
16.10 Golfið
16.40 Læknamiðstöðin (20:22)
17.25 Friðþjófur forvitni (3:10)
17.50 Geymslan (14:28)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Frá Svíþjóð til himins 
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Völundur - nýsköpun í 
iðnaði (2:5)
20.05 Læknamiðstöðin (5:13)
20.50 Mótorsystur (5:10)
21.10 Gátan ráðin (1:3)
(The Bletchley Circle)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Kvöldstund með Jools 
Holland
23.20 Verðlaunamyndir 
Kvikmyndaskóla Íslands - Viltu 
breyta lífi þínu?
23.40 Baráttan gegn kjarn-
orkuvopnum
01.30 Fréttir og dagskrárlokur

06:00 Pepsi MAX tónlist
07:35 Everybody Loves Raymond
08:00 Cheers (16:25)
08:25 Dr.Phil
09:10 Pepsi MAX tónlist
15:30 Kitchen Nightmares 
16:20 The Good Wife (19:22)
17:05 Britain’s Next Top Model
17:55 Dr.Phil
18:40 America’s Funniest 
Home Videos (26:44)
19:05 Everybody Loves Ray-
mond (6:23)
19:30 Cheers (17:25)
19:55 Gordon Ramsay Ulti-
mate Cookery Course (2:20)
20:25 Psych (15:16)
21:10 Monroe (3:6)
22:00 Law & Order: UK (2:8)
22:50 The Borgias (7:10)
23:35 House of Lies (9:12)
00:05 Leverage (12:16)
00:50 Lost Girl (21:22)
01:35 Excused
02:00 Monroe (3:6)
02:50 Pepsi MAX tónlist

07:00 Barnatími Stöðvar 2 
08:10 Malcolm In the Middle 
08:30 Ellen (26:170)
09:15 Bold and the Beautiful 
09:35 Doctors (129:175)
10:15 Spurningabomban 
11:05 Glee (8:22)
11:50 Grey’s Anatomy (1:24)
12:35 Nágrannar 
13:00 Kalli Berndsen í nýju ljósi
13:25 Covert Affairs (1:16)
14:10 Chuck (10:24)
14:55 Last Man Standing 
15:15 Big Time Rush 
15:40 Tricky TV (2:23)
16:05 Kalli kanína og félagar 
16:25 Ellen (27:170)
17:10 Bold and the Beautiful 
17:32 Nágrannar 
17:57 Simpson-fjölskyldan 
18:23 Veður, fréttir og íþróttir
18:54 Ísland í dag og veður
19:15 The Big Bang Theory 
19:35 Modern Family 
20:00 2 Broke Girls (12:24)
20:20 New Girl (23:25)
20:45 Dallas 
21:30 Mistresses (3:13)
22:15 Miami Medical (9:13)
23:00 NCIS: Los Angeles 
23:45 Person of Interest (3:22)
00:30 Breaking Bad (1:8)
01:15 Grimm (19:22)
02:00 Fringe (21:22)
02:45 The Wizard of Gore (1:1)
04:15 Dallas 
04:55 2 Broke Girls (12:24)
05:20 Fréttir og Ísland í dag 

07:00 Supercup 2013 
(Kiel - Flensburg)
17:45 Spænski boltinn 
(Real Madrid - Betis)
19:25 Spænsku mörkin 
19:55 Supercup 2013 
(Kiel - Flensburg)
21:15 Einvígið á Nesinu 
Sýnt frá skemmtilegu golfmóti 
sem haldið er árlega til 
styrktar góðs málefnis en þar 
keppa bestu kylfingar landsins 
í þrautakeppni.
22:00 Pepsi deildin 2013 
(Pepsí deildin 2013)
Útsending frá leik í Pepsí deild 
karla í fótbolta.
23:50 Pepsi mörkin 2013 
Mörkin og marktækifærin í 
leikjunum í Pepsi deild karla í 
knattspyrnu.

11:50 Scott Pilgrim 
13:40 Taken From Me
15:10 Margin Call 
16:55 Scott Pilgrim 
18:45 Taken From Me
20:15 Margin Call 
22:00 The Pelican Brief 
00:20 The Expendables 
02:05 The Imaginarium 
04:05 The Pelican Brief 

Sjónvarpsdagskráin > miðvikudaginn 21. ágúst

20:00 Einu sinni var (18:22)
(Borgaraflokkur)
20:30 Örlagadagurinn (12:30)
(Kristín Snorradóttir)
21:05 Grey’s Anatomy 
21:50 Lois and Clark (8:22)
(Lois og Clark)
22:35 Einu sinni var (18:22)
(Borgaraflokkur)
23:05 Örlagadagurinn (12:30)
(Kristín Snorradóttir)
23:40 Grey’s Anatomy 
00:25 Lois and Clark (8:22)
(Lois og Clark)
01:10 Tónlistarmyndbönd
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er margfaldur sigurvegari sem sterkasta og endingarbesta bílabónið
Rétta vetrarbónið á bílinn. Þolir tjöruþvott og sterkustu þvottaefni.
Gagnast sérlega vel þeim sem þvo bílana sína reglulega á bílaþvottastöðum

Prófaðu bónið og þú sannfærist

14:45 Ensku mörkin - neðri 
deild 
15:15 Sunderland - Fulham 
16:55 WBA - Southampton 
18:35 Chelsea - Aston Villa 
Bein útsending.
20:45 Ensku mörkin - úrvals-
deildin (1:40)
21:40 Messan 
22:40 Liverpool - Stoke 
00:20 Swansea - Man. Utd. 

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is
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OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17

Haukastúlkur etja kappi við Snæfell í úrslitum í bikarnum í körfunni á morgun:

„Þurfum að hitta á okkar besta“
Þetta verður án efa hörkuleikur og 

við förum í þennan leik eins og alla 
aðra leiki með það markmið að sigra. 

Snæfell var að tryggja sér deildameistaratit
ilinn og hafa verið að spila mjög vel upp á 
síðkastið svo við þurfum að hitta á okkar 
besta leik til að ná sigri,“ segir Guðrún Ósk 

Ámundadóttir, fyrirliði kvennaliðs Hauka 
í körfuknattleik.

Liðið leikur á morgun til úrslita í bikar
keppninni gegn sterku liði Snæfells. Leikið 
verður í Laugardalshöll og hefst leikurinn 
klukkan 13:30. 

„Tilfinningin er góð, mikil tilhlökkun hjá 

leikmönnum, þjálfurum og hjá þeim sem 
standa hvað næst liðinu. Allir staðráðnir 
í að gera sitt besta, skemmta sér og njóta 
stundarinnar,“ segir Bjarni Magnússon, 
þjálfari liðsins í viðtali við blaðið. 

Sjá bls. 8. 
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ÓMAR  ÆSKUNNAR
Sögur af sérstæðu fólki

 einstök kvöldstund með Ómari Ragnarssyni

Brýnt að verja friðlandið
Talning á fuglum í Hafnar

firði sýnir að fuglalíf á vatna
svæðum er í góðu gengi, en 

fuglafræðingar telja brýnt að bæjar
yfirvöld haldi vöku sinni. 

„Sérstaklega þarf að verja friðlandið 
Ástjörn,“ segja Jóhann Óli Hilmars
son, fuglafræðingur og Ólafur Jó
hannsson, en þeir sáu um talningu 
fyrir Hafnarfjarðarbæ. 

Þeir segja í skýrslu sinni til bæjar
ins að friðlandið hafi mikla þýðingu 

fyrir náttúru landshlutans og sé auk 
þess eitt af höfuðvígjum flórgoðans 
á Íslandi. Þeir segja að einungis tveir 
flórgoðaungar hafi komist þar á legg 
í fyrra, og það sé lítið. 

Þeir leggja til að samin verði sérstök 
verndaráætlun fyrir svæðið, gæsla 
verði tekin upp að nýju, fræðsla aukin 
og sett upp skoðunarskýli. 

Fram kemur í skýrslu þeirra að 
fuglar voru taldir á Ástjörn, Hval
eyrarvatni og Hamarkotslæk. Síðast 

var talið árið 2006 við Ástjörn og 
Hvaleyrarvatn, en ekki hefur verið 
talið við Lækinn síðan árið 2000. 
Fuglalíf á öllum stöðum var í góðu 
standi miðað við fyrri ár, segja fugla
fræðingarnir. 

Gunnar Axel efstur
Gunnar Axel Axelsson varð 

efstur í flokksvali Samfylk
ingarinnar sem fram fór um 

síðustu helgi. Hann hlaut 400 atkvæði 
í fyrsta sætið. Margrét Gauja Magnús
dóttir hlaut 354 atkvæði í 1. 2. sætið. 
Þau eru bæði sitjandi bæjarfulltrúar. 

Adda María Jóhannsdóttir, fram
haldsskólakennari, hlaut örugga 
kosningu í þriðja sætið, en bæjar
fulltrúinn Eyjólfur Þór Sæmundsson 
hlaut fjórða sætið. 

Í fimmta og sjötta sæti lentu 
Ófeigur Friðriksson og Eyrún Ósk 
Jónsdóttir. Friðþjófur Helgi Karlsson 
varð í sjöunda sæti og Eva Lín Vil
hjálmsdóttir í því áttunda. 

Rúmlega 900 manns greiddu at
kvæði í flokksvalinu sem mun vera 
um þriðjungs kjörsókn. 

Næstum fimmtungur kvótans
Fiskistofa fer nú yfir kaup ÚA, 

Síldarvinnslunnar og Gjögurs 
á veiðiheimildum Stálskipa í 

Hafnarfirði. Stálskip fengu úthlutað 
um 1,2 prósentum af heildarkvóta 
á Íslandsmiðum, mælt í þorskíg
ildistonnum. Fiskistofa getur gert 
athugasemdir ef aðilar – eða tengdir 
aðilar – fara upp að eða upp fyrir 
mörk leyfilegs heildarkvóta. 

