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Á sænsku herhjóli í paradís

Unnur við mætan stein sem stóð áður við sumarhús föður hennar, líka við Elliðavatn. Í baksýn er sumarbústaðurinn Vör, lítill gimsteinn og sannkölluð vin í náttúruparadís. MYND/ANTON BRINK

Heimskonan Unnur Guðjónsdóttir er að fara í sína síðustu ferð með Íslendinga til Kína. Þangað til
nýtur hún lífs, kyrrðar og fegurðar í sérstæðu sumarhúsi sínu við Elliðavatn, í útjaðri Kópavogs.
Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir

thordisg@frettabladid.is

É

g eignaðist þessa paradís árið
1996. Þá kom til mín ferðalangur sem vildi fara til Kína
og sagðist eiga sumarhús sem
enginn vildi kaupa nema með því
að borga fyrir í bílhræjum. Ég bað
hann um að fara með mig í bíltúr
upp að Elliðavatni og sýna mér Vör,
en það heitir húsið,“ segir Unnur.
Nafnið er fengið úr Snorra-Eddu.
Nánar tiltekið úr Gylfaginningu,
en þá mælti Gangleri: „Hverjar eru
ásynjurnar?“ Sú tíunda í röðinni
var Vör.
„Vör er vitur og spurul og hana
má engum hlut leyna. Það passar

við mig því ég er svo hryllilega forvitin,“ segir Unnur og hlær. Nafnið
Vör passar líka við vörina í vatninu,
þar sem húsið stendur.
„Önnur skemmtileg tilviljun sem
tengist mér og húsinu Vör er líka
úr Snorra-Eddu, nánar tiltekið úr
Skáldskaparmálum 33, þar sem
talað er um Ægisdæturnar og er
Unnur þeirra á meðal. Síðasta
tilviljunin sem tengir okkur Vör
saman úr Snorra-Eddu er úr Nafnaþulum 77, en þar er fjallað um nöfn
á skipum og nefnd til sögunnar
skipin Hreinn og Karfi, en áður átti
ég bátinn Hrein og í bátaskýlinu
stendur kanóinn Karfi.“

Hálfur bolli af krækiberjum
Sumarhúsið Vör var byggt af

Ekki má gleyma
loðnu og sætu
rottunni minni, því í
Kína boða rottur mikla
hamingju. Utan á húsinu
er líka spegill, sem margir
telja kýrauga, en bægir frá
illum öndum samkvæmt
kínverskri speki.
Unnur Guðjónsdóttir

Kjartani Guðnasyni, þáverandi forstjóra SÍBS, árið 1963.
„Pabbi byggði sér líka sumarhús
við Elliðavatn árið 1940. Hann

var múrarameistari og grunninn
steypti hann daginn sem ég fæddist
sama ár. Við pabbi vorum afar
tengd og þegar ég keypti Vör lét ég
flytja hingað stóran stein sem var
við gamla sumarbústaðinn hans
pabba. Á hann hafði pabbi grafið
ártalið 1940. Pabbi var einkar
stoltur af tölustafnum fjórum
sem hann hafði að fyrirmynd úr
Morgunblaðinu,“ útskýrir Unnur
þar sem hún stendur úti í garðinum
við Vör. Á sumrin eykur þar enn á
fegurðina fjólublár litur lúpínunnar og einstaka krækiberjalyng sem
gefur Unni hálfan bolla af berjum
á haustin.
„Mér hugnaðist ekki að planta
niður heilum skógi við húsið en
þau tré sem hér standa eru gjafir frá

fólki sem hefur farið með mér til
Kína. Mér finnst notalegt að tengja
trén við þessar góðu manneskjur
sem ég hef enn samband við eftir
26 ára flakk til Kína.“

