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Flaug í heiminn á nýársnótt
„Þetta gekk bara rosa 

vel. Aðdragandinn 
var langur, en allt fór á 

fullt um tíuleytið á gamlárs-
kvöld,“ segir Helga Sörens-
dóttir, móðir í Garðabæ. 
Dóttir hennar sem kom í 
heiminn um hálfsexleytið á 
nýársmorgun er fyrsta barn 
ársins 2014. 

Barnið fæddi hún heima, 
en hafði sér til aðstoðar 
heimafæðingaljósmóð-
urina Kristbjörgu Magn-
úsdóttur og móður sína 
Bryndísi Þóru Jónsdóttur, 
auk Áslaugar Hauksdóttur, 
heimafæðingaljósmóður 
sem hjálpaði til við loka-
hnykkinn. 

Dótturina fæddi Helga 
standandi heima í stofu. 
„Ég var orðin svo máttlaus 
i fótunum að það þurfti að 
halda mér uppi þar sem ég 
stóð, svo Kristbjörg bókstaf-
lega greip stúlkuna þar sem 
hún „flaug“ út í einni hríð! 
En ég tók hana svo strax i 
fangið og hún tók brjóstið 
um leið,“ segir Helga Sör-
ensdóttir meðal annars í 
ítarlegu viðtali. Sjá bls.8. 
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Hafnarfjarðarbær 
vill kvóta Stálskipa
Bæjaryfirvöld í Hafnarfirði íhuga 

að krefjast forkaupsréttar á skipi 
og veiðiheimildum Stálskipa. 

Bæjarstjóri segir blasa við að kannað 
verði hvernig kvóti og útgerð geti haldist 
í bænum. 

Stálskip í Hafnarfirði hafa sagt upp 
um 40 sjómönnum á togaranum Þór 
Hf. 4. Skipið er til sölu, samkvæmt upp-
lýsingum frá Stálskipum. 

Stálskip hafa undanfarið gert út þetta 
eina skip og eru með kvótamestu út-
gerðum landsins. Yfir einu prósenti alls 
fiskveiðikvóta á Íslandsmiðum hefur 
verið úthlutað til útgerðarinnar. Ætla má 
að virði kvótans eins og sér sé í kringum 
fimm milljarða króna. 

Samherjamenn á  
bak við tjöldin?
Heimildir blaðsins herma að Síldar-
vinnslan í Neskaupsstað, sem er stórum 

hluta í eigu Samherja, hafi sýnt skipinu 
áhuga og að einhverjar þreifingar hafi 
átt sér stað. Þó hefur ekki fengist staðfest 
að samið hafi verið um sölu, formlega 
eða óformlega. Blaðið hefur einnig 
fregnað að fleiri útgerðarfyrirtæki en 
Síldarvinnslan/ Samherji hafi sýnt Þór 
Hf. 4 áhuga. 

„Hlýtur að koma til álita“
Bæjaryfirvöld í Hafnarfirði kynnu 
hins vegar að krefjast forkaupsréttar á 
skipi og aflaheimildum. „Það hlýtur að 
koma til álita hjá okkur að skoða leiðir 
til þess að kvótinn og þessi útgerð verði 
áfram í bænum. Þetta eru umsvif sem 
skipta máli,“ segir Guðrún Ágústa Guð-
mundsdóttir, bæjarstjóri og bæjarfull-
trúi Vinstri grænna. Eftir því sem blaðið 
kemst næst myndi bærinn seint hefja 
bæjarútgerð, en gæti, í krafti forkaups-
réttar, haft milligöngu um að útgerð og 

veiðiheimildir haldist í bænum. Þetta 
hefur hins vegar ekki verið rætt form-
lega í stofnunum bæjarins. 

Málaferli vegna  
forkaupsréttar
Samkvæmt lögum hefur sveitarfélag 
forkaupsrétt að skipum sem skráð eru 
í sveitarfélaginu. Vestmannaeyjabær á 
í dómsmáli vegna kaupa Síldarvinnsl-
unnar/ Samherja á útgerðinni Bergur-
Huginn. Sveitarfélagið krefst þess að 
fá forkaupsrétt og vill halda útgerð 
og veiðiheimildum í bænum, en ekki 
hefur verið orðið við því. 

Dýr kvóti
Samkvæmt upplýsingum frá Fiski-

stofu hafa Stálskip fengið úthlutað 
um 1,3 prósentum af heildarkvót-
anum á Íslandsmiðum. Þetta eru um 
4.800 þorskígildistonn. Blaðið hafði 
samband við Reyni Þorsteinsson hjá 
Kvótamarkaðnum og fékk hjá honum 

upplýsingar um verð á aflaheimildum. 
Út frá því má áætla virði kvótans í 
einstökum tegundum sem Stálskip 
fá úthlutað á togara sinn Þór Hf. 4. 
Teknar eru saman upplýsingar um 
verð á þeim tegundum þar sem Stál-
skip fá mestu úthlutað, en auk þeirra 
hafa Stálskip einnig fengið úthlutað 
kvóta í Grálúðu, Steinbít, Gulllaxi og 
fleiri tegundum.

Tegund Kvóti verð á kg.
Úthlutað
magn kg. Samtals kr.

Þorskur  2.300 1.359.988 3.127.972.400

Ýsa 2.300 320.913 738.099.900 

Ufsi 850 756.353 642.900.050

Karfi 900 1.655.842 1.490.257.800

Djúpkarfi 350 338.341 118.419.350

4.776.649.500

Berjast um efsta sætið
„Mér lýst vel á fovarlið og hvet 

alla sem þetta lesa að kynna sér 
frambjóðendur og taka þátt,“ 

segir Margrét Gauja Magnúsdóttir, 
bæjarfulltrúi og forseti bæjarstjórnar 
Hafnarfjarðar. Hún gefur kost á sér í 
1. -2. sætið í forvali Samfylkingarinnar 
fyrir bæjarstjórnarkosningarnar í vor. 

Gunnar Axel Axelsson, formaður 
bæjarráðs Hafnarfjarðar, hefur lýst því 
yfir að hann sækist eftir efsta sætinu á 
lista flokksins. 

„Barráttan um 1. sætið er auðvitað 
skrýtin í ljósi þess að við erum miklir 
félagar og vinnum vel saman,“ segir 
Margrét Gauja. „En fólk þarf að hafa 
val og eftir 8 ár í bæjarstjórn þá tel ég 
mig hafa reynslu og þekkingu til að 
bjóða mig fram í forystusætið og veita 
fólki val um sinn framtíðaroddvita.“

Endurnýjun á listanum
Guðmundur Rúnar Árnason var odd-
viti Samfylkingarinnar í síðustu bæjar-

stjórnarkosningum en hélt til annarra 
starfa á miðju kjörtímabili. Lúðvík 
Geirsson, sem lengi var bæjarstjóri, 
hefur lýst því yfir að hann gefi ekki 
kost á sér í vor. Eins tilkynnti Sigríður 
Björk Jónsdóttir, bæjarfulltrúi í vikunni 
að hún gæfi ekki kost á sér. Flokkurinn 
fékk fimm fulltrúa kjörna í bæjarstjórn 
í síðustu kosningum. 

Forval Samfylkingarinnar í Hafnar-
firði verður haldið 13. -15. febrúar, en 
framboðsfrestur rennur út eftir viku. 

Forystuslagur hjá sjálfstæðismönnum
Sjö karlar og þrjár konur gefa kost 

á sér í prófkjöri Sjálfstæðisflokks-
ins í Hafnarfirði fyrir komandi 

sveitarstjórnarkosningar. Rósa Guð-
bjartsdóttir og Kristinn Andersen, 
bæði bæjarfulltrúar, gefa kost á sér í 
forystusætið, auk Helgu Ingólfsdóttur, 
sem gefur kost á sér í 1. -3. sæti. 

„Það er fínt að fá kosningu um odd-
vitasætið og ég hlakka bara til barátt-
unnar,“ segir Rósa Guðbjartsdóttir í 
samtali við blaðið. Kristinn Andersen 
tekur í svipaðan streng. „Hún leggst vel 
í mig, hún dregur fram þá kosti sem við 
bjóðum kjósendum að velja á milli og 
styrkir hópinn þegar upp er staðið.“

Sjálfstæðisflokkurinn fékk fimm 
fulltrúa kjörna í síðustu bæjarstjórn-
arkosningum. Valdimar Svavarsson, 

sem þá fór fyrir listanum, hyggst ekki 
gefa kost á sér í prófkjörinu. Það verður 
haldið 1. febrúar.  Sjá bls. 12.

Margrét Gauja Magnúsdóttir.

Garðabær áfram hjá VÍS
Garðabær hefur endurnýjað 

samning sinn við Vátrygginga-
félag Íslands, eftir útboð á tryggingum 
sveitarfélagsins. Gunnar Einarsson, 
bæjarstjóri, segir að VÍS hafi boðið best 
og „engar vöfflur á okkur að ganga til 
áframhaldandi samninga“. Haft er eftir 
Sigrúnu Rögnu Ólafsdóttur, forstjóra 
VÍS, á heimasíðu félagsins, að félagið 
leggi áherslu á forvarnir og að fyrir-
byggja slys. Allar stofnanir bæjarins 

hafi verið skoðaðar. „Garðabær er til 
fyrirmyndar á þessu sviði og markvisst 
tekið á málum ef þörf krefur.“

Nýr Hafnarfjarðarvefur
Vefmiðillinn gaflari.is verður 

opnaður formlega í dag. 
Fram kemur í tilkynningu að 
hópur „knárra hafnfirskra sveina 
og meyja“ hafi lagt nótt við dag við 

að hanna og þróa miðilinn. Öllum 
er boðið að vera viðstaddir formlega 
opnun vefjarins í Bæjarbíói milli 
klukkan fimm og sjö í dag. 