Samkvæmt lögum um stjórn fisk
veiða má heildaraflahlutdeild fiski
skipa í eigu einstakra eða tengdra að
ila ekki fara yfir 12% af samanlögðu 
heildarverðmæti aflahlutdeilda allra 
tegunda. Einnig er kveðið á um há
mark í einstökum tegundum. 

ÚA, Síldarvinnslan og Gjögur eru 
öll tengd innbyrðis. Samherji á ÚA og 
stóran hlut í Síldarvinnslunni. Eins 

á Gjögur hlut í Síldarvinnslunni. 
Þá hefur útgerðin BergurHuginn 
úr Vestmannaeyjum verið keypt til 
Síldarvinnslunnar. Hins vegar mun 
vera óvíst hvort þessi félög teljast vera 
„tengdir aðilar“ í skilningi laganna. 

Ef marka má upplýsingar á vef 
Fiskistofu um kvótaúthlutun sem 
birtar voru nýlega, eftir að kvóta
kaupin áttu sér stað, nema sam
anlagðar aflaheimildir Samherja, 
ÚA, Síldarvinnslunnar, Gjögurs og 
BergsHugins hátt í 18 prósentum af 
heildarkvótanum við Ísland, í þorskí
gildistonnum mælt. 

Hafnarfjarðarbær bíður með 
viðbrögð sín í málinu meðan Fiski
stofa hefur það til umfjöllunar, en 
hann hefur viljað fá forkaupsrétt á 
aflaheimildum Stálskipa.

Ursus vill eignast vatnsveitur, hafnir, raflínur og vegi:

Fjárfestar í innviðum samfélagsins
Samlagshlutafélagið Ursus I sem 

keypt hefur stóran hlut í HS 
veitum hefur það eina markmið 

að eignast fyrirtæki í grunnþjónustu 
samfélagsins og hagnast á slíkum 
kaupum. „Félagið mun fjárfesta með 
arðsemi hluthafa félagsins að leiðar
ljósi,“ segir í stofnskrá sem send var 
fyrirtækjaskrá 23. ágúst í fyrra. 

Félagið hefur nú keypt ríflega þriðj
ungshlut í HS veitum af ýmsum sveitar
félögum á Reykjanesi og Orkuveitu 
Reykjavíkur. 

HS veitur færa íbúum á Reykjanesi 
og víðar neysluvatn, heitt vatn og 
rafmagn. Fram kemur í tilkynningu 
Reykjanesbæjar um söluna til Kaup
hallarinnar í vikunni, að Ursus I slhf. sé 
í meirihlutaeigu lífeyrissjóða, en ekki er 
greint frá því í sams konar tilkynningu 
Orkuveitunnar. 

„Með kaupum á eignarhlut í HS 
Veitum er stórt skref tekið í átt að 
aukinni fjárfestingu lífeyrissjóða og 
annarra fagfjárfesta í innviðum lands
ins,“ er haft eftir Heiðari Má Guð
jónssyni, fjárfesti og fyrirsvarsmanni 
Ursusar I, í áðurnefndri tilkynningu 
Reykjanesbæjar. 

Hvaða lífeyrissjóðir?
Enginn lífeyrissjóður hefur lýst því 
yfir að hann hafi tekið þátt í þessum 

viðskiptum. Heiðar Már Guðjónsson, 
sagði í samtali við blaðamann að um 
væri að ræða níu sjóði. Hann vildi 
ekki upplýsa hvaða lífeyrissjóðir þetta 
væru, en sagði að þeir ættu „mikinn 
meirihluta“ í Ursus I. 

Samkeppniseftirlitið er að sögn að 
fara yfir viðskiptin og segjast aðilar 
málsins ekki munu ræða það frekar 
fyrr en að þeirri skoðun lokinni. 

Ætla að hámarka  
„arðsemi“
Reykjanesbær verður áfram stærsti 
hluthafinn í HS veitum, með ríflega 
helmings hlut. Hafnarfjarðarbær ætlar 
að halda sínum 15 prósentum en Ursus 

I eignast ríflega 34 prósent. Fyrir hlutinn 
greiðir félagið ríflega 3 milljarða króna. 

Fram kemur í hluthafasamkomu
lagi sem gert var samhliða sölunni til 
Ursusar I, og Hafnarfjörður/ Garðabær 
hefur í höndum, að 2/ 3 hluthafa þurfi 
til að taka allar meiriháttar ákvarðanir 
í félaginu. 

Þar segir enn fremur að hluthafarnir, 
Reykjanesbær, Ursus og Hafnarfjarðar
bær, skuldbindi sig til að vinna m. a. að 
„arðsemi félagsins sé ávallt hámörkuð“ 
og fjallað um að hluthafar eigi að fá 
„bestu mögulegu ávöxtun“ af fjár
festingu sinni. 

Fullnægi þörfum  
almennings
Tilgangur starfsemi HS veitna er 
hins vegar ekki að greiða eigendum 
arð, ef marka má lög um vatnsveitur 
sveitarfélaga. Þar segir meðal annars að 
sveitarfélög í þéttbýli skuli „starfrækja 
vatnsveitu í þeim tilgangi að fullnægja 
vatnsþörf almennings, heimila og at
vinnufyrirtækja“. Ekki verður séð af 
gögnum til fyrirtækjaskrár að tilgangi 
samlagshlutafélagsins Ursusar I hafi 
verið breytt. 

Sveitarfélögin hafa undanfarin ár 
tekið hátt í milljarð króna út úr félaginu 
í formi arðgreiðsla, ef marka má árs
reikninga HS veitna. 

Heimildarmynd um Hraunavini
Tvær bandarískar kvikmynda

gerðarkonur hafa verið á ferð 
hér á landi og unnið að heim

ildarmynd um baráttu Hraunavina 
gegn vegagerð í gengum Gálgahraun. 

Eins og fram hefur komið hér í 
blaðinu hafa níu verið ákærð fyrir 
að óhlýðnast fyrirmælum lögreglu, 
þegar til stóð að halda vegagerð áfram 
í október í fyrra. Fjölmargir voru hand
teknir og ýmist dregnir út af svæðinu 
eða settir í fangaklefa. Fyrirtaka í máli 
þeirra verður í héraðsdómi Reykjaness 
á mánudaginn. 

„Við fengum styrk frá skólanum 
okkar til að gera myndina,“ segja þær 
Ashley Moradipor og Katie Ywist, en 
þær stunda nám við háskóla í Suð
urKaliforníu í Bandaríkjunum. „Við 
heyrðum um mótmælin og hugsuðum 
strax að þetta yrði gott efni.“

Þær greina blaðamanni frá því að 
þær hafi lesið slatta af greinum um 
málið á netinu. Mótmæli vegna vega
gerðar vöktu athygli þeirra, en þær 
vissu ekki um ákærur og dómsmál 

fyrr en þær komu hingað. Þær voru 
viðstaddar fyrirtöku málsins í héraðs
dómi Reykjaness fyrir skömmu. 

Þær segja að það hafi komið á óvart 
að réttað sé yfir fólkinu. Þær þekki 
engin slík dæmi úr Kaliforníu. „Að 
vegagerð sé svona umdeild kemur á 

óvart. Síðan eru þetta friðsöm mót
mæli og allt friðsamt fólk. Okkur finnst 
þetta mjög óvenjulegt,“ segja Ashley 
og Katie. 

Þær vonast til þess að fá mynd sína 
sýnda á stöðinni PBS, sem er almanna
þjónustusjónvarp þar vestra. 

Kvikmyndagerðarkonurnar ræða við ragnhildi Jónsdóttur sem er í hópi 
hinna ákærðu. 

Gunnar axel og Margrét Gauja.

adda María Jóhannsdóttir.

flórgoði  Mynd: Wikipedia.
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Míla tengir heimili landsins við Ljósveituna. Við nýtum nútímatækni, fyrirliggjandi leiðslur 
og rými til að koma Ljósveitunni til heimila vítt og breitt um landið. Þannig á mikill fjöldi íslenskra 
heimila kost á háhraðatengingu á fljótlegan hátt í stað þess að þurfa að bíða í mörg ár eða áratugi 
eftir kostnaðarsömum framkvæmdum.

Kynntu þér stöðugar háhraðatengingar Ljósveitunnar á mila.is

Hafðu samband við eftirtalda aðila til að kaupa þjónustu um Ljósveituna:

Colour: Pantone 2623 C
C 70%  M 100%  Y 30%  K 15%

snerpa
rétta leiðin
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Mikið um að vera í Flensborg
Mikið er um að vera í Flens

borgarskólanum þessa 
vikuna. Árshátíð nemenda 

var haldin í gær, en framan af vikunni 
hefur ýmis dagskrá verið í skólanum. 
Þannig hefur skólinn verið skreyttur 
hátt og lágt og tíundubekkingar grunn
skólanna í Hafnarfirði hafa heimsótt 
framhaldsskólann. Kór skólans hefur 
meðal annars komið fram og forystu
fólk úr nemendafélaginu hefur sýnt 
gestum skólans. Nóg hefur verið um 
að vera eins og þessar myndir bera 
með sér. 

HAFNARFJÖRÐUR / gARÐAbæR
4. TbL. 4. ÁRgANgUR 2014
Útgefandi: Fótspor ehf. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason, sími: 824 2466, 
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Nú er búið að einkavæða stóran hlut í veitufyrirtækinu HS orku. Fyrir
tækið hefur það hlutverk að miðla neysluvatni, heitu vatni og rafmagni; 
allt saman grundvallarnauðsynjar í samfélaginu. Réttur til drykkj

arvatns telst til mannréttinda. Það lifir enginn í köldu landi án kyndingar, þvottar 
eru heilbrigðismál og allt okkar nútímasamfélag byggist á notkun rafmagns.