Rottan færir hamingju

Unnur hjólar úr miðbæ Reykjavíkur upp að Vör við Elliðavatn á
gömlu, sænsku og þunglamalegu
herhjóli. Það tekur hana um fjörutíu mínútur í góðu veðri.
„Ég kem hingað oft og árið um
kring og kveiki upp í arninum á
veturna,“ segir Unnur og horfir
út á vatnið og hólmann þar sem
áður sátu álftir. Fuglasöngur fyllir
loftið og róandi fossniður berst úr
nálægri stíflu í vatninu.
Á svölum hússins, sem vísa út
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að Elliðavatni, er dýrðleg fjallasýn.
Hengil, Vífilfell og Bláfjöll ber við
heiðan himin og gróðursæl Heið
mörkin umlykur Elliðavatn í austri.
„Ég þarf ekki til sólarlanda til að
njóta heitrar sumarsólar og þótt
byggðin nái orðið þétt að Vör get
ég verið hér allsber í algjöru ein
rúmi. Ég fer líka með letingja út
á svalirnar, kasta fyrir fisk og það
bítur á. Ég þarf ekki einu sinni að
fara niður að vatninu; silungarnir
synda hingað upp að, stórir og
vænir,“ segir Unnur sem á fallegum
dögum rær líka út á lygnt vatnið á
kanóinum Karfa.
Innanstokks er allt svo fínt. Lítill
eldhúskrókur þar sem hægt er að
matbúa, rómantískur arinn og ein
stakir munir úr lífi og ferðalögum
Unnar um heiminn. Málverk sem
hún hefur málað af listfengi, flug
drekar frá Kína, ljósmynd af for
eldrum hennar, kínversk drykkjar
horn fyrir te og vodka, og hlutir
frá því hún starfaði sem ballerína í
Stokkhólmi.
„Ekki má gleyma loðnu og sætu
rottunni minni, því í Kína boða
rottur mikla hamingju. Utan á hús
inu er líka spegill sem margir telja
kýrauga en bægir frá illum öndum
samkvæmt kínverskri speki.“
Vör við Elliðavatn er unaðsreitur
og fólk frá öllum heimshornum
reynir að bjóða Unni peninga fyrir
paradísina Vör sem er ekki föl.
„Ég hef alltaf verið dugleg að
bjóða gestum til mín í Vör og fer
gjarnan með kínverska ferðamenn
hingað. Vör og Bláa lónið eru
hápunktar Íslandsferðarinnar. Eitt
er nú húsið sjálft og hitt að kona
skuli eiga það ein. Það þykir þeim
undur og stórmerki,“ segir Unnur.
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Í bátaskýli kjallarans er kanó sem Unnur rær út á vatnið.

Hver hlutur er valinn af gaumgæfni í Vör og margir koma frá Kína og Svíþjóð þar sem Unnur starfaði sem ballerína í fjölda ára. Takið eftir fallega hlöðnum arninum. MYNDIR/ANTON BRINK

Unnur veiðir silung á svölunum og matbýr í eldhúsinu.

Síðasta ferðin til Kína
Kínverskar
bjöllur syngja
úti með hægum
andvaranum
sem stundum er
við vatnið.

Í maí fer Unnur að öllum líkindum
sína síðustu ferð með íslenska
ferðalanga til Kína. Enn eru örfá
sæti laus, en fáir þekkja töfra Kína
jafn vel og Unnur.
„Ég er að fullorðnast og allt hefur
sinn tíma,“ segir Unnur um þessa
39. hópferð sem hún skipuleggur
og leiðir um Kína.
Þeir sem ekki komast til Kína
með Unni geta fengið smjörþef af

kínverskri menningu á Kínasafni
Unnar, sótt Kínastundir og við
burði Kínversk-íslenska menn
ingarfélagsins í Kínasafninu.
Á fimmtudaginn 22. mars verður
þar fyrirlestur um Kína og seinni
heimsstyrjöldina.
Sjá nánari upplýsingar um dagskrá
og ferðatilhögun á vefsíðu Unnar,
kinaklubbur.weebly.com.

Íslensk gæði í 30 ár
NormX er íslenskt
framleiðslufyrirtæki sem framleiðir heita potta
úr hverfisteyptu
plasti. Nýjar gerðir
af pottum eru
væntanlegar.

