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Í dag er haldin skötuveisla á veitingastað hjónanna Kristjönu og Einars, Von mathúsi í Hafnarfirði. Skötuveislan er orðin að árlegri hefð á veitingastaðnum og 
þau hjónin hafa hlakkað lengi til dagsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Klárlega skemmtilegasti dagur ársins
Árleg skötuveisla verður á Von mathúsi í dag. Einar Hjaltason og Kristjana Þura Bergþórs-
dóttir segja að Þorláksmessa sé skemmtilegasti dagur ársins á veitingastaðnum. 2

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  
•  Sími: 517 6460

FRANDSEN síð úlpa 
Fæst líka í blágrænu 

Stærðir 38-52 
Verð 33.980 kr

NORMANN Dúnúlpa með ekta skinny 
Fæst líka í svörtu 

Stærðir 38-54 
Verð 64.980 kr

FRANDSEN úlpa með skinnkraga 
Stærðir 38-54

 Verð 52.980 kr

Líttu við á 

belladonna.is

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  
•  Sími: 517 6460

YIWU Daisy fóðraður hattur 
Fleiri litir til 

Verð 4.990 kr

Líttu við á belladonna.is
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Hjónin Einar og Kristjana hafa 
rekið Von mathús í sjö ár en þau 
hafa bæði langa reynslu af störfum 
í veitingageiranum. Einar lærði 
kokkinn og útskrifaðist frá Grill-
inu á Hótel Sögu. Eftir útskrift kom 
hann víða við en Hafnarfjörðurinn 
togaði í þau þegar þau uppgötvuðu 
að Kristjana ætti von á þeirra 
fyrsta barni. Þau opnuðu Von Mat-
hús við Strandgötu í Hafnarfirði í 
desember árið 2015 og hafa starfað 
þar saman síðan.

„Við höfum verið með skötu-
veislu á staðnum frá upphafi. Við 
hentum okkur bara út í djúpu laug-
ina en núna er þetta orðin árleg og 
skemmtileg hefð hjá okkur. Sama 
fólkið og hóparnir koma ár eftir 
ár,“ segir Kristjana.

„Við erum að taka inn síðustu 
borðin seinnipartinn og klára á 
kvöldin, svo það er traffík allan 
daginn hjá okkur,“ bætir Einar við.

Þau segja að þó að núna sé alltaf 
fullt hjá þeim í skötuveislunni á 
Þorláksmessu þá hafi það ekki 
verið þannig fyrst.

„Fyrsta árið vorum við að pína 
fólk í kringum okkur til að mæta, 
fjölskyldu og vini. En núna er bið-
listi til að komast inn,“ segir Einar 
og Kristjana tekur við:

„Þó að þetta sé mikið til sama 
fólkið sem kemur ár eftir ár þá er 
hópurinn alltaf að stækka, nýtt 
fólk fréttir af skötuveislunni, eða 
er að leita að nýjum stað til að 
koma í skötu. En því miður komast 
ekki allir að sem vilja. Við höfum 
stundum pælt í því að færa skötu-
veisluna okkar eitthvert annað, í 
sal eða á stærri stað. En ég hugsa 
að það gæti skemmt stemninguna 
sem hefur myndast. Fólk vill koma 
til okkar því það er svo notalegt hjá 
okkur.“

Skötulyktin fljót að hverfa
Spurð að því hvort þau séu ekki 
lengi að losna við skötulyktina 
af veitingastaðnum hlæja þau og 
svara neitandi.

„Við erum með svo góða loft-
ræstingu, ólíkt því sem er í heima-
húsum. Svo mætir Einar niður eftir 
á aðfangadag og sýður hangikjöt 
og undirbýr jólamatinn, það tekur 
oft lyktina,“ segir Kristjana.

Einar segir það vera mjög þægi-
legt að geta farið á veitingastaðinn 
til að undirbúa jólamatinn.

„Ég er að verka rjúpur og þá er 
þægilegt að vera þar, sérstaklega 
þar sem uppþvottavélin er svo fljót 
að þvo. Einn þvottur í uppþvotta-
vélinni tekur bara eina mínútu,“ 
segir hann.

Talið berst aftur að skötuveisl-
unni. Einar og Kristjana segjast 
vilja hafa hana heimilislega og því 
beri þau á borð hjá hverjum hóp 
stóran disk með skötu og saltfiski, 

skál með plokkfiski, aðra með 
kartöflum og rófustöppu með.

„Þú færð eiginlega hlaðborð á 
borðið til þín. Svo fær fólk ábót ef 
það vill,“ segir Einar.