Það kemur í sjálfu sér ekki á óvart að einhverjir sjái gróðavon í því að eignast 
einokunarfyrirtæki í grunnþjónustu. Það er hins vegar óskynsamlegt. Og hvar 
er umræðan? Hvenær var ákveðið í íslensku samfélagi að „fagfjárfestar“ ættu 
að eignast grunnþjónustuna?

Svarið er að það var ákveðið í miðri bólunni á Íslandi fyrir hrun – þegar 
frjálshyggjuæðið stóð hvað hæst. Málið var rætt á Alþingi, en í samfélaginu og 
fjölmiðlunum eru litlar heimildir um umræðu. Hugmyndir um einkavæðingu 
vatns voru raunar gagnrýndar, en niðurstaða meirihlutastjórnmálanna hefur 
hins vegar verið önnur.

Nú er það svo, að sjálfstæðismenn hafa haft forgöngu um þessa einkavæðingu 
grunnþjónustunnar, gjarnan í samstarfi við Framsóknarflokkinn. Mest áberandi 
hefur verið bæjarstjórnarmeirihluti sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ, með Árna 
Sigfússon í broddi fylkingar. Maður skyldi ætla að íbúar sveitarfélagsins myndu 
einhvern tímann læra af reynslunni, þar sem einkavæðingarævintýrið þar syðra 
hefur mistekist í öllum greinum. Þannig  hefur bærinn til dæmis þurft að taka 
aftur við öllum húsunum sem voru lögð inn í eignarhaldsfélagið Fasteign, 
með bæði veseni og kostnaði fyrir bæjarbúa, sem íbúa annarra sveitarfélaga. 

Það má um leið undrast að sjálfstæðismenn í Hafnarfirði hafi hvatt til þess að 
hlutur Hafjarfjarðarbæjar í HS veitum yrði seldur. 

En sjálfstæðismenn eru ekkert einir hér að verki. Þannig tekur meirihluti Besta 
flokksins og Samfylkingarinnar í Reykjavík þátt í þessari lotu á einkavæðingu 
grunnþjónustunnar, með stuðningi Sjálfstæðisflokksins, með því að selja hlut 
Orkuveitu Reykjavíkur í þessu mikilvæga fyrirtæki, HS veitum. 

Athygli vekur að málið kemst varla á dagskrá fjölmiðla og stjórnmálamenn sýna 
ekki nokkurt einasta frumkvæði í því að ræða þetta grundvallarmál.

Það er ekki langt síðan heilt bankakerfi hrundi til grunna hér á landi. Frá 
haustinu 2008 hefur þorri almennings búið við mikla kjararýrnun, margir við 
atvinnuleysi og allir við óvissu. 

Hvað ætlum við að gera í næsta hruni ef grunnþjónustan verður öll komin í 
hendur „fagfjárfesta“? Eiga þá íbúar landsins að kaupa vatnið sitt og hitaveituna 
aftur af einhverjum skilanefndum? Eða greiða erlendum vogunarsjóði fyrir 
vatnið úr krananum?

Hér gildir einu þótt lífeyrissjóðir taki þátt í leiðangrinum. Aðkoma þeirra þýðir 
ekki að almenningur ráði för þrátt fyrir að eiga peningana. Það er forstjóraklúbb
urinn sem ræður. Þannig var það í bönkunum fyrir hrun og hefur ekki breyst.

Grunnþjónustan á að vera í eigu fólksins og í umsjón fólksins og fulltrúa þeirra. 
Ekki forstjóra og auðmanna. Ef fólk vill endilega einkavæða grunnþjónustu 
samfélagsins og framtíð barnanna sinna, þá verður svo að vera. En það má 
ekki gerast án umræðu.

Ingimar Karl Helgason

Einkavæðingin  
og umræðan

Leiðari Hvenær kemur nýtt 
hjúkrunarheimili í 
Hafnarfjörð?
Árið 2009 gerði Hafnarfjarðar

bær samning við ríkið um 
byggingu nýs hjúkrunarheim

ilis samkvæmt svokallaðri „leiguleið“ 
en hún felst í því að bærinn mun byggja 
og reka nýtt hjúkrunarheimili en ríkið 
greiðir leigu fyrir húsnæði og daggjöld 
til að standa undir rekstri. Gerður 
var samskonar samningur við alls 11 
sveitarfélög sem nú hafa flest hafið 
starfsemi. Sá dráttur sem orðið hefur 
á byggingu nýs hjúkrunarheimilis í 
Hafnarfirði er tilkominn vegna seina
gangs núverandi meirihluta sem sinnti 
ekki framgangi verkefnissins í 3 ár eftir 
að í ljós kom að forval um bygginguna 
var gallað auk þess sem efasemdir voru 
um fjárhagslegt hæfi bæjarins til þess 
að taka við svo umfangsmiklu verkefni 
og þeirri skuldsetningu sem því fylgir. 

Staðsetning hjúkr-
unarheimilis skiptir máli 
fyrir íbúa og rekstur
Haustið 2012 var skipaður starfshópur 
að nýju til að koma verkefninu af stað 
undir formennsku Gunnars Axels 
Axelssonar. Undirrituð var skipuð í 
þennan starfshóp af hálfu Sjálfstæð
isflokksins og eftir að hafa yfirfarið 
verkefnið lagði ég til að farið yrði í 
endurmat á þeirri staðsetningu sem 
ákveðin var í upphafi og ennfremur 
metin hagkvæmni þess að byggja nýtt 
hjúkrunarheimili sem viðbyggingu 
við Sólvang þar sem núverandi hjúkr
unarheimili er staðsett. Megin ástæða 
fyrir tillögu minni var tvíþætt: Í fyrsta 
lagi vegna þess að mikil samstaða er 
meðal bæjarbúa að standa vörð um 

Sólvang sem „Miðstöð öldrunarþjón
ustu í Hafnarfirði“ og besta leiðin til að 
tryggja að svo verði er að nýtt hjúkr
unarheimili verði byggt á Sólvangs
reitnum og í öðru lagi sýna útreikn
ingar á rekstrarforsendum að útilokað 
er að reka 60 rýma húkrunarheimili 
á þeim daggjöldum sem ríkið leggur 
til miðað við núverandi forsendur. 
Reynslan sýnir að heimilin þurfa að 
vera stærri og nálægð við stoðþjónustu 
skiptir ennfremur miklu máli varð
andi möguleika á hagkvæmni. Tillögu 
minni var hafnað að hálfu meirihluta 
Samfylkingar og Vinstri grænna, bæði 
í starfshópnum og í bæjarstjórn en þar 
var málið á dagskrá þann 27. Febrúar 
2013. 

Nægilegt landrými er á 
Sólvangsreitnum fyrir  
nýtt hjúkrunarheimili
Það er síðan í þriðja lagi nokkuð ljóst 
að eldri borgarar bæjarins eru mun 
fremur hlynntir því að nýtt hjúkr
unarheimili rísi miðsvæðis í bænum 
heldur en í útjaðri byggðar. Á með
fylgjandi mynd sést vel að nægi

legt landrými er á Sólvangsreitnum 
fyrir nýtt húkrunarheimili sem gæti 
tengst eldri byggingu og heilsugæsl
unni. Ennfremur er til staðar fullbúið 
mötuneyti á Sólvangi, sjúkraþjálfun 
og þjónustuíbúðir eru á svæðinu. Ná
lægð við miðbæ, grunn og leikskóla og 
upphitaðar gönguleiðir ásamt aðgangi 
að innisundlaug í Lækjarskóla gætu 
svo sannarlega skapað nýju hjúkr
unarheimili kjöraðstæður og það er 
miður að ekki hefur náðst samstaða um 
að skoða þennan kost Hafnfirðingum 
til hagsbóta en öll ákvarðanataka í 
þessu mikilvæga hagsmunamáli er lituð 
af pólitík vinstri manna í bænum sem 
leggja höfuðáherslu á að nýtt hjúkr
unarheimili verði byggt í hverfi þar sem 
ekki eitt einasta hús hefur risið og allt 
útlit er fyrir að uppbygging verði með 
mun hægari hætti en reiknað var með 
þegar staðsetning hjúkrunarheimilisins 
var ákveðin í stefnumótun frá árinu 
2005 eða fyrir 9 árum síðan.

Höfundur er

Helga Ingólfsdóttir,

bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins

Pollapönk til Danmerkur. Pollapönk vann sigur í undankeppni eurovision 
hér heima með laginu enga fordóma og verða strákarnir fulltrúar Íslands 
í keppninni sem haldin verður í Kaupmannahöfn í vor. Piltana þarf ekki að 
kynna fyrir Hafnfirðingum.  Mynd: Árni Svanur Daníelsson.
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598
kr./stk.

frá 418
kr.

Palmolive froðusáPa 2 gerðir
verð 498 kr./stk.

maxwhite og 
tannbursti
verð 598 kr.

Palmolive handsáPa black orc.
verð 296 kr.

Palmolive handsáPa 3 gerðir
verð 329 kr./stk. 

colgate tannkrem ýmsar gerðir 75 ml
verð frá 298 kr.

colgate tannkrem 5 gerðir 100ml
verð frá 393 kr.

smiles tannkrem 0-6
verð 198 kr.

tannbursti 2-6
verð 359 kr.

smiles tannkrem 6+
verð 248 kr.

tannbursti 6+
verð 352 kr.

glam girl 
bursti
verð 793 kr./stk.

 - Tilvalið gjafakort
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colgAte
DAgAR

libresse innlegg
verð frá 418 kr.

libresse dömubindi
verð frá 398 kr.

munnskol 500ml 2 teg.
verð 598 kr./stk.

sanex shower gel/cream
verð 839 kr./stk.

329
kr./stk.

664
kr./stk.

488
kr./stk.

198
kr.

248
kr.

sensitive Pro relief 
+whitening
verð 664 kr.

sensitive Pro relief 
verð 664 kr. fjölbreytt úrval af tannburstum

verð frá 248 kr./stk.

793
kr./stk.

598
kr.

839
kr./stk.

359
kr. 352

kr.