Völvan spáir í nýtt ár
„Ég er ekki frá því að Íslandsmeist-

aratitill lendi í Hafnarfirði. En 
stærstu tíðindin á árinu verða af ís-

lenska karlalandsliðinu í fótbolta,“ er 
meðal þess sem völva blaðsins sér fyrir 
sér á árinu sem er nýhafið. Sjá bls.14. 

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir.

Gunnar axel axelsson. Sigríður Björk jónsdóttir.

rósa Guðbjartsdóttir. Kristinn andersen.
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Sýning frumkvöðuls
Dvalið hjá djúpu vatni, sýning á 

verkum Rúnu – Sigrúnar Guð-
jónsdóttur – í Hafnarborg, hefur verið 
framlengd til 26. þessa mánaðar.2014. 
Sýnd eru verk frá öllum listferli hennar. 
Elstu verkin eru frá því um miðja síð-
ustu öld en þau nýjustu frá því í fyrra. 
Rúna fæddist árið 1926. 

„Á sýningunni má sjá dæmi um fjöl-
breyttan listferil Rúnu, bæði um frjálsa 
myndsköpun og hönnunarstörf. Hún 
hefur komið víða við, verið frumkvöð-

ull í gerð leirmuna á Íslandi, starfað 
með þekktum og virtum erlendum 
hönnunarfyrirtækjum, unnið að 
bókaskreytingum og auglýsingum og 
gert fjölda veggmynda fyrir opinberar 
byggingar ásamt eiginmanni sínum, 
Gesti Þorgrímssyni,“ segir meðal 
annars um sýninguna á vef Hafnar-
borgar, en Gestur lést fyrir áratug. 

Maðurinn og mennskan eru áber-
andi yrkisefni hjá Rúnu en mjúk form 
og ljóðræna þykja einkenna verkin. 

Timburmenn eða tækifæri
Allt frá því ég man eftir mér, 

hafa jólalokin fallið mér 
þungt í skaut. Ég man eftir 

grátköstum í koddann og vaxandi 
þunglyndi eftir því sem ljós voru slökkt 
og skraut tekið niður í kringum þrett-
ándann. Ástandið náði hámarki þegar 
jólatréð, þetta óeigingjarna, sígræna, 
fallega tré, sem hafði gefið líf sitt í þágu 
gleði og hátíðahalda heimilisins, var 
strípað, fellt og kastað út í ystu myrkur, 
upp á náð og miskunn sorphirðufólks 
sveitarfélagsins. 

Eftir því sem árin hafa liðið, hefur 
ákveðið jafnvægi komist á. Ég hef lært 
að elska jólin og fagna þeim, en ekki 
fara á límingunum þegar þau kveðja. 
Ég hef þroskast (sem betur fer . . . ). 

Ég hef líka náð að breikka jóla-botn-
inn minn, ef svo má segja, náð að njóta 
ólíkra tóna jólanna og heyra tónskala 
þeirra, sem nær frá hæðum himneskrar 
gleði englanna til alvarlegrar áminn-
ingar um aðstæður flóttafólks og heim-
ilislausra barna sem fæðast á vergangi. 

Einn af dekkstu skuggum jólanna 
er frásagan af barnamorðunum í 
Betlehem, þegar Heródes konungur lét 
myrða öll ung sveinbörn í borginni til 
að losa sig við hugsanlega keppinauta 
um krúnuna. Skiljanlega er þessari 
sögu ekki flaggað mikið en mér hefur 
fundist hún mikilvægari eftir því sem 
árin líða. 

Í grunninn er hún sígild saga um 
valda- og vænissjúka karla sem svíf-
ast einskis í að tryggja sér völd. Hún 
er minnir okkur líka á örlög allt of 
margra saklausra barna sem láta lífið 
í tilgangslausum stríðsátökum á öllum 
tímum. Börnin sem þjást núna eru t. 
d. í Sýrlandi þar sem borgarastyrjöld 
geysar, börn í Suður-Súdan og börn á 
herteknum svæðum Palestínu. 

Jólin tala svo sterkt til okkar ár eftir 
ár, af því þau höfða bæði til þarfar okkar 
til að vera svolítið sjálfhverf og gleðja 
okkur sjálf og okkar nánustu með lúxus 
og óþarfa og því sem er spari, og til 
ábyrgðarinnar sem við höfum gagnvart 

þeim sem minna mega sín á hverjum 
tíma. Hvort tveggja er mikilvægt og 
kemur fyrir í jólaguðspjallinu. 

Við þurfum að ná jafnvægi milli 
gleðinnar og alvörunnar, milli lúxusins 
og þarfanna, sem jólin bera með sér. 
Þannig verða jólin ekki bara timbur-
menn og tár í janúar, heldur vel nýtt 
tækifæri til að taka ábyrgð, láta gott af 
sér leiða og ljós sitt skína, á nýju ári. 

Höfundur er

Kristín Þórunn Tómasdóttir,

prestur í Vídalíns- og Garðakirkju
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Fríblaðinu er dreiFt  í  13.500  e intökum  
í  allar íbúðir í  HaFnarFirði  /  Garðabæ

Nýtt ár er hafið með nýjum fyrirheitum og nýju tölublaði.
Það er alltaf gaman að fagna nýju ári. Kannski sérstaklega þegar ný 
manneskja fylgir manni inn í árið. Þetta er tilvikið hjá Helgu Sörensdóttur 

sem fæddi dóttur heima hjá sér í Garðabænum á nýársnótt og ítarlega er fjallað 
um hér í blaðinu. Blaðið óskar fjölskyldunni hins allra besta.
Framundan eru sveitarstjórnarkosningar. Þær geta líka haft gleðileg tíðindi í 
för með sér. En það fer þó væntanlega eftir sjónarhóli hvers og eins. Menn geta 
gengið uppréttir frá kosningum, en líka með bogið bak.
Ljóst er að hart verður barist um sætin í bæjarstjórnum í vor. En fyrst um sinn 
verður barist um forystusætin á listum stærstu flokkanna. Vinstri græn munu stilla 
upp á lista sinn í Hafnarfirði og líklega gera framsóknarmenn eitthvað svipað, en 
stóru flokkarnir í bæjarstjórn Hafnarfjarðar velja listana með kosningum. Barist 
verður um oddvitasætið á lista Sjálfstæðisflokksins, þar sem þrír hafa sagst sækjast 
eftir toppsætinu og sömuleiðis hafa tveir bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar tilkynnt 
um að þeir vilji fara fyrir lista flokksins. Þá eru ónefndir aðrir, líkt og Björt fram-
tíð og Píratar, sem skora hátt í könnunum, enda þótt enn bóli ekki á framboði. 
Þá er spurning hvernig málum verður háttað í Garðabæ, þar sem nú verða fyrstu 
bæjarstjórnarkosningarnar eftir sameiningu við Álftanes. Breytt landslag gæti 
sýnt sig eftir kosningarnar, en meirihluti sjálfstæðismanna í Garðabæ hefur 
löngum verið sterkur.
En átökin eru ekki bara innan stjórnmálanna. Þau stórtíðindi hafa orðið, líkt og 
fjallað er um hér í blaðinu, að stærsta útgerðin í Hafnarfirði ætlar að selja togarann 
sinn, og þar með kvótann sem hún hefur fengið úthlutað.
Íbúar Hafnarfjarðar hafa mikla hagsmuni af fiskveiðum. Það skiptir máli að út-
gerð og aflaheimildir hverfi ekki úr bænum. Ekki er annað að heyra á Guðrúnu 
Ágústu Guðmundsdóttur, bæjarstjóra, en að bæjaryfirvöld vilji gæta hagsmuna 
bæjarbúa í þessum efnum og nýta forkaupsrétt, komi til þess. Ekki er gefið að þetta 
gerist átakalaust, eins og dæmið af Vestmannaeyjum sýnir. Það verður fróðlegt 
að fylgjast með framhaldinu.
Þannig byrjar árið með stórum fréttum og víst er að engin lognmolla verður í 
Hafnarfirði og Garðabæ sem annars staðar á okkar ágæta landi, eins og reyndar 
má líka lesa um í spá völvunnar sem hér er aftast í blaðinu.

Gleðilegt nýtt ár!
Ingimar Karl Helgason

Engin lognmolla  
á nýju ári

Leiðari

Maðurinn er ekki vél
John Stuart Mill sagði fyrir nokkru 

síðan: „[Maðurinn] er ekki vél, 
byggð eftir fyrirmynd til að vinna 

fyrirfram ákveðin verk, heldur tré, sem 
þarf að vaxa og dafna óhindrað í allar 
áttir…“ Hann vildi meina að það hver 
við erum sem manneskjur skipti máli, 
bæði fyrir okkur sjálf, okkar hamingju, 
og fyrir það sem við gerum, að við 
setjum okkur sjálf í þau verk sem við 
innum af hendi. 