V

ið erum eini framleið
andinn á Íslandi sem býr
til heita potta úr hverfi
steyptu plasti,“ segir Atli Her
mannsson, en fyrirtækið hefur
steypt heita potta fyrir íslenskar
aðstæður í þrjátíu ár.
Seigfljótandi pólýetýleni er
hellt í mót og mótunum svo
snúið þar til plastið hefur runnið
út í öll horn. Skelin er svo tekin úr
mótinu og kæld. Við framleiðum
fimm gerðir potta en ný mót eru í
smíðum með nýju lagi, að kröfum
markaðarins.
„Við erum bæði að auka úrvalið
hjá okkur og endurnýja eldri mót.
Úr nýju mótunum koma pott
arnir steyptir með klæðningu
að utan, eins og fólk þekkir á
innfluttum rafmagnspottum.
Fram að þessu hefur þurft að
byggja undir pottana og klæða
þá að utan. Fólk hefur ýmist gert
það sjálft en við smíðum einnig
undirbyggingar. Þær getur fólk
fengið klæddar frá okkur eða séð
sjálft um að klæða þær og þá oft í
stíl við pallinn hjá sér. Það styttir
verulega þann tíma sem fer í
frágang á pottinum að fá undir
grindina tilbúna og kemur vel út í
verði,“ segir Atli.
Íslensku pottarnir hafi einn
Útgefandi: 365 miðlar

Pottarnir eru stílhreinir með góðu lagi og því afar þægilegir í þrifum.

Hægt er að fá burðargrindina undir pottinn smíðaða hjá NormX. Þá selur
verslunin lok og aðra fylgihluti fyrir pottinn.

ig ákveðið lag svo þægilegt er að
þrífa þá.
„Við höfum ekki viljað vera
með það sem við köllum „rassa
skálar“ í okkar pottum, þ.e sér
mótað sæti fyrir hvern og einn
að setjast í. Þegar slíkt form er
á pottinum vill vatn sitja eftir

Ábyrgðarmaður: Elmar Hallgríms Hallgrímsson

í skálunum þegar potturinn
er tæmdur. Þegar fólk tæmir
pottana frá okkur fer allt vatn úr.
Þar af leiðandi er mjög auðvelt
og þægilegt að þrífa pottana frá
okkur,“ útskýrir Atli.
Pottarnir eru framleiddir í
verksmiðju okkar í Vogum á

Sölumaður auglýsinga: Máté Dalmay, mate@frettabladid.is, s. 512 5442

Atli Hermannsson, eigandi NormX. Fyrirtækið hefur framleitt heita potta í
þrjátíu ár úr hverfisteyptu plasti og er eini slíki framleiðandinn hér á landi.

Úrval potta og fylgihluta má skoða á vefsíðunni www.normx.is.

Vatnsleysuströnd en sýningar
salur NormX er í Auðbrekku 6 í
Kópavogi. Þar er hægt að skoða
úrval potta og einnig vörur og
búnað sem þeim tengjast, svo
sem nuddbúnað, hitastýringar,
lok og fleiri fylgihluti.
„Við bendum einnig á að skoða

úrvalið á heimasíðunni okkar og
þar má einnig senda okkur fyrir
spurnir. Við gerum fólki tilboð
eftir því hvað það vantar og vill
fá,“ segir Atli.
Nánar á www.normx.is
Veffang: frettabladid.is

Lifandi fréttamiðill með nýjustu fréttum allan sólarhringinn

Fréttablaðið.is - stendur undir nafni

HÖRKU PLANKA

HARÐPARKET
Á SÉRSTÖKU PÁSKATILBOÐI
2.990 kr. m²
10 mm AC/5 verð frá 2.490 kr. m²
8 mm AC/4 verð frá 1.390 kr. m²
12 mm AC/5 verð frá

Ármúli 8 I 108 Reykjavík I Sími 516 0600 I www.birgisson.is
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Það er ævintýri að ganga um í Bauhaus og skoða allar sumarvörurnar.