498
kr./stk.

frá 398
kr.

frá 298
kr./stk.

frá 248
kr./stk.

frá 393
kr./stk.

sanex deodorant roll/sPray
verð 488 kr./stk.
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Hver er stærsti sigur þinn?
Það er erfitt að segja, hver áskorun virkar 
sú stærsta þegar maður er að takast á við 
hana og svo gleymist hún frammi fyrir 
þeirri næstu. En kannski var það að sigrast 
á feimninni. Ég hafði alltaf þörf til að leika, 
og skrifa og vera þátttakandi í samfélaginu, 
en um leið var ég lamandi feiminn við að 
láta heyra í mér. Einhvern daginn ákvað 
ég svo bara að láta óttann ekki stoppa mig 
lengur og fór að taka þátt í leiklistar og 
kórstarfi og pólitíkinni og einhver staðar á 
leiðinni var það ekki eins hræðilegt að láta 
heyra í sér, en það þurfti mikið hugrekki 
í upphafi.
Uppáhaldsbók?
Bróðir minn ljónshjarta. Ég man en eftir 
því þegar ég fékk hana. Ég fékk hana senda 
frá einhverjum bókaklúbbi barna af því 
tilefni að ég var 8 ára, og þetta var í fyrsta 
skipti sem ég mundi eftir að hafa fengið 
póst merktan mér og mér fannst það mjög 
merkilegt. Ég las bókina og heillaðist alveg 
og hef lesið hana 100 sinnum síðan þá og 
finst hún enn jafn góð.
Eftirlætis íþróttafélag?
Mér er sagt að ég sé FHingur og Liver
poolari og ég hlýði því bara. En einu 
íþróttirnar sem ég horfi á er hand
boltalandsliðið, ég missi mig alveg þegar ég 
horfi á landsleiki og breytist í íþróttabullu. 
Ég átti drenginn minn þegar EM stóð yfir 
fyrir tveimur árum, hann var tekinn með 
bráðakeisara og ég varð mjög veik á eftir, 

missti mikið af blóði og þurfti að fá blóð
gjöf og liggja inni í 8 daga á eftir. Ég komst 
varla út úr rúmi og var í hálfgerðu móki 
fyrstu dagana, en ég lét nú mömmu samt 
hjálpa mér í hjólastól og keyra mig fram í 
setustofu svo ég gæti horft á Ísland – Noreg. 
Við vorum undir og skoruðum svo nokkur 
mörk í röð og komumst yfir og ég stökk 
upp úr hjólastólnum fagnandi og um leið 
láku tárin niður kinnarnar því mig verkjaði 
svo í skurðinn við þessi fagnaðarlæti.
Hvað kveikti áhuga þinn á leiklist?
Ég held ég hafi verið 4 ára þegar ég sá 
söngleik af spólu um Lísu í undralandi 
sem ég varð alveg dáleidd af, horfði á hana 
mörgum sinnum í viku og mig langaði bara 
að fá að leika við persónurnar í leikritinu. 
Ég reyndi að fá krakkana á leikskólanum 
til þess að leika Lísu í undralandi með mér 
og leikstýrði þeim með harðri hendi. Svo 
lék ég í smá skemmtiatriði á fjölskyldu
skemmtun þarna nokkrum vikum seinna 
og um kvöldið þá sagði ég mömmu að ég 
væri búin að ákveða mig hvað ég ætlaði að 
verða þegar ég yrði stór, ég ætlaði að vera 
leikari, það var svo í náminu sjálfu sem ég 
fann að ég hafði jafn mikinn áhuga á að 
leikstýra og skrifa.
Hvað er skemmtilegast í leiklistinni?
Sköpunarferlið er lang skemmtilegast. Að 
leyfa öllum hugmyndunum að koma, prófa 
sig áfram og vinna með öðru fólki.
Hvað fékk þig til að skrifa Lórelei?
Ég skrifaði fyrsta uppkastið af bókinni 

þegar ég var í leiklistarnámi í London í 
einhverju vetrarfríinu en svo lenti sagan 
ofan í skúffu í nokkur ár og ég tók hana 
aftur upp á þessu ári, endurskrifaði hana 
og lauk við hana. Þetta er hinsegin ástar
saga sem fjallar um erfiða hluti á borð við 
einelti og ofbeldi um leið og þetta er falleg 
saga um vináttu og ástir. Svona ástarsaga 
og spennusaga í bland.
Inn í söguna flétta ég svo ævintýrum og 
þjóðsögum, en alveg frá því að ég var lítil 
hef ég haft mikin áhuga á þjóðsögum og 
ævintýrum. Ég las þjóðsögur Jóns Árna
sonar spjaldanna á milli sem unglingur 
og sömuleiðis Gríms ævintýrin. Ég fékk 
óbarnvænu útgáfuna af Grímsævintýrum í 
jólagjöf þegar ég var 12 ára, og lá upp í rúmi 
á hverju kvöldi og las og las og var að deyja 
úr hræðslu, vaknaði svo upp öskrandi á 
nóttunni, sannfærð um að það væru nornir 
og talandi snákar undir rúminu mínu. Ég 
hef lengi verið heilluð af þeirri hugmynd 
að þjóðsögur og ævintýri enduspegli sjálfs
mynd okkar og einstaklingseðli og þessar 
tvær stúlkur, sem bókin fjallar um leita í 
þjóðsögur og ævintýri til þess að finna leið 
til þess að horfast í augu við sjálfan sig, til að 
skilja heiminn og til að leita skjóls gagnvart 
ofbeldinu og erfiðleikunum sem þær verða 
fyrir í raunveruleikanum. Þetta fannst mér 
svolítið gaman að leika mér með.
Hvað er að þínu mati mikilvægast fyrir 
Hafnarfjörð?
Að tryggja áframhaldandi fjölbreytta starf
semi, þjónustu og úrræði fyrir bæjarbúa. 
Ég held það sé mikilvægt að við höfum 
það í huga á tímum niður skurðar að oft 
er niðurskurður á ákveðinni þjónustu og 
úrræðum svipaður því að eyða krónum til 
að spara aura. Það er vel þekkt að niður
skurður í menntakerfinu leiðir til aukinna 
útgjalda í heilbrigðis og félagskerfinu og 
þar fram eftir götunum. Ég tel að það sé 
mjög mikilvægt að við bæjarbúar tökum 

ákvörðun um að standa vörð um öflugt 
æskulýðsstarf sem við höfum byggt upp síð
ustu árin og þjónustu okkar við aldraða og 
fatlaða, sem og við menningar og listastarf
semi. Ég tel að það spari okkur mun meiri 
peninga til lengri tíma litið og annað sem er 
enn mikilvægara eru mannlegu verðmætin 
sem ekki er hægt að telja til fjár. Ég hef séð 
það sjálf í starfi mínu með ungu fólki sem 
kemur kannski inn í félagsmiðstöðvarnar 18 
ára, er dottið út úr skóla og er atvinnulaust 
og jafnvel í óreglu, og með því að taka þátt í 
fjölbreyttu starfi finnur það eitthvað við sitt 
hæfi, eins og að gera við bíla og mótorhjól 
í Mótorhúsinu, búa til stuttmyndir og fá 
æfingahúsnæði undir tónlistargerð sína, 
tekur þátt í námskeiðum eða bara eldar 
saman og þessir krakkar skila sér aftur út í 
samfélagið með færni, reynslu og áhuga, og 
fá vinnu eða skilar sér aftur í skóla. Til lengri 
tíma litið er það margfaldur sparnaður fyrir 
samfélagið.
Að því sögðu, hvað mættu bæjaryfirvöld 
gera til að bæta menningarlífið í bænum?
Það þyrfti að eyða miklu meiri peningum í 
menningarstarfsemi í bænum. Sérstaklega 
styðja við ungt listafólk. Ég hef verið mjög 
hrifin af listahópnum sem hefur verið star
frækur hjá vinnuskólanum, krakkarnir sem 
hafa farið þar í gegn hafa margir hverjir gert 
góða hluti síðar meir í listgeiranum. Það 
þarf að vera mun meira um að vera eins og 
í Bæjarbíó og vera með meira í boði fyrir 
börn og unglinga. Annars hef ég verið mjög 
hrifin af nýrri stefnu í Hafnarborg, þar hefur 

verið mjög lifandi starfsemi undanfarið.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Já margar. Ég sæki mikla hvatningu í 
heimspekinginn og friðarsinna sem heitir 
Daisaku Ikeda, hann hefur lagt mikla 
áherslu á samræðulist sem lifandi afl fyrir 
friði í heiminum og að jákvæð breyting 
á einum einstaklingi geti breytt gangi 
sögunnar. Ég tek mér líka sem fyrirmyndir 
umhverfis og mannúðar hagfræðingin 
Hazel Henderson en ég las hana mikið í 
menntaskóla. Hún hvetur fólk til þess að 
líta á heildarmyndina og að umhverfis
vernd til að mynda sé, þegar til lengri 
tíma er litið einn mesti sparnaður fyrir 
samfélag. Svo lít ég upp til móður minnar 
sem er endalaus brunnur af hvatningu og 
kærleika.
Ef þú værir ekki að gera það sem þú gerir, 
við hvað gerðir þú þá?
Ef ég væri ekki að starfa við listgreinar, leið
sögn, með fötluðum né með ungufólki eins 
og ég geri núna, væri ég eflaust að vinna 
við eitthvað tengt friðar umhverfis eða 
þróunarmálum.
Hvað er framundan hjá Eyrúnu Ósk 
Jónsdóttur?
Er að klára bók núna sem ég er að skrifa 
ásamt Helga Sverrissyni, halda áfram 
að kynna Lórelei og lesa upp og klára 
heimildarmyndina sem ég er að gera og 
undirbúa tveggja ára afmælisveislu frum
burðarins.
Lífsmottó:
Prófum það bara! 