Langflest okkar verjum einna 
stærstum hluta lífs okkar í vinnunni. 
Flest vinnum við fyrir einhvern annan 
að fyrirfram ákveðnum verkefnum 
sem við höfum lítil sem engin áhrif á. 
Við mætum í vinnuna og gerum það 
sem okkur er sagt að gera. Á vinnu-
stað erum við í besta falli ráðgefandi. 
Venjan er sú að einhver einn eða fá-
mennur hópur manna á einkafyrirtæki 
sem skipar allsráðandi forstjóra. Hjá 
hinu opinbera skipar ráðherra allsráð-
andi forstjóra. Reglan er sú að rekstur 
vinnustaða er miðstýrður, með bröttu 
stigveldi. 

Þannig fyrirkomulag hentar vel fyrir 
vélar til að vinna fyrirfram ákveðin 
verk en illa fyrir manneskjur sem 
þurfa að vaxa og dafna í allar áttir. 
Í miðstýrðu kerfi er minni hvati til 
þess að vera skapandi og láta að sér 

kveða. Auðvitað eru margir eftir sem 
áður skapandi, við erum áfram mann-
eskjur. En tækifærin til að gera meira 
og betur, til þess að eiga hlutdeild í því 
framtaki sem fyrirtækið eða stofnunin 
er, til þess að leggja sitt af mörkum 
í samstarfi við aðra, eru af skornum 
skammti þegar valdið situr í höndum 
eins eða örfárra. 

Víða um heim eru fyrirtæki rekin 
lýðræðislega, eitt atkvæði á mann. 
Hver og einn hefur sína rödd og sitt at-
kvæði, til jafns við aðra starfsmenn. Og 
reynslan sýnir að slíkur rekstur stenst 
samanburð við miðstýrðan rekstur. 
Nema að lýðræðislegi reksturinn skilar 
ýmsum ábata umfram þann miðstýrða, 
s. s. jafnara launabili, meira til nær-
samfélagsins, meira starfsöryggi og - 
ánægju og betri afkomu þegar þrengir 
að í kreppum svo eitthvað sé nefnt. 
Forstjóri McKinsey ráðgjafafyrirtæk-
isins, Dominic Barton, telur að „árs-
fjórðungslegur kapítalismi leiði ekki 
til góðrar niðurstöðu - skammtíma-
pressan sé eitruð.“ Hann telur að nú 
„þurfi að horfa til samvinnureksturs.“

Fyrst þannig er í pottinn búið, að 
hægt er að reka fyrirtæki á skilvirkan 
og hagkvæman hátt, fáum að vera 
manneskjur, á lýðræðislegum grunni 
- eftir hverju erum við að bíða? Það 

er eins og einhver álög séu yfir okkur, 
yfir hagkerfinu. Við framleiðum sífellt 
meira og hraðar, þökk sé tækni- og 
vélvæðingu, aukinni þekkingu og 
menntun. En vinnutími okkar stendur 
í stað áratugum saman. Við erum ekki 
vélar og eigum skilið meiri tíma með 
okkar nánustu. Við eigum skilið lýð-
ræði í vinnunni. Leyfum John Stuart 
Mill að eiga lokaorðin: „Það form 
skipulags, eigi mannkyn að bæta sig 
enn frekar, sem að endingu hlýtur að 
ráða ríkjum, er ekki hvar kapítalistinn 
er allsráðandi og verkafólk hefur ekki 
rödd í stjórnun, heldur félagsskapur 
verkafólksins sjálfs á jafnræðisgrund-
velli, þar sem fjármagn til rekstursins 
er í sameign þess, og unnið er undir 
kjörnum stjórnendum sem þau sjálf 
geta losað sig við.“

Höfundur er

Sólveig Alda Halldórsdóttir, 

stjórnarkona í  

Lýðræðisfélaginu Öldu

 Veðurguðirnir gáfu gott veður þegar nýja árið gekk í garð.  Mynd: Pressphotos.biz.
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*með kaupum á HTH eldhúsinnréttingum

afsláttur af
hágæða

eldhústækjum*

Höfum opnað nýjan
sýningarsal

400 fermetra

að Lágmúla 8 í Reykjavík

HTH er einn stærsti framleiðandi innréttinga í Evrópu, 
enda er dönsk hönnun og danskt handverk eftirsótt og 
mikils metið um heim allan.

Velkomin í ORMSSON LÁGMÚLA 8 og kynnist því 
nýjasta og flottasta í eldhúsinnréttingum frá HTH
– og því heitasta í AEG eldhústækjum.

Við hönnum án skuldbindinga fyrir þig tillögur að nýja 
draumaeldhúsinu þínu og gerum þér frábært verðtilboð.

INNRÉTTINGAR

INNRÉTTINGAR

Í sýningarsalnum eru uppsettar 10 nýjar eldhúsinnréttingar, 
8 baðinnréttingar, þvottahúsinnréttingar og fataskápar.

ENDALAUSIR MÖGULEIKAR



10.  janúar 2013

Hefurðu búið erlendis?
Ég hef nú ekki gert mikið af því að búa 
erlendis. Ég var skiptinemi í Þýska-
landi í eitt ár þegar ég var 19 ára. Svo 
var ég búsett í hálft á í New York í 
kringum tvítugsaldurinn.
Hver er stærsti sigur þinn?
Það var að koma þessum tveim snill-
ingum sem ég á í heiminn og það með 
sama manninum.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Dýr og sveitamennska í öllu formi. 
Mig langaði alltaf að verða bóndi 
þegar ég yrði stór. Nú hef ég aðgang 
að smá landskika í Ásahreppi og er 

þar með hestana mína sem ég elska 
út af lífinu og stefni að því að fá mér 
kind næsta vor... og landnámshænur... 
og grísi og... gróðurhús.. Gunna til 
mikillar mæðu.
Hver er þinn helsti kostur?
Ég er duglegur skapandi húmoristi.
En galli?
Get verið tuðandi miðaldra kelling.
Ertu liðtæk í eldhúsinu?
Jebbsí peppsí. Ég er frábær kokkur. Þar 
kemur sköpunargleðin sé vel.
Áttu gæludýr?
já Hund og fimm hesta og langar alltaf 
í fleiri dýr

Hvernig bíl áttu?
Brúnan og gráan. ég hef engan áhuga á 
bílum og nenni ekki einu sinni að muna 
tegund á eigin bílum. Það þarf bara að 
vera á fjórum hjólum og koma mér 
frá A til B og helst með krók svo að ég 
geti komið hestakerru aftan í sem mig 
nóta bene vantar að eignast ef einhvern 
vantar að losna við.
Áttu draumabíl?
Já, bíl sem væri bæði bíll og hestakerra 
í einu. Það væri bara hægt að stækka og 
minnka hann eftir þörfum. Það væri 
líka frábært ef hann væri bara hesthús 
á hjólum sem breytist svo í flutningabíl 
þegar ég þarf að flytja leikmynd.
Ferðastu mikið?
Já, ég ferðast mikið. Sérstaklega inn-
anlands. Ég vinn sem farastjóri í 
hestaferðum á sumrin og við fjölskyldan 
ferðumst mikið innanlands og förum til 
útlanda þegar að fjárráð leyfa.
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
O, Þeir eru svo margir. Þú hýri Hafnar-
fjörður að sjálfsögðu þar sem ég ólst 
upp. Vatnsdalur í A-Húnavatnssýslu 

þar sem ég var í sveit sem barn og 
Ásahreppur sem er nýja sveitin mín og 
íslenska Hálendið. ég gæti haldið áfram 
að þylja upp fallega staði á Íslandi í allan 
dag. Það eru alger forréttindi að fá að 
búa á þessari eyju.
En í Hafnarfirði?
Gamli Suðurbærinn, miðbærinn og 
vesturbærinn eru í miklu uppáhaldi í 
gönguferðum með hundinn
Uppáhaldsmatur?
Sushi og alskonar skelfisks forréttir.
Uppáhaldsdrykkur?
Það er ekki alveg jafnhollt og maturinn. 
Kók Zero og bjór.
Uppáhaldsbók?
„Ég lifi“ ... ég man ekki hvað höfundur-
inn heitir en hún fjallar um mann sem 
lifir af helförina.
Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Ég er svo mikil alæta á tónlist. Við eigum 
fullt af fábærum tónlistarmönnum og 
hljómsveitum eins og Jón Jónsson, 
Hjaltalín, Monsters og men, Ásgeir 
Trausti. Það er alltaf gaman að hlusta á 
þessa frábæru íslensku tónlistarmenn. 
svo eru gömlu góðu poppperlunar frá 
the eightís æðislegar líka.
Eftirlætis íþróttafélag?
FH.
Hvað kveikti áhuga þinn á leiklist?
Ég var dregin inn í leikfélag Hafnar-
fjarðar þegar ég var 14 ára og þar fékk 
ég bakteríuna.
Hversu lengi hefurðu staðið í þessu?
Jesús minn. Það eru orðin 20 ár í at-
vinnumennsku núna.
Hvernig berðu þig að þegar þú byrjar 
á nýju verkefni?
Ja, stórt er spurt. Í sjálfstæðum rekstri 
eins og ég stend í þarf maður alltaf að 
vera með eitthvað í pípunum og halda 
nokkrum boltum á lofti í einu. Maður 
er alltaf að leita að góðum hugmyndum. 
Þegar hún er svo fundin þá þarf að semja 
verkið. Svo þarf að leita að samstarfsað-
ilum og fjármagni. Þegar það er komið 
þarf að byrja að æfa og vanda sig við að 
gera verðmætt stykki sem áhorfendur 
vilja koma að sjá, því annars fellur þetta 
allt um sjálft sig.
Hvað er skemmtilegast í leiklistinni?
Að skemmta áhorfendum.
Hefurðu verið í hljómsveit?
Nei því miður.
Hvert var fyrsta starfið og hvað 
hefurðu sýslað umfram leiklistina?
Ég hef unnið við leiklist frá útskrift, en 

