram.
Skapalón „Hann er 10“ gengur út
á að viðfangið sé gætt öllum mögulegum mannkostum en síðan sé
hængur á. Hér eru nokkur dæmi
um slík tíst. n
@bergthorajons
Hann er 10 en hann klappar þegar
flugvélin lendir.
@gudmundur_jor
Hann er 10 en hann kemst ekki
upp að gosi því hann er ekki 12.
@karafknkristel
Hann er 10 en hann skiptir 2x á ári
um rúmföt.

@gunnare
Hann er 10 en hann setur húfuna
yfir heyrnartólin.
@kjerulfur
Hann er 10 en hann talar um lögmál hagfræðinnar eins og þau hafi
orðið til við fæðingu alheimsins
en séu ekki bara reglurnar í leik
sem við fundum upp.

n Uppskriftin

Meiri háttar meðlæti og líka gott í nesti
Fátt er sumarlegra en vatnsmelónan
og hægt er að gera sér góða og létta
máltíð til að njóta á sumardegi, eða
koma sér í sumarskap í rigningunni.
Þetta salat er smekkfullt af hollustu og gott í nesti, sem meðlæti eða
jafnvel eftirréttur.

Vatnsmelónusalat
4 bollar vatnsmelóna í teningum
4 bollar ferskt rifið spínat
2 stór avókadó
¼ bolli valhnetuolía
¼ bolli ólífuolía
1 lime – safinn
½ teskeið paprikukrydd, reykt
eða óreykt

Blandið vatnsmelónunni, spínati og
avókadó saman í skál.
Þeytið saman valhnetuolíu, ólífuolíu, limesafa og paprikukrydd í
skál og hristið saman. n

Var enn unglingur á fyrstu djasshátíðinni
Jóel Pálsson, saxófónleikari og
framkvæmdastjóri Farmers Market, segir frábært að fá jafn fína
djasshátíð eftir Covid. „Ég er sjálfur
að spila í þremur atriðum en svo
reynir maður að sjá sem mest af
öðru þess á milli,“ segir hann.
Jóel leik ur meðal annars á
útgáfutónleikum með hammondtríóinu ASA Trio. Tríóið skipa Agnar
Már Magnússon hammondleikari,
Andrés Thor gítaristi og bandaríski
trommarinn Scott McLemore.
„Í einhverju eirðarleysi í miðju
Covid buðu þeir mér að vera gestur
hjá tríóinu og ég hef spilað með
þeim nokkrum sinnum. Við enduðum á því að taka upp plötu sem
er að koma út,“ segir Jóel. Platan
kallast Another Time.
Jóel leikur á sunnudaginn með
franska bassaleikaranum Nico
Moreaux. „Hann býr hér á landi
og er einn af þessum listamönnum
sem hafa tekið ástfóstri við land og

þjóð og tónlistarmenn. Ég var að
koma af æfingu með þeim núna og
þetta er mjög flott verkefni,“ segir
Jóel.
Jóel leikur síðan ásamt Stórsveit
Reykjavíkur í nútímalegri sálumessu í Hallgrímskirkju, Buchanan
Requiem, sem sameinar kórtónlist,
nútímadjass, tónlist fyrir stórsveit
og klassíska tónlist. Sálumessan er
eftir danska trompetleikarann og
tónskáldið Jacob Buchanan.
Spurður um eftirminnilegasta ár
Jazzhátíðar í Reykjavík segist Jóel
hafa tekið þátt í þeim f lestum og
að hann muni mjög vel eftir þeirri
fyrstu. Fyrsta hátíðin var haldin
árið 1990 og hét fyrst Norrænir
útvarpsdjassdagar.
„Það var alveg ný upplifun þegar
þessi hátíð var sett á laggirnar,“
segir hann. „Maður var enn unglingur sjálfur. Svo hefur þetta þróast og slípast, og nú er þetta orðin
glæsileg hátíð.“ n

Jóel Pálsson,
tónlistarmaður.

