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Jólin eru að koma, rétt eins og þau hafa alltaf gert.
Þau eru tilhlökkunarefni, standa iðulega með sín-
um hætti undir væntingum og eru tími sem við
njótum, ekki síst með samverustundum með fólk-
inu sem okkur þykir vænst um. Í áranna rás safn-
ast jólaminningarnar fyrir í hugskotinu, hlaðast
upp og verða að minningabunka. Eins og gengur
stendur þá eitt og annað upp úr á meðan annað
liggur í láginni. Og hvað skyldi standa upp úr?

Sé að gáð þá má reikna fastlega með því að ljúf-
ustu og lífseigustu jólaminningarnar tengist sam-
verustundum sem við og fólkið í kringum okkur
gaf sér tíma til að njóta, mitt í hringiðu sjálfskap-
arvítisins sem jólastressið vill stundum verða er
það fer úr böndunum. Snjóhús sem fjölskyldan
hlóð úti í garði, jafnvel bara hlaðið snjóboltahús
fyrir sprittkerti í tómri sultukrukku; lakkrís-
toppar bakaðir af eftirvæntingu í eldhúsinu, jafn-
vel þótt þeir hafi kolfallið og orðið að lakkrís-
klöttum í ofninum því líkast til slysaðist svolítil
eggjarauðusletta með í hvíturnar fyrir þeyting-
una; smáfólk sem fær loks þá vígslu að fá að taka
þátt í því að búa til fyllinguna í kalkúninn, dýfa
sörunum (eða dívunum – sjá uppskrift hér í
blaðinu) í súkkulaði og jafnvel velta brúnuðu kart-
öflunum um í sykurbráðinni; að eyða dögum milli
jóla og nýárs, helst á köflóttum náttbuxum, þar
sem kaffisopi og konfekt blandast umræðum um
nýjustu jólabækurnar og hlátur er ekki langt und-
an.

Horfum til baka og þá munu líkast til flestir
komast að raun um að bestu jólaminningarnar
tengjast þeim eldforna sannleik að maður er
manns gaman, og aldrei á það jafnvel við og í
svartasta skammdeginu. Engar gjafir, hversu níð-
þungan verðmiða sem þær kunna að bera, koma í
staðinn fyrir vináttu, faðmlag og samveru þegar
hátíð ljóss og friðar er annars vegar.

Svo væri auðvitað vel til fundið að kveikja á
kerti og hugsa svo hlýtt sem hægt er til alls þess
fólks sem eyðir köldum desembermánuði allslaust
á flótta undan illsku og óhugnaði sem flæmt hefur
það á vergang.

Notum jólin til að búa til góðar minningar.
Morgunblaðið/Eggert

Að búa 
til jóla-
minningar
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Þ
að er mikil hátíð í vænd-
um og í rauninni alveg
magnað að heilt ár sé lið-
ið,“ segir Ólafur Gunnar

Sverrisson, sem ýmist er kallaður
Óli eða „Kóngurinn“ í Íshúsinu.
Hann er hugmyndasmiðurinn að
baki Íshúsi Hafnarfjarðar og á,
ásamt eiginkonu sinni Önnu Maríu
Karlsdóttur, mestan heiður af því
að nánast lífvana bygging við hafn-
arbakkann í Hafnarfirði er orðin að
iðandi miðstöð skapandi ein-
staklinga. „Tíminn hefur bók-
staflega flogið og mjög viðburðaríkt
ár er að baki. Við finnum enn svo
mjög fyrir allri jákvæðninni og
meðbyrinn sem var með okkur í
fyrrahaust er enn til staðar, enda
hefur þróun og stækkun umfangs
starfseminnar hjá Íshúsinu verið
ótrúlega ör á undanförnum mán-
uðum. Við erum eiginlega hálf-
agndofa yfir því hvað þetta hefur
gengið vel. En tíminn flýgur víst
þegar það er gaman, og okkur
Önnu grunaði ekki að við yrðum í
þessum sporum á eins árs afmæl-
inu. Þetta er svo langt umfram
okkar villtustu væntingar,“ bætir
Óli við.