fram að því vann ég við hin ýmsu störf 
eins og ungt fólk gerir. T.d. á eliheimili, 
á Gulu bókinni, sem ráðskona o.fl.
Hvað er að þínu mati mikilvægast fyrir 
Hafnarfjörð?
Það er margt mikilvægt í bænum okkar. 
Sem móðir verð ég að nefna uppeldi 
barnanna okkar. Sem bissnesmannekjs 
get ég talað um mikilvægi þess að fá 
fólk til að eyða meiri tíma og pening 
í bænum okkar. Sem listamaður vona 
ég að ég geti tekið þátt í að auka hróður 
Hafnafjarðar þegar kemur að menningu 
og listum.
Að því sögðu, hvað mættu bæjar-
yfirvöld gera til að bæta listalífið í 
bænum?
Við þurfum að halda áfram að huga 
vel að listrænu uppeldi barnanna okkar 
og þá uppskerum við í frábærum lista-
mönnum í framtíðinni.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Samvera með fjölskyldu og dýrum og 
vel lukkaðar frumsýningar.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Allt nema að vera veik.
Leiðinlegast?
Að vera veik.
Hvað gerir þú þegar þú ert örg eða 
ekki í góðu skapi?
Ég fer út að labba með hundinn áður en 
ég missi mig í pirringa við allt og alla.
En þegar þér leiðist?
Fer í sveitina.
Hvenær líður þér best?
Úti í náttúrunni.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Allar eldri konur en ég í stórfjöl-
skyldunni.
Hvað er framundan hjá Björk Jakobs-
dóttur?
Halda áfram að sýna Unglinginn sem 
hefur fengið frábærar viðtökur og var 
valin ein af þrem áhugaverðustu sýn-
ingum ársins af Djöflaeyjunni. Svo er 
ég að vinna að nýrri sýningu með Eddu 
Björgvins og sýningu með Gunna og 
Felix.
Eins er ég að fara af stað með námskeið 
fyrir kennara til að kenna leiðir til að 
vinna með sköpun í skólastarfi. Eins 
og venjulega er margt í pípunum svo er 
bara að sjá hvaða boltar lenda í körfunni 
þetta árið.
Lífsmottó:
Það gerist ekki neitt ef maður gerir það 
ekki sjálfur.
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Björk Jakobsdóttir

„Það gerist ekki neitt ef maður gerir það ekki sjálfur“

Kynntu þér úrvalið á www.okkarbakari.is
og á facebook.com/okkarbakarí

Mikið úrval af skemmtilegum 
kökum í afmælið

GOTT Í
BARNAAFMÆLIÐ

Okkar bakarí | Iðnbúð 2 | 210 Garðabær  | Sími: 565 8070

Tangled, Cars, Hello Kitty, Spiderman,
Barbie, Svampur Sveinsson og margt fleira.

 Bjóðum
  einnig upp á
  eggjalausar
     tertur

Björk Jakobsdóttir leikkona og leikstjóri hefur vakið mikla athygli í haust 
en hún stýrir leiksýningunni Unglingurinn sem slegið hefur í gegn og verður 
sýningum haldið áfram á nýju ári. Hún hefur Hafnfirðingur í húð og hár og 
hefur aðeins farið út fyrir bæinn til að „sækja mér kall“ að eigin sögn. Hún 
er gift Gunnari Helgasyni leikara og eiga þau tvo syni. Björk ætlaði alltaf 
að verða bóndi en fékk leiklistarbakteríuna 14 ára þegar hún „var dregin 
inn í Hafnarfjarðarleikhúsið“. Hún fór síðar í Leiklistarskólann og hefur 
unnið í leiklistinni síðan. Björk Jakobsdóttir er í yfirheyrslu að þessu sinni.



Allir í dans  
Kennsla hefst laugardaginn 11. jan.

Kennslustaðir:
Haukahraun 1 og Íþróttahús Setbergsskóla, 220 Hafnarf.

sími: 861-6522

ZUMBA
Zumba fitness 2x í viku. 8 vikna námskeið

ZUMBA KID 
Rosa stuð fyrir 6 - 10 ára & 11 - 13 ára 2x í viku. 15 vikna námskeið

Barnadansar
3. - 4. ára

Break - Hip Hop
Barna- og unglingahópar 

Barna- og unglingahópar               
Hjóna- og keppnishópar                    
Byrjendur og framhald

Hljóðlátu
vifturnar

Andarðu að þér heilbrigðu lofti?

Tilboð 
í janúar frá

7990

íshúsið
Útsogsblásarar og 

þakblásarar. Verð frá
29.900 kr

Margar útfærslur. 

Útsogsblásarar

Er raki í gluggunum?
Stjórnaðu rakanum og

bættu loftið.
Verð  49.990 kr.

Þurrktæki

Öflugir loftskipti-
blásarar. Tilboð frá

34.990 kr
Úrval barka.

Blásarar

viftur.isSmiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur, græn gata 
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Helga Sörensdóttir fæddi fyrsta barn ársins  á heimili sínu í Garðabæ:

Fyrsta barn ársins fæddist heima
„Ég tók hana strax i fangið og hún tók brjóstið um leið. Naflastrengurinn 
var klipptur tveimur tímum síðar,“ segir Helga Sörensdóttir. Dóttir hennar, 
rúmlega viku gömul, var fyrsta barnið sem fæddist hér á landi árið 2014. 
Helga fæddi dótturina heima hjá sér í Garðabænum, með aðstoð Krist-
bjargar Magnúsdóttur, heimafæðingaljósmóður. 

Sú stutta kom í heiminn klukkan 
26 mínútur í 6 á nýársnótt. Hún vó 
rúmar 13 merkur (3.270 grömm) og 
var mæld 50,5 sentimetra löng. 

Helga á einnig dótturina Amelíu Líf 
Bjarkadóttur sem er fimm ára og fékk 
að sjá litla systur þegar hún vaknaði 
á nýársmorgun. 

Beið fram yfir miðnætti
Blaðamaður fékk að hitta mæðgurnar 
í vikunni og heyra um fæðingu fyrsta 
barnsins á árinu. 

„Þetta gekk bara rosa vel. Aðdrag-
andinn var langur, en allt fór á fullt um 
tíuleytið á gamlárskvöld,“ segir Helga. 
Hún hafi náð að horfa á skaupið með 
hálfu auga, en hríðirnar voru byrjaðar. 
„Þetta var samt skemmtilegasta skaup 
sem ég hef séð,“ segir Helga hlæjandi. 
„Ég þrjóskaðist svo við fram yfir 
miðnættið svo dóttirin gæti klárað 
sprengjurnar sínar og við vorum 
komnar heim um eittleytið.“

Ljósmóðir á sparifötum
Helga segir að amman Bryndís Þóra 
Jónsdóttir, hafi svæft Amelíu Líf, og 
síðan hafi hún tekið upp símann. „Ég 
hringdi í Kristbjörgu sem hentist til 
mín í sparifötunum,“ segir Helga. 

Hún lýsir aðdraganda fæðingar-
innar þannig að hún hafi framan af 
nóttu verið í laug inni í stofu. Dóttur-
ina fæddi hún hins vegar standandi, 
sem fyrr segir á sjötta tímanum, en 
þá var Áslaug Hauksdóttir, heima-
fæðingaljósmóðir einnig komin til 
aðstoðar. 

Dóttirin „flaug út“
„Ég var orðin svo máttlaus i fótunum 
að það þurfti að halda mér uppi þar 
sem ég stóð, svo Kristbjörg bók-
staflega greip stúlkuna þar sem hún 
„flaug“ út í einni hríð! En ég tók hana 
svo strax i fangið og hún tók brjóstið 
um leið,“ segir Helga. Naflastreng-
urinn var klipptur tveimur stundum 
síðar, en það gerði amman, Bryndís 
Þóra. 

„Tilfinningin var ólýsanleg,“ segir 
Helga. „Mig minnir að ég hafi sagt 
„glætan“ nokkuð oft,“ segir Helga 
brosandi. „Ég var eiginlega steinhissa 
að sjá þessa litlu manneskju.“

Mæðgur á bleiku skýi
Helga segist ekki hafa fengið nein 
verkja- eða deyfilyf við fæðinguna. 
Og hún hafi heldur ekki stuðst við 
öndunaræfingar. „Þetta var bara 
harkan.“

Eldri dóttirin Amelía Líf rumskaði 
hins vegar ekki við fæðinguna. Hún 
vaknaði ekki fyrr en ljósmæðurnar 
voru farnar og búið að ganga frá öllu. 
En hvað finnst stóru systur um litla 
barnið?
„Sú stutta tjáði mer i fyrradag að hún 
væri ástfangin af litlu systur. Svo hún 
er á sama bleika skýi og mamman,“ 
segir Helga. 

„Taka enga óþarfa sénsa“
Hvað varð til þess að þú ákvaðst að 
fæða heima?