Það var
alveg ný
upplifun
þegar þessi
hátíð var
sett á
laggirnar.
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Hvað er að gerast núna um helgina?
12.
ág.

Föstudagur

13.
ág.

Laugardagur

n Töðugjöld
Hella – alla helgina
(Standa yfir 10. – 13. ágúst)
Á föstudeginum er frisbígolfmót og á laugardegi frisbígolfmót og dagskrá á útisvæði með
hoppuköstulum og fegurðar- og
hæfileikakeppni dýra, barnasöngvakeppni auk fjölda annarra viðburða.

n Jazzhátíð Reykjavíkur
Miðborg Reykjavíkur – 13.-19.
ágúst
Vikulöng djasshátíð í Reykjavík,
Jazzhátíð Reykjavíkur, hefst
með formlegum hætti. Norrænir flytjendur eru áberandi
og hátíðinni lýkur með stærðarinnar djassaðri sálumessu í
Hallgrímskirkju.

n Fjölskyldudagar í Vogum
Vogar á Vatnsleysuströnd –
alla helgina
Hverfaleikar, fjársjóðsleit fyrir
átta ára og yngri, lasertag og
bubbluboltar, danssýningar,
töframenn og Leikhópurinn
Lotta. Tónlist bæði kvöldin og
listamenn á borð við Flóna,
Bríeti og Selmu Björns ásamt
fleirum. KK, Þorgerður Ása og
fleiri leika ljúfa tóna á sunnudeginum.

n Álfahátíð
Hellisgerði í Hafnarfirði
kl. 14.00 og fram eftir degi
Barnahátíð í Hellisgerði fer
fram með fjölbreyttri fjölskylduvænni dagskrá. Tónlist og
leiklist, andlitsmálun og sölutjald í bland við fullt af álfum.
Gestir eru hvattir til að mæta í
álfabúningum og aðgangur er
ókeypis.

n Reykhóladagar
Reykhólum – alla helgina
Reykhólahreppur slær upp
stærðarinnar afmælishátíð
enda á sundlaugin 75 ára afmæli, sveitarfélagið 35 ára
afmæli og leikskólinn 30 ára
afmæli. Sveitarfélagið býður til
grillveislu í Hvannagarðabrekku
á föstudeginum. Full helgi af
dagskrá með hestafimi, dráttarvélaskrúðgöngu, brúðusýningu
og lifandi tónlist.
n Blómstrandi dagar
Hveragerði – alla helgina
Bæjarhátíðin Blómstrandi
dagar er haldin í Hveragerði.
Hápunktur hátíðarinnar er á
laugardegi en dagskráin stendur
alla helgina. Listsýningar og
tónlistarviðburðir um allan bæ
og heilsutengd atriði fyrir alla
aldurshópa.

n „Elskum plötubúðir“
Plötubúðir Reykjavíkur
kl. 13.00-17.00
Plötubúðir borgarinnar lifna
við og slá upp tónlistarveislu í
samstarfi við Tónlistarborgina
Reykjavík. KK og Cyber koma
fram í plötubúðum borgarinnar
auk fleiri dagskrárliða.
n Vegan Festival 2022
Vegan búðin kl. 13.00-16.00
Fjölskylduskemmtun og
matarveisla með veislutjaldi og
básum með vegan kræsingum.
Hoppukastali og poppvél á
staðnum ásamt leiktækjum.
Tónlistaratriði og sirkus ásamt
fleiri skemmtiatriðum.

14.
ág.