6

Kringlunni 4  |  Sími 568 4900

Nýjar vorvörur

Eyrún Ósk Jónsdóttir:

Hið mannlega verður ekki metið til fjár
Eyrún Ósk Jónsdóttir er Hafnfirðingur í allar áttir. Hún hefur mikið sinnt 
listum – hámenntuð á því sviði – og nú pólitík, en hún náði góðum árangri í 
flokksvali Samfylkingarinnar um síðustu helgi. Hún á tveggja ára son. Hún 
sendi nýlega frá sér bókina Lórelei og vinnur nú að kynningu hennar. Auk 
þess eru fleiri verkefni í vinnslu, en hún var aðeins sextán ára þegar fyrsta bók 
hennar af fjórum kom út. Hún hefur einnig sinnt leiklist af miklum móð – en 
hún rak Jaðarleikhúsið í Hafnarfirði um nokkurt skeið – og hefur leikstýrt 
bæði stuttmyndum og kvikmynd í fullri lengd. Eyrún Ósk Jónsdóttir er í yfir-
heyrslunni að þessu sinni.



Námskeið og höfundasmiðja hjá Leikfélagi Hafnarfjarðar
Höfundasmiðja
Í byrjun mars þá mun Leikfélag 
Hafnarfjarðar verða með Höfundasmiðju, 
þar sem áhersla verður lögð á styttri 
leikverk. Tveimur vikum seinna þá mun 
síðan hefjast æfingar á stuttverkadagskrá 
þar sem afrakstur þessarar höfundasmiðju 
verða sett á svið í Gaflaraleikhúsinu. Þeir 
sem áhuga hafa á að vera með í höfunda-
smiðjunni hafið endilega samband við 
leikfélagið í gegnum póstfangið 
leikfelag@gmail.com

Námskeið í leiklist
Þann 3. mars hefst námskeið í leiklist hjá 
Leikfélagi Hafnarfjarðar. Námskeið þetta er 
ætlað fyrir þá sem hafa litla eða enga 
reynslu í leiklist en brennandi áhuga á að 
reyna fyrir sér á sviði. Athugið að 
námskeiðið er ætlað fullorðnum (18 ára 
eða eldri). Námskeiðið er í tvær vikur og er 
kvöldnámskeið. 
Skráning er á leikfelag@gmail.com. 
Námskeiðið er opið öllum  og er þeim að 
kostnaðarlausu.

Viltu gerast félagi í LH
Farðu inn á heimasíðuna okkar 
og kynntu þér kosti þess að vera 
félagi í LH.

www.leikhaf.is

Leikfélag Hafnarfjarðar - Strandgata 55 - Sími 565 5900 - www.leikhaf.is - leikfelag@gmail.com
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„Markmiðið er að sigra“
Kvennalið Hauka leikur til úrslita gegn Snæfelli í bikarkeppninni á morgun. 
Leikið verður í Laugardalshöll og hefst leikurinn klukkan 13:30. Snæfell 
hefur haft nokkra yfirburði í vetur, en Haukarnir ekki langt undan. Hafnar-
fjörður/Garðabær settist niður með Guðrúnu Ósk Ámundadóttur, fyrirliða 
og Bjarna Magnússyni þjálfara, og spáði í spilin fyrir leikinn.

„Stemmingin í hópnum er mjög góð 
og allir spenntir fyrir því að fá að tak
ast á við þetta verkefni,“ segir Guðrún 
Ósk Ámundadóttir, fyrirliði kvennaliðs 
Hauka í körfuknattleik.

Á morgun verður leikið til úrslita 
í bikarkeppni kvenna. Haukastúlkur 
keppa þá við Snæfell, en bæði lið hafa 
sýnt góða takta í vetur. Snæfell hefur 
verið á toppnum í deildinni í vetur og 
hefur þegar tryggt sér deildarmeistara
titil, en Haukastúlkur hafa einnig átt gott 
tímabil og verið skammt undan. 

Hörkuleikur
Ljóst er að barist verður um bikarinn.

„Þetta verður án efa hörkuleikur og 
við förum í þennan leik eins og alla aðra 
leiki með það markmið að sigra. Snæfell 
var að tryggja sér deildameistaratitilinn 
og hafa verið að spila mjög vel upp á 
síðkastið svo við þurfum að hitta á okkar 
besta leik til að ná sigri.“

Fimmtán leikmenn eru í hópnum og 
tveir þjálfarar hafa verið með liðinu auk 
sjúkraþjálfara sem hefur verið til taks á 
bekknum.

Að því sögðu, eru allar heilar? 
Hvernig er staðan á liðinu með tilliti 
til meiðsla? 

„Hún er bara góð,“ segir Guðrún Ósk, 
„eitthvað af smávægilegum meiðslum 
en það verða allir klárir í þeinnan leik.“

Hún hefur sjálf glímt við slitin kross
bönd, en reiknar ekki með öðru en að 
vera til með í slagnum á morgun.

Góð tilfinning  
hjá þjálfaranum
Bjarni Magnússon tók við kvennaliði 
Hauka sumarið 2011 og er því á sínu 
þriðja tímabili með liðið. Hann segir að 
„góð blanda“ sé í liðinu. Nokkrir leik
manna hafi leikið lengi í efstu deild, en 
einnig séu í liðinu stúlkur sem séu að 
stíga sín fyrstu skref með meistaraflokki. 
En hvernig er tilfinningin fyrir leiknum 
á morgun?

„Tilfinningin er góð, mikil tilhlökkun 
hjá leikmönnum, þjálfurum og hjá þeim 
sem standa hvað næst liðinu. Allir stað
ráðnir í að gera sitt besta, skemmta sér 
og njóta stundarinnar,“ segir Bjarni.

Allt getur gerst  
í bikarnum
Spurður um hvort hann sé sigurviss 
segir hann að Haukastúlkur geri sér 
grein fyrir því að andstæðingarnir 
séu sterkir. Snæfell hafi haft nokkra 
yfirburði í deildinni í vetur og hafi 
þegar tryggt sér deildarmeistaratitil, 
enda þótt enn séu nokkrir leikir eftir. Á 
pappírunum sé Snæfell þannig sterkara 
lið og ekki sé hægt að ákveða neitt fyr
irfram um sigur.

„En ég veit það að við komum vel 
undirbúnin í þennan leik, staðráðin 
í að gera okkar besta og gera þetta 
að spennandi leik.  En að sama skapi 
vitum við að til að ná í sigur þá þurfum 
við að eiga topp leik og á sama tíma 
vonast til að Snæfell komi ekki alveg 
eins vel stemmdar. En er það ekki róm
antíkin við bikarkeppni, það getur allt 
gerst!“

Gott tímabil
Bjarni segir að tímabilið í vetur hafi 
gengið nokkuð vel. Byrjunin hafi þó 
ekki verið eins og vonast hafi verið 
eftir. Liðið sé hins vegar í öðru sæti í 
dag „og markmiðið að vera í því sæti 
þegar deildarkeppni líkur og úrslita
keppni hefst. Þannig að við erum sátt 
við hvar við erum í dag og erum bjartsýn 
á framhaldið.“

Guðrún Ósk segir að góður andi sé 
í hópnum og stúlkurnar nái vel saman. 
Félagslífið sé bæði innan vallar og utan. 
En körfuboltinn sé líka tímafrekur. „Það 
fer mikill tími í æfingar og undirbúning 
fyrir leiki og æfum við mjög mikið, en 
sem betur fer ekki mikið af ferðalögum.“

Frábærir stuðningsmenn
„Við eigum frábæra stuðningsmenn 
og ég skora á Hafnfirðinga og alla 
aðra sem vilja styðja okkur að mæta á 
þennan leik,“ segir Guðrún Ósk. Undir 
þetta tekur Bjarni.

„Ég vona svo innilega að 
körfuknattleiksunnendur, Hafn
firðingar sem og vinir okkar í Hólm
inum fjölmenni á völlinn og styðji sín 

lið og njóti dagsins, því þessar stelpur 
eiga það skilið að fá góðan stuðning.  
Svo er voðalega fátt sem toppar það 
að mæta á svona úrslitaleiki og upp
lifa stemminguna sem getur myndast 
í slíkum leikjum. Þannig að ég hvet alla 
til að ná sér í miða í forsölu í Schenker 
höllinni og mæta í rauðu á leikinn, frítt 
fyrir 12 ára og yngri.“

Bæði Guðrún Ósk og Bjarni lýsa 
ánægju með hvernig búið hefur verið 
að liðinu. Einnig eru þau þakklát 
fyrir stuðninginn í vetur. „Aðsóknin 
á völlin hefur verið fín en maður vill 
alltaf sjá fleiri mæta í stúkuna,“ segir 

Guðrún Ósk. Og Bjarni bætir því við 
að stuðningsmenn hafi verið frábærir. 
„Auðvitað vildum við stundum fá fleiri 
til að styðja okkur, en þessi kjarni sem 
hefur verið að styðja okkur í vetur og 
síðustu ár hefur verið alveg frábær. Al
veg sama á hverju hefur gengið inn á 
vellinum þá fáum við alltaf frábæran 
stuðning. Þannig að við bíðum spennt 
eftir að heyra í þeim á laugardaginn í 
Höllinni.“

Bæjarblaðið Hafnarfjörður/Garða
bær óskar Haukum góðs gengis í 
leiknum og hvetur alla sem geta til að 
mæta og styðja sínar konur.

Guðrún Ósk Ámundadóttir.  bjarni Magnússon.