„Það kom bara ekkert annað til 
greina hjá mér. Mér finnst ekkert 
sjúklegt við fæðingar og finnst ekki 
að þær eigi heima inni á sjúkrahúsi 
undir venjulegum kringumstæðum. 
Auðvitað er gott að geta leitað þangað 
ef eitthvað kemur upp á eða maður 
þarfnast hjálpar. Og á Reykjavíkur-
svæðinu eru allir svo nálægt sjúkra-
húsi að það er alveg hættulaust að 
ætla að gera þetta heima hjá sér. 
Það er svo stutt í hjálpina ef þarf, og 
við eigum svo brilljant ljósmæður 
sem maður getur treyst að taki enga 
óþarfa sénsa.“

Ómetanleg reynsla
Helga segir að fyrir fæðingu Amelíu 
Lífar hafi einnig verið á áætlun að 
fæða heima, en það hafi ekki gengið í 
það sinn. „Við þurftum hjálp, svo hún 
kom í heiminni uppi á spítala,“ segir 
Helga. Upplifuninni af því að fæða 
heima og á spítala verði ekki jafnað 
saman. Hún hafi heldur dapra reynslu 
af spítaladvölini, til dæmis vegna þess 
að manni hennar hafi verið vísað úr 
húsi, „hent út og heim,“ þremur 
klukkustundum eftir fæðinguna. 

„Það er bara svo geggjað að geta 
skriðið uppi sitt eigið rúm með nýja 
hnoðrann sinn og farið í sína eigin 
sturtu og vera í sínu umhverfi,“ segir 
Helga með áherslu. „Þetta er ómet-
anlegt að mínu mati.“

Spítalinn neyðarúrræði
Helga segir að í undirbúningi 

heimafæðingar verði sambandið 
við ljósmóðurina innilegra. „Maður 
kynnist henni meira persónulega og 
heimsóknirnar eru lengri, en undir-
búningurinn hjá mér var í rauninni 
ekki mikið meiri.“

Hún bætir því við að fyrir sér sé 
heimafæðing ekki val heldur sjálf-
sagður hlutur. „Mér finnst spítalinn 
ekki vera valkostur, heldur neyðar-
úrræði. 
- Hvernig upplifir þú umræðuna um 
heimafæðingar?

„Það fer svolítið eftir þvi við hvern 
maður talar, í hvaða átt umræðan fer. 
Mér finnst að það sé aðallega fólk 
sem ekki á börn, eða fólk sem hefur 
ekkert lesið um fæðingar sem heldur 
að heimafæðingar séu hættulegar. 

Nú er sigið á seinni hluta heimsóknar 
blaðamanns til litlu fjölskyldunnar í 
Garðabæ, en ein spurning verður að 
fljóta með. Er litla stúlkan komin með 
nafn?

„Já, en það verður ekki gert opin-
bert fyrr en i nafngiftarveislunni,“ 
segir Helga Sörensdóttir hlæjandi að 
lokum. 

Helga Sörensdóttir er 
þrítug, sjálfstæð móðir, og 
býr í Garðabænum. Hún 
lærði matreiðslu, og hefur 
starfað á ýmsum veitinga-
húsum. Hún starfar nú í 
Réttarholtsskóla og eldar 
skólamat. „Vaktavinnan á 
veitingastöðunum passar 
ekki mjög vel við móður-
hlutverkið,“ segir Helga. 

Móðir og dóttir.

amelía Líf er ástfangin af litlu systur.



Gleðilegt nýtt ár og  
þökkum samfylgdina  
á liðnu ári

ÞrÍr FraKKar

Reykjavíkurvegi 70 • sími 555 2811
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Matarsíða svavars

Gekk með matreiðslubókina í níu mánuði
Í hrauninu vestast í Hafnarfirði, nánast úti á Garðaholti, sitja lágreistir 

Brúsastaðir og láta lítið yfir sér. Þegar rennt er í hlað vekur hins vegar 
athygli hversu snyrtilegt er um að litast og hve smekklega húsið og 

næsta nágrenni falla inn í ósnert hraunið í kring. Þegar stigið er út úr bif-
reiðinni tekur á móti manni ferskur sjávarandvari, enda aðeins steinsnar 
niður í fjöruborðið. Þarna býr fjöllistakonan, iðnhönnuðurinn, bloggarinn 
og matreiðslubókahöfundurinn María Krista Hreiðarsdóttir. 

Bók hennar um lágkolvetna brauð og 
eftirrétti var eins sú mest selda í nýyf-
irstöðnu jólabókaflóði. Matarblaða-
maður Hafnarfjarðar og Garðabæjar 
tók hús á henni nýlega til að forvitnast 
um hvað það er sem drífur hana áfram. 

Fullgildur gaflari  
í eldhúsinu
„Ég er fædd á Sólvangi og því fullgildur 
gaflari, „er það fyrsta sem María Krista 
nefnir þegar hún er spurð um hagi 
sína. Hún er þriggja barna móðir og 
klauf fjörtíu ára múrinn á síðasta degi 
nýliðins árs. „Ég er stúdent úr Flens-
borgarskóla og nam síðar iðnhönnun 
í Iðnskólanum í 2 ár. Útskrifaðist svo 
sem grafískur hönnuður úr Listaháskól-
anum árið 2000. Ég starfaði í 3 ár hjá 
Iðunni og Fróða útgáfu strax eftir út-
skrift en fór fljótlega að starfa sjálfstætt 
upp úr því við hin ýmsu verkefni og sl.5 
ár hef ég rekið mitt eigið fyrirtæki ásamt 
eiginmanninum.“ Fyrirtækið snýst um 
hönnun og framleiðslu á gjafavöru og 
skarti af ýmsu tagi og heitir Krista Des-
ign. Fyrir forvitna má skoða framleiðsl-
una á www. kristadesign.is. 

„Hef alltaf elskað mat“
Brauð og eftirréttir Kristu: Sykur-, 
ger- og glútenlaust, er fyrsta bók höf-
undar. Áður hefur verið fjallað lítillega 

um bókina á síðum þessa blaðs í um-
fjöllun um þær sex matreiðslubækur 
eftir hafnfirska höfunda sem komu út 
á árinu 2013. María Krista hefur hins 
vegar haldið úti vinsælu bloggi með 
mataruppskriftum og vangaveltum um 
lífið og tilveruna. En hvaðan skyldi sá 
áhugi koma? „Ég hef alltaf elskað mat 
síðan ég man eftir mér og kannski 
einum of því ég varð allt of þung eftir 
að ég átti börnin mín og hef átt í vissri 
baráttu við að halda aukakílóunum frá. 
Þá verður maður pínulítið heltekinn 
af matarpælingum hvort sem það er 
af hollum eða óhollum mat. Ætli ég 
myndi ekki greinast sem matarfíkill.“

Eitt vinsælasta bloggið
Matarblogg Maríu Kristu varð fljótlega 
eitt það allra vinsælasta á landinu. En 
hvers vegna ætli hún hafi tekið skrefið 
frá mataráhuga og yfir í matarbloggið? 
„Ég var að byrja að fylgja lágkolvetna-
mataræði ásamt dóttur minni en hún 
er með glútenóþol og langaði að prófa 
með mér að taka út hveiti og fleira. Því 
hentaði vel þetta mataræði en það snýst 
um að takmarka kolvetni töluvert, taka 
út allan sykur og sterkju. Yngri sonur 
minn er svo með hveitiofnæmi þannig 
að þetta virtist henta okkur mjög vel. 
Blogghugmyndin kom svo fljótlega 
eftir að ég byrjaði að taka myndir af 

nýju réttunum sem við vorum að prófa 
en ég setti þær inn á facebooksíðuna 
mína. Fljótlega var ég farin að fá aðeins 
of margar vinabeiðnir frá forvitnum 
lágkolvetnasnillingum sem vildu líka 
tileinka sér þessar nýju matarvenjur 
og því var einfaldara hreinlega að 
setja upp almennilegt blogg og setja 
inn uppskriftir með réttunum mínum.“

Níu mánaða meðganga
En svo varð bloggið að bók, af hverju 
og hvað var bókin lengi í smíðum? 
„Ég myndi segja að bókin sé nánast 
afkvæmi þessarar bloggsíðu en hún 
var búin að vera í loftinu í níu mánuði 
þegar ég skilaði inn fyrsta handritinu 
til Sölku forlags. Ég hef safnað tugum 
uppskrifta inn á bloggið sem ég hef 
föndrað saman sjálf eða breytt gömlum 
uppskriftum í lágkolvetna útgáfur og 
uppskriftirnar í bókinni eru brot af 
þessari vinnu. Lagði þó megináherslu á 
brauð- og eftirrétti því það er oft snúið 
að útbúa sér rétti af því tagi sem heppn-
ast vel en við sækjum þó öll pínulítið 
í. Það er ekkert gaman að borða bara 
steik og bernaise til lengdar og leyfa 
sér aldrei smá eftirrétt og/ eða gott 
hvítlauksbrauð með.“

Vill minnka hvíta sykurinn
Matarblaðamaður skilur vel þessa þörf, 
sem reyndar einkennir afskaplega 
marga mataráhugamenn. En bóka-
skrif eru samt stórt stökk. Var einhver 
ein ástæða fremur en önnur sem varð 
til þess að þú skrifaðir þessa bók? „Ég 
þurfti bara að koma þessu frá mér eftir 
að maðurinn minn kom hugmyndinni 
inn í kollinn á mér. Ég var búin að gera 

uppskriftaspjöld sjálf sem ég sel með 
uppskriftastandi frá Kristu Design en 
bók er alltaf spennandi og hver vill ekki 
gefa út eina slíka á lífsleiðinni„spyr 
María Krista með bros á vör. Eins og 
fram hefur komið á þessum síðum og 
í öðrum skrifum matarblaðamanns er 
bókin einkar vel úr garði gerð og vel 
hugsuð. Bókin hefur fengið fyrirtaks-
dóma, en fyrir hverja er hún hugsuð? 
„Hún er ekki eingöngu hugsuð fyrir 
fólk á lágkolvetnamataræði því eins og 
ég segji þá henta þessar uppskriftir vel 
fyrir þá sem berjast við glútenóþol sem 
og ofnæmi og einnig fólk með sykur-
sýki. Svo geta bara allir nýtt sér þessar 
uppskriftir ef þeir vilja takmarka neyslu 
hvíta sykursins, passa tennurnar, blóð-
sykurinn og losna við ýmsa kvilla eins 
og bólgur, ofnæmi og bjúg. 