„Í ár erum við ekki með tinda-
bikkju. Við erum með alveg 
frábæra kæsta skötu sem við fáum 
frá Hafinu. Tindabikkja passar 
betur ef þú ert með hlaðborð. En 
við vildum hafa þetta einfaldara, 
eins og þú sætir við borð heima 
hjá þér.“

Langt frá því að deyja út
Þegar þau eru spurð hvort þeim 
finnist vinsældir skötu hafa aukist 
svara þau bæði játandi.

„Alveg klárlega. Þegar ég var að 
læra á Hótel Sögu og var kannski 
að gera skötu fyrir 500 manns 
í hádeginu þá fannst mér þetta 
allt vera eldra fólk, en kannski 
var maður bara ungur þá. Ég man 
að þá leiddi ég hugann að því að 
þetta væri kannski hefð sem væri 
að deyja út. En núna sér maður 
gríðarlegan áhuga hjá yngra fólki. 
Þetta er langt frá því að deyja út,“ 
segir Einar.

„Fólk er að koma með krakka 
með sér í skötuveisluna og krakk-
arnir eru að smakka. Þetta er fjöl-
skyldustemning,“ bætir Kristjana 
við.

Hjónin eru mjög samstíga en þau hafa rekið staðinn frá árinu 2015. Fyrir jólin er mikið að gera í veitingabransanum en þau kvarta ekki og slaka bara á í janúar. 
 FRéttABLAðið/Anton BRink

Boðið er upp á dýrindis kæsta skötu en fyrir matvanda er hægt að fá plokk-
fisk eða saltfisk.  MYnD/AðSEnD

„En auðvitað er mikið af fólki, 
líka á okkar aldri, sem finnst þetta 
ekkert spennandi. Það vill jafnvel 
ekki ganga inn um dyrnar ef það 
veit að það er skata fyrir innan,“ 
segir Einar.

„En fyrir okkur snýst þetta 
mikið um hugarfarið,“ bætir Krist-
jana við. „Margir halda að þeim 
finnist skata ógeðsleg af því lyktin 
er sterk. En þú ert ótrúlega fljót að 
venjast lyktinni þegar þú ert inni í 
henni. Það þarf bara að hugsa um 
þetta sem ákveðna stemningu. 
Þetta er bara einn dagur á ári og 
maður lætur sig bara hafa lyktina, 
því þetta er ótrúlega gaman.“

„Já, bragðið er betra en lyktin,“ 
segir Einar en þá viðurkennir 
Kristjana að hún borði ekki einu 
sinni skötu sjálf og bæði skella þau 
upp úr.

„En ég elska að vinna í sköt-
unni,“ segir hún svo.

Plokkfiskur fyrir matvanda
Kristjana og Einar hugsa að sjálf-
sögðu fyrir fólkinu sem borðar 
ekki skötu en vill samt taka þátt í 
stemningunni.

„Fólk getur þá komið og fengið 
sér saltfisk og plokkfisk með kart-
öflum og rófum. Sumir gera það 
og fá sér svo kannski einn bita af 
skötu, bara til að vera með,“ segir 
Kristjana.

„Svo erum við með bjór og 
íslenskt brennivín með,“ segir 
Einar. „Við bjóðum líka upp á 
hákarl, virkilega vandaðan hákarl 
sem ég fær frá kunningja pabba. 
Pabbi gefur honum hangikjöt 
og hann gefur pabba hákarl. Við 
njótum svo góðs af því.“

Í eftirrétt eftir skötuveisluna á 

Von mathúsi er alltaf boðið upp á 
ris à l´amande og kaffi.

„Það er svona klassík. Þegar ég 
var að læra á Hótel Sögu var alltaf 
hrísgrjónagrautur eftir skötuna. 
Ég vildi halda í það, en er með 
ris à l´amande svo þetta sé meira 
hrísgrjónadesert, en ekki grautur,“ 
segir Einar.

Lítill tími í desember
Í jólamánuðinum er yfirleitt nóg 
að gera hjá veitingamönnum og ég 
velti því fyrir mér hvort þau hjónin 
hafi nokkurn tíma til að undirbúa 
sín eigin jól. Þau hlæja og segja að 
tíminn sé ekki mikill en þau reyni 
að nýta lausa tíma hér og þar.

„Í fyrra komum við heim eftir 
skötuna og hentum í lemon tart og 
sörur og vorum að til klukkan þrjú 
um nóttina,“ segir Einar.