Sunnudagur

n Neyzlan – Reykjavík á 20. öld
Árbæjarsafn kl. 10.00-17.00
Sýning í Lækjargötuhúsi á Árbæjarsafni þar sem sífellt aukin
framleiðsla og neysla á 20. öld
er í brennidepli.

n GH Django Tríó
Reykjadalsskáli kl. 15.00
Gunnar Hilmarsson mætir með
Djangó Tríó. Tríóið skipa auk
Gunnars Jóhann Guðmundsson
gítarleikari og Sigurgeir Skafti
bassaleikari.
n Hús talar upp úr svefni
Balinn, Þingeyri kl. 10.00-17.00
Guðbjörg Lind Jónsdóttir, Egill
Sæbjörnsson, Ágústa Oddsdóttir og Emilie Dalum, með
framlagi frá Sesselju Fanney
Kristjánsdóttur og Ágústu
Birnu Kristjánsdóttur, setja
upp sýninguna Húsið sem talaði
upp úr svefni í Balanum listarými. Notaðir hlutir, frásagnir
og tengingar milli þátíðar og
nútíðar eru viðfangið í leit að
glötuðum sögum.

n Uppgötvun vikunnar

Dreymir köngulær
um flugur?
Nýjar rannsóknir, hverra niðurstöður
birtust á dögunum í ritrýnda fagtímaritinu Proceedings of the National
Academy of Science, benda til þess að
stökkköngulær dreymi í svefni.
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Ómótstæðileg rækjubrauðterta með eplum
Sjöfn
Þórðardóttir

sjofn
@frettabladid.is

Brauðtertuáhugi íslensku
þjóðarinnar er mikill og segja
má að brauðtertur hafi fylgt
þjóðinni í veisluhöldum í
áranna rás. Fanney Dóra
Sigurjónsdóttir, matreiðslumeistari og eigandi veitingastaðarins Hnoss, er ein þeirra
sem elska brauðtertur og
nýtur þess að útbúa brauðtertur og brauðrétti.
Fanney er í grunninn félagsráðgjafi
sem bætti svo við sig reynslu og
menntun í matreiðslu, bæði hérlendis og erlendis. „Ég útskrifaðist
sem matreiðslumaður 2017 og sem
matreiðslumeistari 2019. Ég var í
kokkalandsliðinu frá 2017 til 2021
og fór meðal annars á Heimsmeistarakeppnina í matreiðslu og
á Ólympíuleikana í matreiðslu.
Matur hefur alltaf verið mikil
ástríða hjá mér og ég ólst upp við
heimabakað brauð, bakkelsi og
mat eldaðan frá grunni,“ segir
Fanney og er þakklát fyrir að hafa
leyft matarástríðunni að blómstra.
Fyrir um það bil ári opnaði
Fanney, ásamt Stefáni Viðarssyni
matreiðslumeistara, veitingastaðinn Hnoss sem staðsettur er á jarðhæð Hörpu og hefur slegið í gegn
í sumar. „Við Stefán höfum unnið
mikið saman og varið löngum
stundum í að fabúlera um veitingastaðinn sem við ætluðum að opna.
Mátuðum okkur við nokkur rými
og pældum í hvað væri skemmtilegast að gera. Þegar svo opnað var
fyrir tillögur um nýtingu á rýminu
á jarðhæðinni í Hörpu, þá fannst
okkur það akkúrat rétta staðsetningin og sendum inn okkar tillögu.
Til þess að gera langa sögu stutta,
varð okkar tillaga fyrir valinu
og núna er rétt tæpur mánuður í
ársafmæli Hnoss í Hörpu.“
Metnaðurinn í matargerðinni
á Hnoss er mikill og Fanney vill
svo sannarlega að matarupplifunin slái í gegn hjá matargestum.
„Maturinn okkar á Hnoss á númer
1, 2 og 3 að vera jömmí. Við erum
mikið að nota alls kyns grænmeti
og fisk, en bjóðum einnig upp á
lambakjöt – auðvitað allt saman
íslenskt. Við viljum gera ferskan
og bragðgóðan mat sem allir hafa
gaman af því að borða. Bröns-hlaðborðið okkar um helgar hefur til
að mynda fengið frábær viðbrögð
frá fólki, þar sem við erum ekki
að bjóða upp á hefðbundna rétti
heldur okkar uppáhaldsrétti til að
byrja daginn. Við erum líka með
skemmtilega smárétti sem hafa
verið vinsælir með kampavínsglasi
eða óáfengu kampavíni á útisvæðinu – þessa daga sem ekki rigndi.“

Fanney Dóra
Sigurjónsdóttir,
matreiðslumeistari og
eigandi veitingastaðarins
Hnoss, er ein
þeirra sem elska
brauðtertur.