Indverskt í uppáhaldi
En víkjum nú aðeins aftur að höfund-
inum. Á hún sér til að mynda einshvern 
uppáhaldsmat? „Ég er ofsalega hrifin 
af indverskum mat, svo er ég reyndar 
mikil matmanneskja og finnst fátt 
skemmtilegra en að fara í matarboð 
eða dunda mér eitthvað í eldhúsinu, 
sérstaklega upp á síðkastið. „En hvað 
finnst henni þá um íslenska matar-
menningu? „Hún er nú bara nokkuð 
skemmtileg, frábærir veitingastaðir hér 
og fjölbreytt flóra í þeim geiranum. 

Sýnir sig líka vel hvað landinn er með 
puttana á púlsinum því nú hafa sprottið 
upp þónokkrir staðir sem bjóða upp á 
lágkolvetnarétti á matseðlinum sínum.“

Sykurlöngunin hverfur
Hollur matur og góð heilsa er Maríu 
Kristu greinilega hugleikinn. En 
hvernig á maður að hennar mati að 
bera sig að ef maður vill fara að borða 
hollari mat? Ekki stendur á svarinu: 
„Það er um að gera að taka hænu-
skref til að byrja með. Taka út gosið 
til að byrja með, en líka allt nammi og 
nart eftir átta á kvöldin. Ekki versla 
í matinn þegar maður er svangur og 
drekka mikið vatn á milli máltíða. 
Lágkolvetnamataræði er samt ótrú-
lega einföld og í raun góð leið til að 
skipta hratt yfir í sykurlausa lífernið 
því sykurlöngunin hverfur á ótrúlega 
skömmum tíma ef kolvetnin eru tak-
mörkuð eins og við gerum frá því að 
við vöknum fyrst að morgni og ef þau 
eru í lágmarki yfir daginn þá er minni 
hætta á að blóðsykurinn falli niður 
eins og oft vill gerast seinnpartinn 
og við dettum í óhollustuna. Kann-
ast ekki sumir við að koma þreyttir 
heim og ráðast á kexpakkann og klára 
á nokkrum mínútum. Það er samt alls 
ekki verið að taka öll kolvetni út, við 
borðum t. d. mikið af grænmeti og 
fræjum, hnetum og fleira - en í hófi. 

Bókunarsími tilboðsins er 426 5000

Aðeins 8.500 kr. fyrir tveggja manna herbergi!

Gistihús Keflavíkur · Keflavíkurflugvelli  · Valhallarbraut 761 · 235 Reykjanesbæ 
Sími 426 5000 · gistihus@internet.is · bbkeflavik.com

Láttu fara vel um þig nóttina fyrir eða eftir flug og gistu hjá okkur.

Þú geymir bílinn þinn hjá okkur, við keyrum þig upp á á flugvöll
og sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu.

Ertu á leiðinni til eða frá landinu?

Morgunverður er innifalinn
Þráðlaus nettenging

Rúmgóð herbergi með gervihnatta-
sjónvarpi og baði

Því ekki að byrja eða enda fríið í Bláa 
Lóninu, aðeins um 15 mín. akstur frá
okkur, eða skoða Víkingasafnið, gamla
hervöllinn og Reykjanesið?                              

Við erum vel staðsett til að njóta alls 
þess sem Reykjanesið hefur upp á að 
bjóða. Tilvalið fyrir hvataferðir, fundi eða 
rómantískar stundir.

Gott  verð! Gildir  til 1. maí      2014.

Auglýsingasíminn er 578 1190



tímanlega. Ekki geyma það til síðasta dags

skila atkvæði þínuMundu að

FLÓABANDALAGIÐ

ATH! Atkvæði póstleggist í síðasta lagi 18. janúar

22. janúar er síðasti dagurinn sem þú hefur til að hafa áhrif á niðurstöður í atkvæðagreiðslunni um kjarasamningana
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Kúrbítskryddkaka
Dísætt rjómaostakrem með sítrónubragði og stökkar 
og góðar hnetur eru einkennandi fyrir þessa köku sem 
gæti verið litla kolvetnalétta systir gulrótakökunnar 
girnilegu sem flestir þekkja frá kaffihúsum og bakaríum. 
Ég ákvað að skipta hér út gulrótum fyrir kúrbít sem er 
orðinn fastur liður á innkaupalistanum og kakan kom 
stórkostlega út. Gaf gulrótunum ekkert eftir og hélst 
mjúk og góð í 2-3 daga í ísskáp. Hún er mjög seðjandi 
og þessi uppskrift dugar því líklegast fyrir 6-8 manns.

INNIHALD:
180 g möndlumjöl
100 g Sukrin Gold
1 tsk lyftiduft
½ tsk gróft salt
2 tsk kanell
½ tsk engifer
½ tsk matarsódi
¼ tsk negull
1 tsk kardimommudropar
2 msk kókosolía
10 dropar stevía
2 egg
100 ml kókosmjólk
60 g pekanhnetur
100 g rifinn kúrbítur
½ tsk sítrónusafi

KREM:
200 g rjómaostur
60 g Sukrin Melis
15 dropar stevía
1 tsk sítrónusafi
1 ½ tsk vanilludropar

AÐFERÐ:
Blandið öllum þurrefnum saman í skál. Þeytið eggin 
og vanilludropana saman ásamt kókosmjólkinni í 
nokkrar mínútur. Blandið þurrefnum varlega út og 
hrærið vel saman. Næst er hnetum bætt út í ásamt 
niðurrifnum kúrbít; gott að kreista mesta vökvann 
úr honum. Kókosolían fer út í síðast. Setjið deigið í 
hringlaga eða ferhyrnt kökumót. Bakið í 25 mínútur 
við 170°C hita með blæstri.

KREMIÐ:
Setjið allt í litla matvinnsluvél og blandið saman. 
Einnig er hægt að nota handþeytara. Mæli með að 
þeyta þetta krem mjög vel. Sprautið kreminu í litla 
toppa, eða smyrjið því á kökuna. Hægt er að skera 
kökuna í tvennt og búa til tvær hæðir en það er ekki 
nauðsynlegt. Kakan er jafngóð á einni hæð.
Valmöguleiki: Stráið muldum möndlu- eða 
heslihnetuflögum yfir kremið.

svavar@islenskurmatur.is

Um að gera að prófa
Oft er sagt að hófsemdin sé best allra 
dyggða. Á það líka við þegar maður 
byrjar á nýju mataræði? Er best að 
byrja hægt og rólega eða er betra að 
hella sér í þetta af fullum krafti? „Ég 
vil bara ítreka það að ef fólk vill prófa 
þetta mataræði þá þarf á endanum að 
fara alla leið til að árangur náist. En 
það má byrja á einföldum réttum og 
taka út ósiðina á nokkrum dögum en 
á endanum þá er ekki hægt að halda 
inni venjum og siðum eins og að fá sér 
kartöflur með fiskinum eða nokkrar 
brauðsneiðar með morgunkaffinu, þá 
er hætt á að fólki mistakist og gefist 
fljótt upp. Þetta er ekki eins flókið 
og sumir vilja meina og um að gera 
að prófa uppskriftir frá mér eða ein-
hverjar af þeim fjölmörgu sem finna 
má á netinu og venja sig á sykurleysið 
sem fyrst því burtséð frá öllum megr-
unarkúrum eða átökum þá eru flestir 
held ég sammála um að sykur er ekki 
mikilvægur hlekkur í fæðukeðjunni. “

Sushi á matseðilinn
En hvaða á matardraumar ætli leynist 
í hugskoti þessa heilsuheimspekings, 
matarbloggara og rithöfundar með 
meiru. Hvað mat dreymir Maríu 

Kristu Hreiðarsdóttur um að smakka 
og á hún sér leynda ósk um að ferðast 
til fjarlægra slóða og smakka framdi 
mat? „Hef alltaf verið pínu svag fyrir 
„Kobe“ kjöti en í matreiðsluþáttum 
er þessu hælt svo mikið að það væri 
gaman að prófa almennilega. Annars 
er ég ekki mjög ævintýragjörn varð-
andi mat, er ekkert æst í að smakka 
krókódíl, strút, stökkmýs steyptar í 
súkkulaði eða neitt þessháttar. Hef 
verið pínu gikkur í gegnum tíðina 
en það er þó allt að koma. En það 
væri auðvitað alger draumur að fara 
í matarferð til Indlands. Bara verst 
hvað þeir nota mikið af grjónum og 
kartöflum í matseldina sína,“ segir 
María Krista og hlær. Með þessum 
orðum kveðjum við matgæðinginn í 
hrauninu og höldum aftur út í hroll-
kaldann janúar á Íslandi. Þar sem 
matarblaðamaður spólar sig áffram 
á svellbunkunum á heimleiðinni er 
ekki fjarri að hugsanir um dásemdar 
matarferð til Indlands eða jafnvel 
hamborgara úr japönsku Kobe-kjöti 
reyni að svamla upp á yfirborð með-
vitundarinnar. En ekkert slíkt er í 
boði. Nú er það fiskur sem gildir. 
Jafnvel Sushi – vilji maður sleppa 
fram af sér beislinu. 