 Í leik gegn Kr í vetur.  Mynd: Karfan.is Mynd: Karfan.is
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Einfaldur hollustuborgari (fyrir fjóra)
Úr því að flestir eru að huga 

að matarræðinu með einum 
eða öðrum hætti þessa dag

ana þá finnst mér rétt að benda á að 
hamborgarar geta líka verið hollir. Því 
auðvitað er grundvallar forsenda þess 
að lifa heilbrigðu lífi að vita hvað maður 
lætur ofan í sig. Hreint kjöt, gróft brauð 
og ómengað íslenskt grænmeti er auð

vitað hollustufæði  og ekki slæmt ef 
hægt er að koma þessu öllu saman fyrir 
í hamborgara. Þetta er eiginlega fyrsti 
borgarinn sem ég fór að gera sjálfur 
og kom mér svolítið á bragðið í ham
borgaragerð, sem svo leiddi til þess að 
ég gaf út Íslensku hamborgarabókina í 
fyrra. Ég hef ekki tölu á þeim kvöldum 
þegar ég kom heim eftir 1214 tíma törn 

á fréttastofu RÚV, löngu eftir að allir 
hinir á heimilinu voru búnir að borða, 
og útbjó mér einn svona. Í þennan er 
gott að velja gróft brauð eða rúnstykki. 
Oft sker ég rúnstykki sem eru orðin eins 
eða tveggja daga gömul og set þau á 
ofnplötu, helli olíu í sárið, salta og pipra 
og hita þannig. Ég set líka gjarnan mjög 
mikið grænmeti á þennan.

Matarsíða svavars

Auglýsingasíminn er  
578 1190
Netfang:  

auglysingar@fotspor.is

Heimagert einfalt majónes
HRÁEFNI:

2 stór egg.
2 bollar af repjuolíu.
Safi úr einni stórri sítrónu eða tvær matskeiðar 
hvítvínsedik, jafnvel sletta af hvítvíni.
1 til 2 matskeiðar af góðu sinnepi, helst Dijon.
1 teskeið af sjávarsalti.

AÐFERÐ:
Blandið öllu nema olíunni saman og hrærið vel. Þetta 
er gott að gera í matvinnsluvél. Bætið olíunni varlega 
saman við og hrærið á meðan. Þegar ég segi varlega, 
á ég við að hella olíunni í örmjórri bunu til að byrja 
með og svo hraðar þegar majónesið fer að þykkna. 
Majónesið má þykkja með því að hræra betur eða 
þynna með smá vatni.

Majónesið má svo lengi bragðbæta og prjóna við. Það 
er um að gera að leyfa hugmyndafluginu að ráða för. HRÁEFNI:

600 g af hakki eða 4 stórir tilbúnir borgarar.
Gullfoss salatblanda (eða hvaða íslenska salat sem er).
1 stór íslenskur tómatur.
4 gróf rúnstykki, lífskornabollur eða 8 grófar brauðsneiðar.
200 grömm af heimagerðu majónesi samkvæmt uppskriftinni hér til 
hliðar eða létt majónesi úr dós.
4 sneiðar af gouda eða öðrum 26% osti.
Sítrónusafi.
Graslaukur.
Repjuolía.
Sjávarsalt og svartur pipar.

AÐFERÐ:
Skiptið hakkinu í fernt og mótið borgara. Munið eftir að gera dálitla holu í 
miðjuna með fingrinum. Kælið, hvort sem þið búið sjálf til borgarana eða 
kaupið þá tilbúna.

Skerið rúnstykkin í tvennt og setjið dálítið af olíu á hvorn hluta að 
innanverðu. Gott er að pipra brauðið. Það má svo annað hvort hita á 
pönnu eða í ofni.

Hrærið dálitlum sítrónusafa út í majónesið, og söxuðum graslauk eftir 
smekk.

Sneiðið tómatinn.

Grillið eða steikið borgarana í þrjár mínútur á annarri hliðinni, snúið svo 
og saltið og piprið. Steikið eða grillið ívið lengur á hinni hliðinni, allt eftir 
lögun borgaranna. Setjið ostinn ofan á síðustu eina eða tvær mínúturnar.

Raðið svona: Neðra brauð, kál, tómatsneið, borgari, majónessósa og efra 
brauð. Látið bíða í eina til tvær mínútur og berið svo fram. Nammi á 10 
mínútum!

fotspor.is



ÞAÐ ER EINFALT AÐ PANTA DEKK Á NETINU

Velur stærðina í leitarvélinni:

Færð þá lista y�r þau dekk sem eru til í viðkomandi stærð.   Velur dekkin sem þú hefur áhuga á 
og velur                        .   Gengur frá greiðslu og við sendum dekkin til þín.  Einfalt og þægilegt.

á dekkjahollin.is

AKUREYRI
Draupnisgötu 5

462 3002

EGILSSTAÐIR
Þverklettum 1

471 2002

REYKJAVÍK
Skeifunni 5
581 3002

REYKJAVÍK
Skútuvogi 12

581 3022
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Perla undir fjöllunum
Undir Eyjafjöllum hvíla lágreistir 
Steinabæirnir í einum hnapp, líkt 
og þeir sofi værum svefni. Á aðra 
höndina hamrabeltin og tignar-
legur jökullinn, en á hina mara 
Vestmannaeyjar í bláu hafi. Einn 
þessara Steinabæja er Hvassafell. 
Það er reyndar eini bærinn af fimm 
þar sem enn er búskapur. Þar búa 
hjónin Heiða Björg Scheving og Páll 
Magnús Pálsson. Af myndarskap 
halda þau 65 mjólkandi kýr, kálfa, 
naut og sitthvað annað kvikt. Á 
Hvassafelli er líka að finna einn af 
þessum dásamlegu íslensku geim-
steinum, veitingastaðinn Gamla 
fjósið. Staðurinn tekur um 50 
manns í sæti og hér sækir fólk ekki 
vatnið yfir lækinn. Matur úr héraði 
er í öndvegi. Ef hægt er að komast 
hjá því að fara út fyrir túnfótinn – er 
það ekki gert. 

Leikskólastjóri og vert
Páll Magnús, eða bara Magnús, eins 
og fólk kallar hann, ber hitann og 
þungann af búskapnum. Hann kann 
vel til verka og þekkir hvern krók og 
kima, hverja þúfu, hver tún og hvert 
barð. Enda uppalinn á staðnum. Heiða 
Björg er hins vegar úr Eyjum. Hún gekk 
reyndar í Skógaskóla sem unglingur en 
svo lá leið hennar á mölina, til Reykja
víkur og í Garðabæ. Undir Eyjafjöllin 
flutti hún svo alfarið fyrir sjö árum með 
leikskólastjóraréttindi í farteskinu. Hún 
stýrir nú leikskólanum á Hvolsvelli, 
sinnir bústörfum með manni sínum 
og rekur veitingastaðinn. „Þetta kom 
nú þannig til að við ákváðum að ryðja 
út úr gamla fjósinu til að halda afmæl
isveislu þegar Magnús varð fertugur,“ 
segir Heiða Björg, „og sáum þá að 
þetta var ansi hentugt húsnæði þegar 
allt kom til alls.“

Skrúbbað með vírbursta
Veitingastaðurinn Gamla fjósið er í 
raun og veru í gamla fjósinu á bænum. 
Húsið var byggt árið 1947 og þjónaði 
upphaflegum tilgangi sínum þar til 
fyrir fáeinum árum. Vorið 2011 hófust 

endurbætur sem tóku allt sumarið. 
Þetta var mikið verk, enda var stefnan 
frá upphafi að nýta allt sem nýtilegt 
var og leyfa hinu upprunalega að njóta 
sín. Álag og merki áratugana (og um
merki eftir eldgos) voru skrúbbuð af. 
Sums staðar nægðu sápa og málning 
en annars staðar varð að leggjast á með 
vírbursta. „Við ákváðum þetta nú svona 
yfir hvítvínsgalsi og vissum ekki al
veg út í hvað við vorum að fara,“ segir 
Heiða Björg og brosir. 

Næstum allt  
framleitt á bænum
Fyrstu matargestirnir voru afgreiddir 
í ágúst. „Strax frá upphafi vorum við 
harðákveðin í að nýta það sem við 
framleiðum sjálf, kjötið, kartöflurnar 
og grænmetið.“ Þann sumarpart sem 

opið var fyrsta árið voru hamborgarar 
helsti rétturinn. Síðan þá hafa dýrindis 
steikur bæst á matseðilinn. Allt saman 
kjöt af þeirra eigin skepnum. „Svo erum 
við líka með matarmikla gúllassúpu sem 
hefur alveg slegið í gegn,“ segir Heiða. 
Fátt er sótt út fyrir sveitina, megnið 
af grænmetinu kemur frá Varmahlíð, 
næsta bæ fyrir vestan þau. Kornið í 
brauðunum og repjuolían eru frá Þor
valdseyri, sem er rúma tvo kílómetra 
austan við Hvassafell. Það hefur líka 
verið boðið upp á humar frá Vest
mannaeyjum, sem blasa við af hlaðinu. 

Steikur, súpur, borgarar 
og einstakar veislur
Þótt hamborgararnir og steikurnar 
séu í hæsta gæðaflokki og eins mikið 
úr héraði og hugsast getur, þá hefur 

hróður Gamla fjóssins borist víða af 
öðrum ástæðum. Þau hjónin eru nefn
inlega eins konar matarfrumkvöðlar. 
Þau nýta gamlar hefðir og prjóna 
við þær með nýjungum. Þótt Gamla 
fjósið sé enn sem komið er staður sem 
eingöngu er opinn á sumrin, þá eru 
haldnar þar merkilegar veislur á öðrum 
tímum, villibráðaveislur, sviðaveislur 
og fýlaveislur. Sama grundvallaratriðið 
gildir þar eins og endranær á þessum 
magnaða stað. Nánast allt sem borið 
er á borð er úr héraði, helst af bænum. 

Gæsirnar skotnar í túninu
Gæsirnar í villibráðaveislunni er 
skotnar í túninu og bringurnar verk
aðar heima, laxinn er úr Holtsósi, sem 
sem liggur vestur undan Steinabæj
unum, og hið sama er uppi á teningnum 
í fýlaveislunni. Fýllinn er veiddur á 
haustinn í Mýrdalnum og undir Eyja
fjöllum. Þá reyna stálpaðir ungarnir 
að svífa á lítt þjálfuðum vængjum 
úr hamrasyllunum og til sjávar. Það 
tekst ekki alltaf og þeir sem ekki ná 
alla leið hafa um aldir verið veiddir 
og nýttir til matar á þessum slóðum. 
Fjölskyldan á Hvassafelli veiðir sjálf 
þann fýl sem þarf til veislunnar. Hann 
er bæði borin fram ferskur, reyktur og 
saltaður. Þessar veislur hafa á stuttum 
tíma borið hróður þeirra hjóna víða. 