„Svo er alltaf klassískt að fara í 
búðarferð í hádeginu á aðfangadag 
og undirbúa jólin. Við höfum líka 

alveg verið að þvo þvott og ganga 
frá á aðfangadag því við höfum 
ekki haft tíma fyrr. En við segjum 
alltaf að hvernig sem fer þá koma 
jólin alltaf,“ segir Kristjana.

„Þetta fer ekkert illa í okkur. Það 
er ákveðinn lífsstíll að vera í veit-
ingageiranum og við njótum þess 
bara. Þetta er ekkert stress.“

Þau segjast svo taka nokkurra 
daga frí í janúar til að hvíla sig eftir 
jólavertíðina. En núna bíða þau 
spennt eftir skötuveislu kvöldsins.

„Við erum búin að vera spennt 
í allavega tvær, þrjár vikur,“ segir 
Einar.

„Eiginlega heilt ár,“ skýtur Krist-
jana inn.

„Maður hittir svo mikið af 
fólki og spjallar og þetta er svaka 
gaman,“ segir Einar.

„Þetta er klárlega skemmtileg-
asti dagur ársins,“ segir Kristjana 
og Einar lýkur spjallinu og segir: 
„Já, þetta er algjör veisla.“ n 

Margir halda að 
þeim finnist skata 

ógeðsleg af því lyktin er 
sterk. En þú ert ótrúlega 
fjót að venjast lyktinni 
þegar þú ert inni í henni.

Kristjana Þura Bergþórsdóttir
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Í vefverslun okkar á ggsport.is má finna meira úrval af öllu sem þarf í ævintýrið þitt!

Smiðjuvegur 8, græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartími: Virkir dagar 10:30-18, Þorláksmessa 10:30–19, aðfangadagur 10-12

Icebreaker Merino ull.
Fyrir alla þá sem vilja 
hlýjan ullarfatnað sem 
stingur ekki og dregur 
ekki í sig lykt.

Oasis síðerma
14.990 kr.

Oasis hálfrennd
15.990 kr.

Vertex hálfrennd
22.990 kr.

Vertex síðerma
18.990 kr.

Siren Tank hlýrabolur
8.390 kr.

Queens samfella
14.990 kr.

Everyday leggings
12.990 kr.

Flexi Chute hlýir hálskragar
4.990 kr.

Barna leggings 
Verð frá 8.590 kr.

Barna bolur 
Verð frá 8.590 kr.

Hike+Light sokkar
3.990 kr.

Glove Liner hanskar
4.890 kr.

Fastray High Rise leggings
17.990 kr.

Tech Lite II stuttermabolur
12.990 kr.

Tech Lite II stuttermabolur
11.990 kr.

Sprite Hot Pants 
Nærbuxur
6.990 kr.

Sprite Racerback 
Toppur
8.490 kr.

Anatomica Boxers  
Nærbuxur
6.590 kr.Stingum af…



Bílar 
Farartæki

TIL AFHENDINGAR STRAX Á 
FRÁBÆRU VERÐI!!!

SUZUKI VITARA GL++. Árgerð 
12/2021, “NÝR” ÓEKINN, bensín/
hybrid, framdrifinn, sjálfskiptur. 
Mjög vel útbúinn og sparneytinn 
jepplingur á mjög góðu verði. Eigum 
til fleiri liti. Verð aðeins kr.4.977.000- 
Sjá fleiri myndir og frekari 
upplýsingar á www.adalkaup.is 
Rnr.120766.

Aðalkaup - Bílasala
Skeifan 3C, 108 Reykjavík

Sími: 888 3715
adalkaup@adalkaup.is

http://adalkaup.is

100% RAFMAGN - TIL 
AFHENDINGAR STRAX!!!

RENAULT KANGOO Express z.e. 
100% rafmagn. 12/2021, “NÝR” 
ÓEKINN, rafmagn, sjálfskiptur. 
Uppgefin WLTP drægni 240km. Verð 
aðeins kr.4.977.000-. Erum með 10 
stk. til afhendingar strax á þessu 
frábæra verði fyrir áramót! Sjá fleiri 
myndir og frekari upplýsingar á 
www.adalkaup.is Rnr.120765.

Aðalkaup - Bílasala
Skeifan 3C, 108 Reykjavík

Sími: 888 3715
adalkaup@adalkaup.is

http://adalkaup.is

 Bílar óskast

VILTU LoSNA VIÐ GAMLA 
BíLINN ?