Mikið úrval er af fallegum garðhúsgögnum í Bauhaus. MYND/EYÞÓR

Jóhann Bjarni Pétursson, deildarstjóri Garðalands BAUHAUS, og aðrir starfsmenn eru tilbúnir til að aðstoða viðskiptavini þegar garðvinnan hefst. MYNDIR/EYÞÓR

Sumarið lofar
góðu í BAUHAUS
Gæði og gott úrval er það sem einkennir Garðaland BAUHAUS en þangað geta sumarhúsaeigendur sótt nánast allt
sem þarf til að gera bústaðinn kláran fyrir sumarið

Í

Garðalandi BAUHAUS má finna
nánast allt fyrir sumarbústaðinn
og hefur úrvalið aldrei verið
betra en í ár,“ segir Jóhann Bjarni
Pétursson, deildarstjóri Garðalands
BAUHAUS. Hann segir að þar séu
vörur í hágæðamerkjum eins og
Grillstar, Sunfun, Gardol, Gardenfuchs, Hurricane, Neptun, Weber
og Kingstone. „Það er eins og flestir
vita helsti styrkur BAUHAUS að geta
boðið upp á ótrúlegt vöruúrval á
sem bestu verði og fyrir það er BAUHAUS þekkt í allri Evrópu.“
Markmið BAUHAUS er að bjóða
viðskiptavinum sínum upp á gott
vöruúrval og faglega þjónustu. Í
22 þúsund fermetra vöruhúsi sínu
sem stendur við Lambhagaveg 2-4
í Reykjavík býður BAUHAUS upp á

margs konar þjónustu undir einu
þaki og eru sumarhús ekki undanskilin. „Við erum með allt á pallinn,
pallaefni, viðarvörn, útimálningu
og annað fyrir viðhald sumarhúsa.
Svo erum við með garðverkfæri og
garðáhöld, sláttuvélar og allt það
sem þarf til að sinna garðinum um
kring,“ segir Jóhann Bjarni og nefnir
í sömu andrá pallahitara, trampólín,
útiluktir og útiljós.

Plöntur og garðskúrar

Jóhann Bjarni segir að með vinsælustu vörum í fyrra hafi verið
gróðurhús og vinnuskúrar. „Ég hef
heyrt að margir þeirra sem keyptu
hjá okkur á síðasta ári ætli sér að
stækka og aðrir vilji byrja að setja
upp sín gróðurhús.“ Hægt er að fá

gróðurhús allt frá sex fermetrum og
upp í tuttugu fermetra og er verðið
það sama og í fyrra. „Markmið okkar
í BAUHAUS er alltaf að bjóða upp á
besta verðið.“
Úrvalið af plöntum er einnig
meira en í fyrra en eftirspurnin þá
fór langt fram úr væntingum. „Við
höfum því bætt mikið við okkur
og bjóðum stolt upp á plöntur frá
Gróðrarstöðinni Storð. Við erum
með mikið af kryddjurtum, útiblómum, gróðri og allt það sem þarf
til undirbúnings, til dæmis mold,
áburð, blómapotta og matjurtakassa.“

Grill sem standast tímans tönn
Meðal nauðsynjavara sumarhúsaeigenda má nefna útigrill og segir

Úrval fallegra pottaplantna bæði utanhúss og innan í Bauhaus.

Gæðagrill fyrir sumarið í margvíslegum stærðum og gerðum.

Jóhann Bjarni að enginn verði
svikinn af ferð í BAUHAUS í leit að
grilli. „BAUHAUS er með allar þær
tegundir sem atvinnu- eða áhugamenn í grillheiminum gætu óskað
sér, til dæmis Grillstar, Kingstone,
Weber og Broil King. Hjá BAUHAUS
er mikið og breitt úrval og verðflokkar við allra hæfi. Sjón er sögu
ríkari.“
Spurður að því hvað hann telji
að verði vinsælustu vörur BAUHAUS í sumarhúsum landsmanna
í ár stendur ekki á svari hjá Jóhanni
Bjarna. „Við erum með nýja línu
af galvaníseruðum húsgögnum úr
stáli sem ryðga ekki. Þetta eru þung
húsgögn og standast hvaða veður
sem landið okkar býður þeim upp á.
Þetta eru húsgögn sem ekki þarf að