Hið sama hafa steikurnar og borgararnir 
líka gert. „Þetta hefur gengið ótrúlega 
frá því við byrjuðum,“ segir Heiða Björg. 
Svo upplýsir hún matarblaðamann um 
að það þurfi að bæta við fólki og þau 
vantar kokk í sumar. „Starfið er semsagt 
laus og auglýsingst hér með,“ segir hús
freyjan á Hvassfelli og hlær. 

Reyktir hrútspungar
Matarblaðamann bar að garði í haust 
þegar verið var að undirbúa sviðaveisl
una miklu. Mikið gekk á, enda allt 
uppbókað um kvöldið. Aðalrétturinn 
var að sjálfsögðu svið með rófustöppu, 
uppstúf og kartöflum. Grænar baunir 
úr Kópavogi er líklega það sem lengst 
var sótt. Sviðin voru bæði borin fram ný 
og reykt. Þá voru líka á borðum reyktir 
skankar. Það var hins vegar forréttur
inn sem vakti athygli undirritaðs. Það 
voru reyktir hrútspungar! Pungarnir 
voru bornir fam með rauðlaukssultu, 
sítrónusósu og sítrónusneið. Súrsaðir 
þykja þeir merkilegur matur en reyktir 
hrútspungar eru nýstárleg og frumleg 
viðbót. Það sem kannski er merkilegt 
við þennan rétt er hversu mildur og 
bragðgóður hann er. Já, það kann að 
koma spánskt fyrir sjónir, en þetta er 
herramannsmatur. Matarblaðamaður 
fékk nokkra punga heim með sér og 
gaf fjölskyldunni að smakka. Sumir 
áttu erfitt með að láta þá ofan í sig, 
þegar þeir vissu hvað þetta var, en yngri 
börnin voru vitlaus í þetta. „Betra en 
kókópöffs“, datt upp úr þeirri fimm ára. 

svavar@islenskurmatur.is
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HAFNARFJARÐARBÆR  
AUGLÝSIR

BÆJARBÍÓ
Auglýst er eftir rekstraraðila að Bæjarbíói. Framlag 
Hafnarfjarðarbæjar er í formi eftirgjafar á leigu og rafmagns- 
og hitunarkostnaði. Útboðsgögn eru  afhent í Þjónustuveri 
Hafnarfjarðarbæjar.  Umsóknarfrestur er til 10. mars.

BÆJARLISTAMAÐUR HAFNARFJARÐAR
Hafnarfjarðarbær útnefnir bæjarlistamann og veitir tvo 
hvatningarstyrki til listamanna. Óskað er eftir umsóknum 
eða rökstuddum ábendingum sem hafðar eru til hliðsjónar. 
Umsóknarfrestur er til  17. mars.  

STYRKIR BÆJARRÁÐS
Bæjarráð Hafnarfjarðar auglýsir styrki til starfsemi og þjónustu 
sem fellur að hlutverki sveitarfélagsins.  Umsóknarfrestur er 
til 10. mars 2014

BJARTIR DAGAR 24.-27. APRÍL
Hafnarfjarðarbær auglýsir eftir dagskráratriðum fyrir Bjarta 
daga sem haldnir verða að þessu sinni 24.-27. apríl í 
tengslum við Sumardaginn fyrsta. 

MENNINGARSTYRKIR TIL  
VERKEFNA OG VIÐBURÐA
Umsóknarfrestur um styrki til verkefna og viðburða á sviði 
menningar- og lista í Hafnarfirði rennur út 24. febrúar. 

Allar nánari upplýsingar á www.hafnarfjordur.is

Náttúrulækningastofur 
Strandgötu 33, 2. hæð, Hafnarfirði 
Vilt þú öðlast góða heilsu og viðhalda henni ævilangt  
með náttúrulegum aðferðum sem koma  jafnvægi á 
huga, líkama og sál? 
Upplýsingar og tímapantanir: 
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Ásta Ólafsdóttir 
asta.olafsdottir@gmail.com 
899 2239 

Katrín Níelsdóttir 
katrinniels@gmail.com 
864 2560 
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Leikur upp á líf og dauða
„Ég er mjög spennt fyrir stóru 

helginni. Þetta er ein skemmtileg
asta keppnin og umgjörðin alveg 

stórkostleg,“ sagði Hanna G. Stefáns
dóttir, fyrirliði kvennaliðs Stjörnunnar 
í handbolta og einn reyndasti leik
maður deildarinnar. 

Nú styttist í undanúrslit í Coca Cola 
bikarnum, en Stjörnustúlkur mæta 
Gróttu í Laugardalshöll 27. febrúar. 
Vinni þær leikinn hafa þær tryggt sér 
sæti í úrslitaleiknum, sem verður leik
inn sömu helgi. 

Stjörnustúlkur hafa staðið sig fram
úrskarandi vel í vetur. Þær eru tap
lausar og tróna á toppi deildarinnar. 
Í hópnum eru bæði þrautreyndar 
landsliðskonur og yngri og efnilegri 
leikmenn. 

„Það er mikil tilhlökkun í hópnum,“ 
segir Hanna. „Þetta er líka svo góð 
blanda af eldri og yngri leikmönnum 
sem eru að fara stíga sinn fyrsta dans 
á stóra sviðinu sem er leikurinn við 

Gróttu. Bikarinn er einn sá skemmti
legasti. Stemningin í kringum hann, 
hver leikur uppá líf og dauða, sjá alla 
stuðningsmennina í stúkunni gefur 
manni auka kraft og að komast í höll
ina er asskoti góð tilfinning sem allir 
verða að upplifa á ferlinum. „

Hanna hvetur allt Stjörnufólk til að 
fjölmenna í Höllina 27. febrúar, en leik
urinn, sem hefst klukkan 17:15 þennan 

dag mun einnig verða sýndur í beinni 
útsendingu á Rúv. 

Almenningur  
sýningarstjóri  
í Hafnarborg
Sýningin Þitt er valið stendur nú 

í Hafnarborg í Hafnarfirði. Sýn
ingin stendur til 9. mars en hún er 

þeirrar náttúru að almenningur getur 
valið hvaða verk eru til sýnis. Um fimm
tíu manns hafa þegar tekið þátt í að velja 
verk á sýninguna. 

Leiðsögn um sýninguna verður á 
sunnudaginn klukkan þrjú.

Valið fer fram í gegnum heimasíð
una Sarpur.is en þar má nálgast lista
verkaskrá Hafnarborgar og munaskrá 
margra annarra íslenskra safna. Með 
sýningunni er öllum boðið að hafa bein 
áhrif á sýningarstarf safnsins, en allir 
sem vilja  hvar sem þeir eru staddir í 
veröldinni – eru hvattir til að taka þátt, 
segir á heimasíðu Hafnarborgar. 

Ný verk allan tímann 
Sýningin er í aðalsal Hafnarborgar og 
mun taka stöðugum breytingum allt sýn
ingartímabilið, segir á vef Hafnarborgar. 
Reglulega verði ný verk sett upp og önnur 
tekin niður. Reynt verður að verða við 
óskum allra en umskipti í salnum fari 
eftir þátttöku. Leitast verði við að láta 
verkin njóta sín og gera þeim jafnframt 
skil með hugmyndalegu og sögulegu 
samhengi í uppsetningu. 

1400 verk í eigu safnsins
Safneign Hafnarborgar er fjölbreytt 
en stór hluti hennar eru málverk og 
höggmyndir frá síðari hluta 20. aldar. 
Stofnendur Hafnarborgar, þau Sverrir 
Magnússon lyfsali og kona hans Ingi
björg Sigurjónsdóttir lögðu grunn að 
safninu með listaverkagjöf sinni árið 
1983 en einnig skipa verk eftir listamann
inn Eirík Smith stóran sess í safneigninni. 
Hafnarborg á verk eftir innlenda og er
lenda listamenn unnin í ýmsa miðla, má 
þar meðal annars nefna nokkurn fjölda 

leirlistaverka. Safnið á nú rúmlega 1400 
listaverk og reglulega bætist eitthvað við. 

Fjölmargir listamenn
Þeir listamenn sem eiga verk á sýn
ingunni núna, að því er segir á vef 
Hafnarborgar, eru: Alberto Gutierrez 
Chong, Arngunnur Ýr Gylfadóttir, 
Astrid Kruse Jensen, Auður Vésteins
dóttir, Ásgrímur Jónsson, Bjarni H 
Þórarinsson og Guðmundur Oddur 
Magnússon, Bjarni Sigurðbjörnsson, 
Einar Már Guðvarðarson, Eiríkur 
Smith, Gestur Þorgrímsson, Greta 
Björnsson, Guðmundur Ómar Svav
arsson, Gunnar Þ. Jónsson, Gunnar 

Örn Gunnarsson, Gunnlaugur Blön
dal, Gunnþórunn Sveinsdóttir, Hall
dór Pétursson, Hartmut Eing, Helgi 
Þorgils Friðjónsson, Hjörtur Marteins
son, Jessica Holt, Jóhannes Kjarval, Jón 
Engilberts, Kristín Geirsdóttir, Kristján 
Davíðsson, Kristján Pétur Guðnason, 
Magnús Ársæll Árnason, Magnús 
Björnsson, Manuel Mendive, Margrét 
Reykdal, Nína Tryggvadóttir, Patrick 
Huse, Rúna, Sigfús Halldórsson, Snorri 
Arinbjarnar, Stefán Jónsson, Susanne 
Christensen, Temma Bell, Tróndur 
Patursson og Vignir Jóhannsson. 