Þær gerast
ekki girnilegri,
rækjubrauðtertan hennar
Fanneyjar sló
rækilega í gegn í
níræðisafmælisveislu ömmu
hennar.
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ANTON BRINK

Brauðtertan er
klassísk
rækjuterta,
með smá
tvisti sem
er þó ekki
of mikið út
fyrir kassann.

Aðspurð segir Fanney að
hennar uppáhaldsréttur um
þessar mundir sé lambatartarinn
þeirra. „Ég er mikil tartar-kona og
elska góðan tartar, þar sem kjötið
fær að njóta sín. Okkar tartar er
úr lambafillet sem við höfum
marínerað í kapers, skalottlauk,
fiskisósu, þara og blóðbergi. Hann
kemur á grilluðu súrdeigsbrauði
með íslensku wasabi-kremi, fullt
af rifnum Vesturós-osti og nóg af
garðakarsa. Stökku ostrusveppirnir á smáréttaseðlinum okkar
hafa líka verið mjög vinsælir. Sá
réttur er vegan og kemur mörgum
kjötætum á óvart, enda eru ostrusveppir mjög djúsí og kjötmiklir
ef svo má að orði komast. Með
sveppunum erum við með hvítlaukssósu með confit-elduðum
hvítlauk, sem setur punktinn yfir
i-ið!“
Þið hafið verið dugleg að brjóta
upp hversdagsleikann og bjóða upp
á fjölbreytta matseðla og öðruvísi
matarupplifanir, er það eitthvað
sem þið munuð ávallt standa fyrir?
„Já, það er eitthvað sem okkur
þykir afskaplega skemmtilegt. Stór
hluti viðskiptavina okkar kemur
reglulega í tengslum við viðburðahald í Hörpu og því þykir okkur
mikilvægt að hafa eitthvað nýtt
og skemmtilegt í boði. Það er líka
skemmtilegra fyrir okkur kokkana
að fá að fabúlera nýja matseðla og
konsept reglulega. Heldur okkur á
tánum og það er ekki séns að við
verðum leið á því sem við erum að
matbúa.“

Brönsinn á Hnoss hefur vakið
verðskuldaða athygli og þar hefur
líka sérstaðan stórt hlutverk. „Við
erum með glæsilegt hlaðborð;
alls konar íslenska osta, fjölbreytt
og litrík salöt og íslenskan fisk.
Við erum alltaf með „Egg royale“
sem eru hleypt egg á brauði með
bleikju eða laxi og hollandaisesósu – algjörlega það sem maður
þarf til að starta deginum. Spicy
túna-brauðtertan vekur alltaf
lukku, enda óvanaleg samsetning
sem virkar svo ótrúlega vel saman.
Við erum dugleg að breyta til og
prófa okkur áfram með nýja rétti,
enda margir gesta okkar fastakúnnar. Eftirréttahlaðborðið
hefur líka vakið mikla lukku, enda
gerum við allt frá grunni. Þar má
meðal annars finna creme bruleé,
Pavlovu, pönnukökur, hnetustykki
og fleira hnossgæti.“
Heyrst hefur að þú sért líka
sérstaklega lagin við að töfra fram
ómótstæðilegar brauðtertur sem
erfitt er að standast. Hefur þú alltaf
verið mikil brauðtertukona?
„Já, ég hef alltaf elskað brauðtertur og brauðrétti. Fallega
skreytt brauðterta lyftir hverri
veislu upp í hæstu hæðir. Þær
eru líka svo retró og dásamlegar,
minna á gamla tíma og vekja upp
minningar á sama tíma og við
sköpum nýjar minningar.“
Fanney sviptir hér hulunni af
uppskrift af einni af sinni uppáhaldsbrauðtertu fyrir lesendur
Fréttablaðsins, sem á eftir að slá
í gegn. „Þessa brauðtertu gerði ég

fyrst þegar elsku Stína amma mín
varð níræð í fyrra. Brauðtertan
er klassísk rækjuterta, með smá
tvisti sem er þó ekki of mikið út
fyrir kassann. Hún ætti því að slá í
gegn hjá flestum,“ segir Fanney að
lokum með bros á vör. n