bjarga eins og trampólínum. Nema
náttúrlega púðunum.“
Jóhann nefnir að BAUHAUS hafi
tekið inn eina tegund af þessum húsgögnum í fyrra og vinsældirnar hafi
verið með þeim hætti að hver stóll
hafi horfið þegar hann var færður
inn í verslun. „Við ætlum að hafa
vaðið fyrir neðan okkur fyrir sumarið og ættum með nokkru öryggi að
geta boðið öllum þeim sem vilja að
fá,“ segir Jóhann Bjarni og bætir við
að sumarbústaðaeigendur séu þegar
farnir að kíkja við, skoða og spyrja
mikið um nýja vörur fyrir sumarið.
Bauhaus er við Lambhagabraut 2-4,
sími 515 0800. Opið virka daga frá kl.
8-19 og 10-18 um helgar.
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Sérsniðnir heitir pottar

Trefjar í Hafnarfirði bjóða upp á ellefu gerðir heitra potta fyrir heimili og ferðaþjónustuaðila. Mikil
áhersla er lögð á góða og persónulega þjónustu þegar kemur að því að velja heitan pott.

F

yrirtækið Trefjar í Hafnarfirði
hóf framleiðslu og markaðs
setningu heitra potta úr
akrýl árið 1988 og hefur því 30 ára
reynslu af sölu heitra potta hér
á landi. Í dag bjóða Trefjar upp
á ellefu gerðir heitra potta sem
allir henta vel fyrir mismunandi
aðstæður og eru sérstaklega fram
leiddir fyrir íslenskt veðurfar segir
Þröstur Auðunsson, framkvæmda
stjóri Trefja. „Það má sannar
lega segja að pottarnir okkar séu
ætlaðir íslensku aðstæðum og
vályndum veðrum, hvort sem það
er vetur, sumar, vor eða haust. Að
sjálfsögðu bjóðum við upp á allt til
tenginga og frágangs á pottum auk
þess sem allar lausnir okkar eru
miðaðar við köldustu vetradaga
jafnt sem fallega sumardaga.“

Ólíkar gerðir potta

Trefjar framleiða mismunandi
gerðir potta sem henta bæði til
heimilisnota en einnig potta sem
hafa verið vinsælir hjá minni
sundlaugum og ferðþjónustu
aðilum víðsvegar um landið. „Í
raun má því segja að hver pottur
sé í flestum tilfellum sérsniðinn að
óskum hvers kaupanda varðandi
lit, búnað og þá aukahluti sem við
skiptavinurinn óskar eftir. Til að
koma til móts við þau svæði sem
eru ekki tengd hitaveitu höfum
boðið „rafhitaða“ potta en þeir
hafa notið vaxandi vinsælda hjá

Þröstur Auðunsson (t.h.), framkvæmdastjóri Trefja, óskar viðskiptavini til
hamingju með með nýjan og glæsilegan pott. MYND/EYÞÓR

okkur, ekki síst vegna áreiðanleika
og rekstraröryggis.“

Traust lok

Miklu máli skiptir að lokin á pott
unum séu traust að sögn Þrastar en
Trefjar framleiða lok úr níðsterku
trefjaplasti sem þola mikið álag.
„Við bjóðum einnig einangruð
pólýstýrín-lok á alla potta okkar.
Valdar gerðir potta frá okkur eru
fáanlegar með yfirfallsrennu sem
tryggir góða yfirborðshreinsun
á vatninu í pottinum. Þar sem
margir ganga um pottinn er þetta
góður kostur. Auk þess bjóðum við
gott úrval af fylgi- og aukahlutum
fyrir pottana okkar.“

Persónuleg þjónusta

Góð þjónusta skiptir öllu máli
þegar lagt er í slíka fjárfestingu sem
heitur pottur er segir Þröstur. „Við
hjá Trefjum höfum alla tíð lagt
mikla áherslu á góða og persónu
lega þjónustu þegar kemur að vali
á heitum potti, hvort sem það er
fyrir heimili, sundlaugar eða ferða
þjónustuaðila. Við leggjum mikinn
metnað í að finna rétta pottinn
fyrir hvern viðskiptavin út frá
óskum hans og þörfum.“
Trefjar bjóða fría heimsendingu
á pottunum á höfuðborgarsvæð
inu og nágrenni. Einnig er boðið
upp á fría heimsendingu á vörum
úr netversluninni www.trefjar.is.