Þessi mynd, án titils, er eftir eirík Smith. Hún er máluð árið 1971 og er meðal 
margra verka hans í safni Hafnarborgar. Þetta er olíumálverk á spónaplötu 
en verkið er talið vera með þeim síðustu sem eiríkur málaði í „félagslega 
meðvitaða“ flokknum. Ströng umgjörð og stöðluð form láta undan síga fyrir 
frjálslegri dráttum. Þessa mynd má ásamt mörgum fleiri verkum Hafnarborgar 
skoða á vefnum sarpur.is en þar getur fólk valið myndir á sýninguna.

Stjörnustelpur fagna deildarmeistaratitlinum.
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Allt fyrir öryggið – Heyrnarhlífar frá Howard Leight/Bilsom

Vinnuvettlingar frá Sperian og North
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„Íslendingar taka lífið ekki eins alvarlega og Þjóðverjar“
Bókavörðurinn og rithöfundurinn Brigitte Bjarnason segir Þjóðverja 
spennta fyrir íslensku álfatrúnni, en hún hefur nýverið gefið út bók 
um það efni. Brigitte segir frá því í viðtali við Svan Má Snorrason 
hvernig hún kynntist ástinni á Íslandi og að íslenskt samfélagið 
barnvænt, samanborið við heimalandið Þýskaland, sérstaklega á 
landsbyggðinni. 

„Ég er fædd árið 1959 í þýsku hafnar
borginni Hamborg,“ segir Brigitte 
Bjarnason sem kom fyrst til Íslands árið 
1982 sem skiptinemi og dvaldi hér í ár. 
Sú dvöl var örlagarík, því þá kynnstist 
hún manninum sínum, Jónasi Pétri 
Bjarnasyni, og þar með varð tenging 
hennar við Ísland varanleg  ástin 
tryggði hana. 

Vildi til Nýja-Sjálands
Brigitte segir að ástæðan fyrir því að 
hún valdi Ísland fyrir skiptinám sitt 
hafi verið frekar einföld: „Ég verð að 
viðurkenna að Ísland var númer tvö hjá 
mér,“ segir hún og hlær. „Mig langaði 
að fara sem skiptinemi til NýjaSjá
lands, en það gekk ekki eftir, þannig 
að Ísland varð fyrir valinu, og ég sé svo 
sannarlega ekki eftir að hafa farið til 
Íslands. En fyrst og fremst var ástæðan 
fyrir áhuga mínum á þessum tveimur 
löndum sú að mig langaði að fara til 
lands sem væri nær örugglega mjög 
ólíkt Þýskalandi – mig langaði að prófa 
eitthvað öðruvísi. Þegar til Íslands kom 
bjó ég í tíu mánuði á bóndabæ fyrir 
norðan, í Arnarneshreppi, og svo 
dvaldi ég í tvo mánuði í Reykjavík. Þá 
fór ég aftur til Þýskalands, en þar sem 
ég hafði kynnst Jónasi varð sú dvöl stutt 
og eftir nokkra mánuði flutti ég aftur 
til Íslands  í sömu sveit fyrir norðan 
 en bjó nú á öðrum bæ. Svo giftumst 
við Jónas og eignaðumst stelpuna 
okkar. En Jónas langaði að prófa að 
búa í Þýskalandi og þangað fluttum 
við. Við bjuggum í sjö ár í Hamborg 
og strákarnar okkar tveir fæddust þar. 
En svo kom að því að okkur langaði 
að flytja til Íslands, og síðan árið 1992 
hefur fjölskyldan búið hér á landi. Fyrst 
bjuggum við í Neskaupstað, en síðar 
einnig á Borgarfirði eystri, Egilsstöðum 
og Grundarfirði,“ segir Brigitte sem 
hefur ásamt fjölskyldu sinni verið 
búsett í Hafnarfirði frá árinu 2006, 

og þar starfar hún sem bókavörður á 
bókasafni bæjarins. 

Þýddi þjóðsögurnar
Brigitte byrjaði að þýða íslenskar 
þjóðsögur þegar hún bjó á Borgar
firði eystri og árið 2000 gaf hún út á 
eigin vegum þjóðsagnasafnið „Dort, 
wo die Elfenkönigin wohnt“ (Þar sem 
álfadrottningin býr) sem innihélt sögur 
frá Vopnafirði, Borgarfirði eystri og 
Seyðisfirði. Og vöktu skrif Brigitte 
athygli. 

„Þýskir fjölmiðlar sýndu á þessum 
tíma mikinn áhuga á Borgarfirði eystri 
og álfatrúnni, og voru fegnir að finna 
þar fyrir þýskumælandi manneskju 
sem þekkti sögurnar. Smám saman 
bættust fleiri sögur í safnið; til dæmis 
frá Fljótsdalshéraði og Hafnarfirði. Í 
byrjun þessa árs kom svo út, hjá þýska 
forlaginu AcabusVerlag Hamburg, 
bókin „Auf den Spuren von Elfen und 
Trollen in Island“ (Á slóðum álfa og 
trölla á Íslandi). Auk sagna frá áður
nefndum stöðum eru í bókinni kaflar 
um álfatrú, ferðalýsingar, tillögur að 
gönguferðum og fleiri gagnlegar 
upplýsingar fyrir ferðafólk. Í Hafnar
fjarðarkaflanum er meðal annars stutt 
lýsing á göngutúr í gegnum bæinn á 
slóðum álfa og huldufólks.“

Hafnarfjörður  
kom við sögu
Áður en bókin um slóðir álfa og trölla 
á Íslandi leit dagsins ljós kom út hjá 
sama forlagi smásagnasafn Brigitte, 
„Dorsche haben traurige Auge“ 
(Þorskar hafa döpur augu) árið 2011. 
„Þar kemur Hafnarfjörður aðeins við 
sögu,“ segir Brigitte og heldur áfram: 
„Í sögunni „Sind Sie es, Herr Kafka?“ 
er minnst á bókasafnið í Hafnarfirði, 
en þar hef ég unnið frá því að ég flutt
ist hingað í bæinn, ásamt því að sinna 
skrifum.“ 

Aðspurð segist Brigitte oftast finna 
efnið í sögur sínar í umhverfi sínu. 
„Sögurnar lýsa sterkri náttúruupplifun 
og örlögum fólks, sem geta vakið áhuga 
ferðafólks á Íslandi.“ 

Undanfarin ár hefur Brigitte líka 
skrifað greinar í bæjarblað Cuxhaven, 
sem er þýskur bær sem Hafnfirðingar 
kannast ágætlega við, því bærinn er 
einmitt vinabær Hafnarfjarðar. „Fyrir 
síðustu jól birti Cuxhaven Kurier sögu 
sem ég skrifaði um jólatré sem sent 
var í ferðalag til Íslands, og vakti hún 
mikla athygli í þessum vinabæ Hafnar
fjarðar,“ segir Brigitte, en henni hefur 
meðal annars verið boðið til Sviss til 
að lesa úr verkum sínum. 

„Enginn veit hverra  
manna þú ert“
En hver skyldi Brigitte finnast í stórum 
dráttum vera munurinn á þýsku sam-
félagi og því íslenska?

„Íslendingar taka lífið og vinnuna 
ekki eins alvarlega og Þjóðverjar, og 
láta til dæmis ekki hávaða í börnum 
pirra sig. Það var frekar erfitt að búa 
með lítil börn í blokk í stórborg eins 
og Hamborg, þar sem ekkert annað 
fólk með börn bjó. Ísland er barn
vænna en Þýskaland; börn hér á landi 
alast upp í öruggara umhverfi og hafa 

meira frelsi  sérstaklega úti á landi. Í 
atvinnulífinu eru gerðar meiri kröfur 
í Þýskalandi en hér, en þar vantar 
klárlega sveigjanleika á atvinnu
markaðinum. Á Íslandi getur þetta 
þrönga tengslanet sem fyrirfinnst hér 
stundum verið erfitt fyrir aðflutt fólk. 
Þó þú hafir góða menntun og starfs
reynslu getur verið erfitt að fá vinnu 
við hæfi og komast almennilega inn í 
samfélagið, þegar enginn veit hverra 
manna þú ert.“

Hjálpsemi og samkennd
Þar sem Brigitte hefur einnig reynslu 
af því að búa í dreifbýlinu og þétt
býlinu hér á landi er ekki úr vegi að 
spyrja hvort hún finni fyrir miklum 
mun þar á. 

„Já, það er munur. Þó fólkið á 
landsbyggðinni búi ekki eins nálægt 
hvort öðru og til dæmis á höfuð
borgarsvæðinu, ríkir þar meiri hjálp
semi og samkennd, og daglegt líf er 
einfaldara. Lífsgæðakapphlaupið úti á 
landi er ekki eins áberandi og á höfuð
borgarsvæðinu. Veðrið, náttúran og 
manneskjan skipta meira máli úti á 
landi. En það er auðvitað stór galli við 
landsbyggðina að atvinnumöguleik
arnir eru mun takmarkaðri en á höf
uðborgarsvæðinu.“

Margir góðir höfundar
- Stefnirðu á útgáfu verka þinna á ís-
lensku?

„Nei, ég er allavega ekki að hugsa 
mikið um það núna. Ég gæti trúað að 
sögurnar mínar séu áhugaverðari fyrir 
þýskumælandi lesendur en Íslendinga. 
En hver veit?, hlutirnir eiga það til að 
breytast.“
- Eru einhverjir sérstakir rithöfundar í 
uppáhaldi hjá þér?

„Ég á mér engan sérstakan uppá
haldsrithöfund. Það eru til svo margir 
góðir höfundar. En þýsku rithöf
undarnir Siefried Lenz og Hermann 
Hesse finnast mér áhugaverðir, eins 
og íslensku höfundarnir Gyrðir Elí
asson og Auður Ava Ólafsdóttir,“ segir 
Brigitte að lokum. 
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