Nýtt -  rafmagns lyftistólar  

Teg.  Giulia 3 - 1 - 1  og   3 - 2 - l   leður. 

Rafmagns lyftistólar með skemmal 

Reykjavíkurveg 66 220 Hafnarfirði sími 565 4100 

Ögurvík býður sjómönnum, 
starfsmönnum sínum, sem og 

öllum landsmönnum, 

gleðilegt ár.

               
                           Rauðagerði 25 · 108 Reykjavík · Sími 440 1800 · www.kaelitaekni.is

Okkar þekking nýtist þér

• Mylur alla ávexti, grænmeti  
  klaka og nánast hvað sem er
 

• Hnoðar deig
 

• Býr til heita súpu og ís
 

• Uppskriftarbók og  
  DVD diskur  
  fylgja með 

 Lífstíðareign!

Tilboðsverð kr. 106.900
Með fylgir Vitamix sleif  
drykkjarmál og svunta 
Fullt verð kr. 125.765

Meira en bara  
blandari!

Brjótumst úr kyrrstöðunni
Lítið hefur farið fyrir fram-

kvæmdum í Hafnarfirði síðustu 
ár. Bæjarsjóður var þurrausinn 

af framkvæmdaglöðum foringjum 
Samfylkingar og hefur því afar litla 
getu til framkvæmda. Samfara varð 
offramboð á bæði atvinnu- og íbúðar-
húsnæði sem, ásamt verðlækkun fast-
eigna, olli því að ekki var nokkur glóra 
í nýbyggingum. 

Þörf á húsnæði
Nú virðist loks sem þörf sé að myndast á 
húsnæðismarkaði. Þó er kaupgeta bæði 
einstaklinga og fyrirtækja takmörkuð 
og markaðsverð húsnæðis er undir 
byggingarkostnaði. Hafnarfjarðarbær á 
hundruðir byggingarhæfra atvinnu- og 
íbúðarlóða. Það sem kemur í veg fyrir 
að þessar lóðir seljist er að byggingar-
kostnaður með lóðarverði er of hár, 
það er ekki arðbært að kaupa lóðirnar 
á uppsettu verði. Miðað við verð á hús-
næði í bænum má segja að þessar lóðir 
séu verðlausar. 

Markaðsverð á lóðum
Lausn á þessum vanda væri að Hafnar-
fjarðarbær héldi uppboð á lóðum. 
Fáum í senn, til að koma fram-
kvæmdum af stað. Byrjunarverð gæti 
verið lágt og svo myndi markaðurinn 
leyta jafnvægis. Þetta gæti til hjálpað 
þeim sem vilja framkvæma en hafa ekki 
viljað eða getað farið af stað vegna þess 
hversu heildarbyggingarkostnaður er 
hár. 

Hvað græðir bærinn  
á lóðaútsölu?
Ávinningurinn er margvíslegur, fyrst 
af öllu koma inn peningar vegna fram-
kvæmda sem eru löngu búnar og hafa, 
hingað til, bara safnað skuldavöxtum. 
Í annan stað skapast störf í bænum við 
að byggja á lóðunum. Í þriðja lagi verða 
greiddir fasteignaskattar og veitugjöld 
af húsnæðinu sem rís. Í fjórða lagi 
greiða nýjir íbúar útsvar og ekki má 
gleyma því að framkvæmdirnar hleypa 
krafti í það atvinnulíf sem fyrir er og 

styrkir því stöðu bæjarins. Þess má svo 
að lokum geta að lágt lóðaverð mun 
ekki valda verðlækkun á sambærilegu 
húsnæði. Húsnæðisverð er nú þegar 
svo lágt að lóðirnar skipta í flestum 
tilvikum engu í húsnæðisverðinu. 

Það eru veigamikil rök sem styðja 
þessa leið. Væri ekki heillaráð að reyna 
hana?
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Höfundur er
Skarphéðinn Orri Björnsson

Framkvæmdastjóri Algalíf og 
frambjóðandi í prófkjöri  

Sjálfstæðisflokksins

Fjölbreytt og styrkjandi  
starf hjá klifurdeild Bjarkar
Klifuríþróttin er alltaf að verða 

vinsælli með hverju ári og æ 
fleiri kynna sér þessa íþrótt. 

Klifur er fjölbreytt og styrkjandi þar 
sem allir fá að njóta sín. Þeir sem 
stunda æfingar hjá klifurdeildinni í 
Björk eru á aldrinum 6-17 ára, þau 
æfa 2–4 sinnum í viku. Við erum með 
stærsta innanhús línuklifurvegg á 
landinu, auk þess erum við með mjög 
góða grjótglímu aðstöðu sem við erum 
búin að vera að bæta síðastliðin ár. 

Í vetur hafa margir hópar komið til 
okkar til að kynnast klifri, það hafa 
komið skólakrakkar, ýmiss félög og 
björgunarsveitirnar koma og nota 
línuklifurvegginn til æfinga hjá okkur. 
Einnig geta einstaklingar 18 ára og 
eldri komið á eigin vegum og klifrað, 
hægt er að kaupa mánaðarkort eða 
klippikort hjá okkur. 

Margir sem æfa stefna að því að 
ná lang og æfa klifur sem keppnis-
íþrótt, þau keppa í íþróttinni bæði á 
Íslandsmótum og innanfélagsmótum. 

Einnig hafa iðkendur frá okkur keppt 
á Norðurlandamóti. Svo eru aðrir sem 
eru að æfa klifur til að vera í góðum 
félagskap og góðu formi. 

Undanfarin ár hafa verið haldnar 
norrænar klifurbúðir fyrir unglinga 
og ungmenni, hafa krakkar frá klifur-
deildinni í Björk og Klifurhúsinu í 
Reykjvík getað sótt um að fara í þær. 
Síðastliðið sumar voru sumarbúð-

irnar í Noregi, hafa krakkarnir kynnst 
vel og myndað tengsl sín á milli og 
halda sambandi áfram t. d á Facebook 
þangað til þau hittast jafnvel að ári 
liðnu aftur. 

Klifurdeildin í Björk er búin að fara 
2x í æfingarferð til Dalvíkur á þessu ári 
og stefnum við á að halda því áfram, 
þessar ferðir voru mjög skemmtilegar 
og áhugavert að sjá hve krakkarnir 
náðu öll vel saman miðað við hvað 
þetta er breiður aldurshópur, en þau 
voru öll svo dugleg að hjálpast að og 
gera það sem þeim finnst skemmti-
legast þ. e. a. s að klifra. 

Nú eru byrjaðar nýskráningar fyrir 
Vorönn 2014 á vefnum okkar www. 
fbjork.is Einnig er hægt að senda fyr-
irspurnir á klifur@fbjork.is. 

Á sumrin eru haldin klifur og úti-
vistarnámskeið á vegum klifurdeildar-
innar og hafa þau verið mjög vinsæl 
og vel sótt undan farin ár

Stjórn klifurdeildar
Fimleikafélaginu Björk

Valið er okkar
Laugardaginn 1. febrúar nk. mun 

Sjálfstæðisflokkurinn í Hafnarf-
irði gangast fyrir prófkjöri til þess 

að gefa Hafnfirðingum kost á að velja 
fulltrúa á framboðslista fyrir komandi 
bæjarstjórnarkosningar. Sjálfur gaf ég 
kost á mér til starfa í bæjarstjórn fyrir 
síðustu kosningar og hef síðan starfað 
í fræðsluráði og bæjarráði, þar sem 
mikilvægir málaflokkar bæjarfélagsins 
eru til umfjöllunar. Í því vali sem sjálf-
stæðisfólk hefur í komandi prófkjöri hef 
ég ákveðið að gefa kost á mér í 1. sæti 
framboðslistans. 

Ég hef starfað ötullega fyrir hug-
sjónum og stefnu Sjálfstæðisflokksins 
um áratuga skeið og átt þess kost að 
starfa með frábæru fólki hér í Hafnarf-
irði, þar sem við horfum nú til þess að 
taka upp nýjar áherzlur í stjórn bæjarins. 

Að setja fjölskyldur og fyrirtæki bæjar-
ins í forgang, styrkja fjárhag bæjarfélags-
ins og gera stjórnsýsluna skilvirkari og 
í stakk búna til að þjóna betur íbúum 
og atvinnulífi. Til þess þurfum við víð-

tækan stuðning meðal Hafnfirðinga og 
það samstarf er ég reiðubúinn að leiða. 