Unaðsskel við sumarbústað í Biskupstungum.

Blómaskel í fallegum garði í Hafnarfirði.

Býr í sumarbústað
Olga Viktoría Sigurðardóttir þurfti að gera upp sig hvort hún vildi búa í sumarbústaðnum eða
íbúð sinni þegar hún þurfti að selja annað hvort. Hún valdi að búa í sumarbústaðnum.
Elín
Albertsdóttir

elin@frettabladid.is

O

lga segir að hún hafi alltaf
kunnað vel við sig í róleg
heitunum í sveitinni. „Ég
keypti bústaðinn fyrir þrettán
árum en hafði ekki hugsað mér
að setjast að í honum. Ég leigði
íbúðina mína á tímabili en fékk
ekki greidda leigu og skuldirnar
hlóðust upp og urðu mér ofviða.
Á þeim tíma stóð ég frammi fyrir
því að selja íbúðina eða sumar
bústaðinn og valdi fyrri kostinn.
Bústaðurinn er 50 fermetrar og
dugar mér. Ég var í fyrstu með of
mikið dót í kringum mig en hef
verið að fækka því,“ útskýrir Olga.
„Maður var búinn að sanka að
sér allt of miklu,“ bætir hún við.
„Börnin mín hafa verið dugleg að
losa mig við hluti, til dæmis fullt
af bókum sem ég kom ekki fyrir.
Maðurinn minn var mikill bóka
safnari,“ segir Olga en eiginmaður
hennar, Þórir Símon Matthíasson
matreiðslumaður, lést árið 2000.
Þegar Olga er spurð hvort það sé
ekki einmanalegt að vera alltaf ein
í sveitinni segir hún svo ekki vera.
„Það koma stundir, sérstaklega
yfir veturinn, sem ég veit ekkert
hvað ég á að gera. Ég er mikið
fyrir handavinnu og sit gjarnan og
prjóna fyrir framan sjónvarpið. Á
veturna er oft ansi mikið myrkur
hér í kring og þá koma fáir í heim
sókn. Ég hlakka mikið til sumars
ins,“ segir hún.
Sumarbústaðurinn, sem er á

Bústaðurinn er fallegur og Olga heldur honum vel við.

Það var snjóþungt í vetur umhverfis bústaðinn.

Olga hefur gaman af því að fá gesti en þeir eru fátíðir yfir
vetrartímann.

Það er notalegt á pallinum á sumrin.

Olga Viktoría við bústaðinn þar sem
hún býr allt árið um kring.

Suðurlandi, var níu ára þegar
Olga festi kaup á honum. „Ég hef
haldið honum vel við og dyttað
að honum sjálf. Skipti til dæmis út
eldhúsinnréttingu og hef málað
að innan sem utan. Einnig hef ég
lokað veröndinni til að fá meira
skjól. Þetta er stórt land og ég hef
gróðursett í kringum húsið en
síðan tekur við villt umhverfið.
Umhverfis bústaðinn eru góðir
pallar og það er yndislegt á
sumrin. Það eru margir bústaðir
hér í kringum mig en ekkert fólk
allan veturinn. Það kemur ekki
fyrr en á vorin.“
Olga segist fá aðstoð við

verslunarferðir, bæði hjá dóttur
sinni og bændum í nágrenninu.
„Annars reyni ég að gera allt sjálf.
Mér finnst gaman að garðyrkju og

hlakka til að vinna í garðinum.
Það þarf líka að bera á pallana.
Maður getur alltaf fundið sér eitt
hvað að gera, alltaf einhver verk

efni í sveitinni,“ segir Olga sem
ætlar að búa áfram í bústaðnum.
„Meðan ég get verið hér ætla ég að
gera það.“