Rækjubrauðterta með
grænum eplum og sítrónu
1 brauðtertubrauð
5-600 g góðar rækjur, afþíddar
5 soðin egg
350 g majónes
200 g sýrður rjómi
1 grænt epli
1 sítróna
¼ agúrka
Ferskt dill og/eða graslaukur, fínt
saxað
Salt og sítrónupipar eftir smekk
Byrjið á því að hræra majónes og
sýrðan rjóma saman og kryddið til
með salti og sítrónupipar. Þerrið
rækjurnar og bætið út í. Skerið
eggin fínt og bætið út í. Flysjið
eplið, kjarnhreinsið og skerið í
litla teninga, kjarnhreinsið agúrku
og skorin í litla teninga. Raspið
sítrónubörk út í salatið og bætið
safa úr hálfri sítrónu út í. Blandið
öllu vel saman og kryddið til eftir
smekk.
Smyrjið salatinu jafnt á milli
brauðlaganna, smyrjið tertuna svo
með sýrðum rjóma og skreytið að
vild. Þá er lag að nýta sköpunarkraftinn. n

EIN STÓR
FJÖLSKYLDA

Hver einasti meðlimur Colgate-fjölskyldunnar
finnur tannbursta, tannkrem og aðrar tannhirðuvörur við sitt hæfi. Velkomin í fjölskylduna!

Smáauglýsingar

550 5055

8 SMÁAUGLÝSINGAR

Þjónusta

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

Húsaviðhald
FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

Heilsa

Heilsuvörur
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Húsnæði
Umhverfismat framkvæmda

Húsnæði í boði

Umhverfismatsskýrsla í kynningu

Nýjar 2-3 herb. íbúðir í Mörkinni 8,
108 RVK fyrir rólega og reglusama
eintaklinga eða pör (plús 30 ára).
Langtímaleiga. V. 250 þ. Uppl. í s.
898-7868 milli kl. 13-16.

Efnistaka á Mýrdalssandi
EP Power Minerals hefur lagt fram umhverfismatsskýrslu vegna
umhverfismats fyrir efnistöku á Mýrdalssandi.
Kynning á umhverfismatsskýrslu: Tillaga að ofangreindri framkvæmd
og umhverfismatsskýrsla liggur frammi til kynningar á skrifstofu Mýrdalshrepps, hjá skipulagsfulltrúa Sveitarfélagsins Ölfuss og á Skipulagsstofnun frá 13. ágúst til 26. september 2022. Umhverfismatsskýrslan
er aðgengileg á vefsíðu stofnunarinnar: www.skipulag.is.

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma.
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS

Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Með því að auglýsa í Fréttablaðinu
og á frettabladid.is nærðu til
rétta fólksins.

Umsagnarfrestur: Allir geta kynnt sér umhverfismatsskýrsluna og lagt
fram umsögn. Umsagnir skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en 26.
september 2022 til Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105 Reykjavík
eða með tölvupósti á skipulag@skipulag.is.

* Skv. Neyslukönnun Gallup. ** Íbúar á höfuðborgarsvæðinu á aldrinum
35–65 ára lesa Fréttablaðið daglega að meðaltali, skv. prentmælingum Gallup.

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 867 4254

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

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

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

Keypt
Selt

Einingahillur
í kæla og frysta

Til sölu

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

l
l
l
l

Stækkanlegar einingahillur inn á kæla og frysta
Anodiserað ál og Polypropylene
Kerfið passar fyrir Gastrobakka
Mjög einfalt að setja upp og breyta

9O7 2OO3

Sýningareldhús - Draghálsi 4 - 110 Reykjavík - Sími: 535 1300 - verslun@verslun.is
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