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

sms og við höfum samband

Þjónusta

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

 Húsaviðhald

FLíSALAGNIR - MúRVERk 
- FLoTUN - SANDSpARSL - 

MÁLUN - TRéVERk
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Keypt
      Selt

 Til sölu

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar 
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 
2502. Opið virka daga 8-18 og á 
laugardögum í desember 10-16.

Heilsa

 Heilsuvörur

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS
 SíMI 555-3464

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

Tilkynningar

Breyting á deiliskipulagi iðnaðarhverfis 
austan Reykjavíkurvegar

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi 
sínum 7.12. 2022 að auglýsa tillögu að breyttu 
deiliskipulagi lóðanna Dalshraun 7 og 9B í 
samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga 
nr.123/2010. Um er að ræða breytingu 
á deiliskipulagi iðnaðarhverfis austan 
Reykjavíkurvegar.

Í deiliskipulagsbreytingunni felst sameining 
lóðanna Dalshrauns 7 og 9b. Kvöð um 
gangstíg milli lóða verði aflétt og gert ráð 
fyrir nýjum byggingarreit fyrir 2ja hæða 
tengibyggingu á milli bygginga lóðanna. 
Hámarkshæð tengibyggingar verði 7,25m og 
nýtingarhlutfall lóðar verði N=0.76. 

Deiliskipulagstillagan verður til sýnis 
í þjónustuveri Hafnarfjarðar bæjar að 
Strandgötu 6 og hjá umhverfis- og 
skipulagssviði að Norðurhellu 2 frá 23.12.2022 
– 03.02.2023. Einnig er hægt að skoða gögnin 
á hfj.is/skipulag. 

Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta 
er gefinn kostur á að gera athugasemdir á 
netfangið skipulag@hafnarfjordur.is eða 
skriflega í þjónustuver að Strandgötu 6 eigi 
síðar en 03.02.2023.

Auglýsing um skipulag
Hafnarfjarðarbær

hafnarfjordur.is

Hafnarfjarðarbær
bt. umhverfis- og skipulagssvið
Strandgötu 6
220 Hafnarfjörður

Moldhaugnaháls,  
Hörgársveit – auglýsing aðal- og 

deiliskipulagstillögu
Sveitarstjórn Hörgársveitar samþykkti á fundi sínum 
þann 22. september 2022 að vísa aðal- og deiliskipulags-
tillögu fyrir Moldhaugnaháls í auglýsingu skv. 31. gr. 
og 41 gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Í aðalskipulagstil-
lögunni felst að afmörkun og skilmálum athafnasvæðis 
AT-1 og afþreyingar- og ferðamannasvæðis AF-2 er 
breytt vegna áforma um aukin umsvif á svæðinu.  
Í deiliskipulagstillögunni felst að skilgreindar eru sex 
byggingarlóðir fyrir alls um 40.000 fm. atvinnuhúsnæðis 
auk lóða fyrir vinnuvélasafn og skylda starfsemi, vinnu-
búðir, skrifstofuhúsnæði. Gert er ráð fyrir 3 neðanjarðar-
hvelfingum alls 21.000 fm sem nýtast munu í tengslum 
við safnastarfsemi auk markaðstorgs. Ennfremur er gert 
ráð fyrir ökugerði í tengslum við vinnuvélaskóla og alls 
12 ha geymslusvæðis fyrir lausamuni. Skilmálar efnis-
tökusvæðis E5 haldast óbreyttir frá núgildandi deili-
skipulagi svæðisins, en þar er gert ráð fyrir um 5.000.000 
rúmmetra efnistöku.
Skipulagstillögurnar taka til framkvæmda sem tilgreind-
ar eru í 1. viðauka laga nr. 111/2021 um umhverfismat 
framkvæmda og áætlana og eru tilheyrandi umhverfis-
skýrslur auglýstar með skipulagstillögunum.

Skipulagstillögurnar og umhverfisskýrslurnar eru að-
gengilegar á skrifstofu Hörgársveitar, Þelamerkurskóla 
milli 27. desember 2022 og 7. febrúar 2023 sem og á 
heimasíðu sveitarfélagsins, horgarsveit.is. Þeim sem 
telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn 
kostur á gera athugsemdir við skipulagstillöguna til 
þriðjudagsins 7. febrúar 2023. Athugasemdir skulu vera 
skriflegar og skulu berast til Skipulags- og byggingar-
fulltrúa Eyjafjarðar, Skólatröð 9, Hrafna-
gilshverfi, 605 Akureyri, eða í tölvupósti  
á netfangið sbe@sbe.is.

Skipulagsfulltrúi
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Þátttakandi í íslensku  
atvinnulífi í meira  
en 50 ár

hagvangur.is