Ég lauk verkfræðiprófi frá Háskóla 
Íslands og meistara- og doktorsprófi 
í Bandaríkjunum áður en fjölskyldan 
flutti heim í Hafnarfjörð fyrir rúmum 
20 árum. Með námi stofnaði ég og 
starfrækti sprotafyrirtæki með öðrum 
og eftir heimkomuna hef ég starfað 
hjá Marel, auk þess sem ég hef sinnt 
kennslu og störfum með ungu fólki 
og frumkvöðlum. Ennfremur hef ég 
gegnt formennsku í Verkfræðingafélagi 
Íslands og starfað að fjölmörgum við-
fangsefnum á starfssviði mínu, erlendis 
og hérlendis. 

Ég býð fram reynslu mína, bakgrunn 
og framtíðarsýn í það val sem Hafn-
firðingar eiga. Með því að gefa kost á 
mér í 1. sæti í komandi prófkjöri sækist 
ég eftir að leiða hóp okkar sjálfstæðis-
manna til góðra verka og nýrra tíma 
fyrir Hafnarfjörð í vor.

Höfundur er

Kristinn Andersen, 
sem gefur kost á sér í 1. sæti í 

prófkjöri Sjálfstæðisflokksins
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars
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Hvernig verður árið 2014?
Blaðamaður sest niður með Völvunni í eldhúsi á ónefndum stað í Norð-
urbænum í Hafnarfirði. Hún rýnir í kristalskúlu sína (sem virðist samt 
sem áður vera heldur til skrauts finnst blaðamanni) og sýpur á kaffi. Hún 
bíður þess að síðustu droparnir klárist úr bollanum og snýr honum síðan 
á hvolf. Brúnir blettir vísa veginn inn í komandi ár. 

„Árið gæti orðið mörgum erfitt,“ 
mælir Völvan þung á brún. „Það 
er næstum sama hvert er litið. Ég 

sé deilur, verkföll og mótmæli. Fólk 
á erfitt með að sætta sig við mikinn 
niðurskurð og engar launabætur. Það 
verður talað um Landspítalann. Fólk 
verður mjög tvístígandi og það gæti 
soðið upp úr þegar bið verður á ávísun-
inni frá Framsóknarflokknum,“ segir 
Völvan og heldur áfram. „Ólga verður 
í Sjálfstæðisflokknum og menn munu 
áfram spyrja sig hvort stjórnarsam-
starfið sé þess virði. En það gerist ekki 
fyrr en eftir sveitarstjórnarkosningar.“

Íslandsmet í  
auðum seðlum
„Úrslitin í sveitarstjórnarkosningunum 
munu koma á óvart. Niðurstaðan hjá 
Framsóknarflokknum verður köflótt. 
Þeim mun ekki ganga illa úti á landi, 
en á höfuðborgarsvæðinu verður fylgið 
ekki mikið. Það verður hins vegar hrun 
hjá Sjálfstæðisflokknum heilt yfir. Í 
framhaldinu munu menn spyrja sig um 
stjórnarsamstarfið. Ég sé stjórnarslit, 
en ég sé ekki hvort það verður vegna 
sjálfstæðismannanna eða hvort and-
staða fólksins verður ráðandi þáttur,“ 
segir Völvan. 

„Ég er samt ekki endilega að sjá 
hverjir ríða feitum hesti frá kosn-
ingunum. Reykjavík er stórt spurninga-
merki. Það á eftir að kvarnast úr fylgi 
Bjartrar framtíðar og Pírataflokkurinn 

mun vaxa mjög, en tölvupóstur, sem 
óvart er sendur á vitlausan stað, mun 
hafa slæm áhrif á gengi flokksins þegar 
upp er staðið. Það verður sett Íslands-
met í auðum seðlum.“
- Hvað um Hafnarfjörðinn?
„Ég sé ekki stórar breytingar, en það 
veltur þó á gengi Vinstri grænna. 
Annað hvort nær flokkurinn tveimur 
inn í bæjarstjórn eða engum. Gerist það 
síðara, er ljóst að meirihlutinn fellur og 
þá er tækifæri fyrir Sjálfstæðisflokkinn. 
Flokkurinn mun samt sem áður verða 
í hálfgerðum sárum í kosningunum, 
því innanflokksátök í tengslum við 
prófkjörið munu draga dilk á eftir sér. 
Óþekkt kona mun stíga fram á sjón-
arsviðið í bæjarpólitíkinni og vinna 
hug og hjörtu bæjarbúa. Hafnfirðingar 
munu samt sem áður halda ró sinni 
enda ýmsu vanir. Í Garðabæ sýnist mér 
að allt verði eins og venjulega.“ Völvan 
hikar „… að mestu, athyglin verður á 
ríkisstjórninni.“

Makríllinn flytur úr landi
„Verðbólgan kemur. Hún er búin að 
vera að bíða. En það eru líka jákvæð 
teikn á lofti. Það mun aukast ferða-
mannastraumurinn. Skandinavar sem 
hafa lesið ókeypis Íslendingasögur á 
netinu munu flykkjast til landsins. 
Gjaldeyrinn mun samt að mestu leyti 
fara beint úr landi aftur. Makríllinn 
gefst upp á deilum við Evrópusam-
bandið og syndir út úr lögsögunni. 

En hann verður áfram veiddur, með 
kvóta sem útgerðarmennirnir kaupa 
í Færeyjum. Pyngjurnar verða léttari 
hjá flestum. Visareikningurinn í febr-
úar verður vondur. En verra verður 
þegar landsmenn þurfa að borga fyrir 
sumarfríið.“ 

Hekla vaknar úr dvala
„Móðir náttúra verður í stóru hlut-
verki,“ segir Völvan. „Hekla lætur 
á sér kræla og viðbrögð umheims-
ins vera miklu meiri en áður vegna 
minninganna frá Eyjafjallajökli. Þetta 
verður enn til að auka á ferðamanna-
strauminn hingað til lands en líklegt 
að nokkrir vinsælir ferðamannastaðir 
láti verulega á sjá. Bláa lónið tæmist 
óvænt vegna virkjanaframkvæmda á 
Reykjanesskaga. Það vekur líka athygli 
í útlöndum og dregur hingað forvitnar 
sálir. Jarðhræringar út af Skjálfanda 
verða til þess að mönnum verður ljóst 
að öll áform um byggingu álvers þar 
verða endanlega slegin út af borðinu.“

Ný stjarna stígur fram
Völvan beinir sjónum annað. „Hingað 
til lands koma þó nokkrar stórstjörnur 
en ástarsamband einnar þeirra við 
íslenskan karlmann vekur athygli 
heimspressunnar. Davíð Oddsson 
hættir á Mogganum en skrifar ævisögu 
sína „Eftir sjálfan hann“. Hún verður 
mest selda bók Íslandssögunnar. Hér 
verður bollinn óljós, blettirnir renna 
saman, en ég sé áfram ólgu á Ríkis-
útvarpinu og ljóst að þar eru ekki öll 
kurl komin til grafar, og Hannes Hólm-
steinn Gissurarsson fær óvænta upp-
hefð á nýjum vettvangi. En um stund 
gleymist allt þegar ný stjarna stígur 
fram á sjónarsviðið fyrir Íslands hönd 
í Eurovision eftir að hafa unnið hug 
og hjörtu landsmanna. Það verður þó 
ekki til að landa stóra sigrinum úti en 
niðurstöðurnar verða vel við unandi.“

Ekkert ár án  
útrásarvíkinga
„En gamlar stjörnur fá líka óvænta 
athygli. Skattamál forsetafrúarinnar 
komast óvænt í hámæli í umræðum 
um niðurskurð og kjaraskerðingu al-
mennings. Ekki er útséð hvernig þeim 
málum lyktar en frægt áramótaávarp 
forsetans verður rifjað upp, þegar hann 

talaði um að fólk sýndi því skilning 
ef hann sæti ekki út kjörtímabilið. 
Vinátta Dorritar og Yoko Ono kemst 
í hámæli í nóvembermánuði. Síðan sé 
ég útrásarvíkinga. Mér sýnist að málið 
snúist um gistingu hjá hinu opinbera.“

Óvæntustu tíðindi ársins
Völvan okkar pírir augun ofan í boll-
ann og heldur áfram. „Höfundur þjóð-
hátíðarlagsins um verslunarmanna-
helgi verður úr nokkuð óvæntri átt 
en lagið verður feykivinsælt og upp-
selt verður á hátíðina. Veit ekki með 
veðrið samt,“ Völvan hikar um stund 
en heldur svo áfram. „Ný íslensk kvik-
mynd sem frumsýnd verður á árinu 
slær aðsóknarmet og býðst leikstjóra 
hennar að taka þátt í fjölmörgum ver-

kefnum erlendis í kjölfar þess, bæði í 
Hollywood en einkum þó í Skandin-
avíu. Íþróttakonurnar íslensku, Aníta 
Hinriksdóttir hlaupari og Thelma 
Björg Björnsdóttir sundkona standa 
sig sérstaklega vel. Ég er ekki frá því að 
Íslandsmeistaratitill lendi í Hafnarfirði. 
En stærstu tíðindin á árinu verða af 
íslenska karlalandsliðinu í fótbolta.“

Blaðamaður sperrir eyrun. „Það 
kemur upp lyfjamál í röðum króatíska 
landsliðsins. Við það mun aftur vakna 
von um að liðið komist í lokakeppni 
heimsmeistarmótsins í Brasilíu. En 
hvort þeir fara alla leið … sé ég ekki í 
bollanum,“ segir Völva bæjarblaðsins 
Hafnarfjörður/ Garðabær og biður 
blaðamann fyrir góðum kveðjum til 
lesenda. 