Afmælisveisla 
og aðventugleði

Í tilefni af afmælinu verður Ís-
hús Hafnarfjarðar opið upp á gátt
helgina 21. og 22. nóvember.
Reykjavík Roasters verður með
kaffisölu, Vöffluvagninn verður til
staðar á hlaðinu, tónlist leikin og
svo verður opið inn í nýja rýmið
sem var að bætast við starfsemi Ís-
hússins. „Stækkunin hjá okkur hef-
ur verið svo ör að fólk sem kom á
opnunina hjá okkur í fyrra mun sjá
allt annað og stærra Íshús í dag,“
bendir Óli á. „Eins og alltaf verður
notaleg og kósí stemning í húsinu
og allir sem hér hafa vinnuaðstöðu
verða á staðnum til að taka á móti
gestum, sýna og segja frá öllu því
sem hér verður til.“ 

Það er greinilegt að þessi fram-
takssömu hjón hafa leyst eitthvað
dásamlegt og lifandi úr læðingi því
starfsemin hefur magnast upp nán-
ast í hverjum mánuði frá því Íshús-
ið var opnað.

Íshús Hafnarfjarðar hefur iðu-
lega opnað verslun sína fyrir gest-
um og viðskiptavinum alla fimmtu-
daga hvers mánaðar og þá er
jafnan margt áhugasamra gesta. Á
aðventunni verður bætt við af-
greiðslutímann og þá verður opið á
föstudögum frá kl. 18:00 til 22:00
og á laugardögum frá kl. 12:00 til
17:00.

„Þessi aukni afgreiðslutími er
fyrst og fremst hugsaður til að
kynna til leiks nýja rýmið hér í
húsinu og aðaláherslan er því þar,“
útskýrir Óli. „Laugardaginn 5. des-
ember ætlum við hins vegar að
hafa opið inn á allar vinnustofurnar
en annars er afgreiðslutíminn mið-
aður við nýja rýmið sem snýr, vel
að merkja, út að fallegu smábáta-
höfninni.“

Eins og er jafnan með góðar
hugmyndir þá veltir maður því
óhjákvæmilega fyrir sér hvers
vegna enginn hafði látið sér detta
þessa nýtingu hússins í hug fyrr? 

Tja, maður spyr sig.
„Í nýja rýminu erum við að

koma fyrir fallegu jólatré og erum
ennfremur að skipuleggja þar jóla-
markað, við verðum með tónlist-
artengda viðburði á aðventunni og
einnig má nefna sögusýningu um
rafvæðinguna í Hafnarfirði. En
fyrst og síðast er aðalatriðið nota-
leg stemning þar sem fólk getur
fengið sér sæti, slakað á og hvílt
lúin bein í jólaösinni. Og auðvitað
er gráupplagt að kaupa hjá okkur
fallegar jólagjafir um leið,“ segir
Óli kíminn.

Verslun Íshússins loks opnuð

Í framhaldi af þessum hugleið-
ingum minnir Óli á að verslunin
með allt handverkið sem verður til

á vinnustofum Íshússins mun fá
sinn varanlega stað í nýja rýminu
sem Óli og félagar eru að opna.
„Það verður óneitanlega stór
áfangi, að verslunin fái loks al-
mennilegt pláss undir sig og þá
umgjörð sem henni hæfir, því þessi
hluti starfseminnar hefur frá upp-
hafi verið á svolitlum vergangi hér
í húsinu, innan um allar vinnustof-
urnar.“ Það ætti að vera þakklátt
framtak meðal gesta og við-
skiptavina að allt handverkið sem
verður til innan veggja Íshússins
fái sinn sess.

Það er til marks um þörfina á
skipulegri verslun og framsetningu
handverksins sem þar verður til, að
þegar Íshúsið var opnað 21. nóv-
ember fyrir ári voru þar 12 skipu-
lagðar vinnustofur fyrir skapandi
fólk. Í dag eru vinnustofurnar 27
og enn sér ekki fyrir endann á

vexti afmælisbarnsins. „Auk þess
erum við að útvíkka starfsemina
meira út í verslunar- og við-
burðatengdan rekstur. Þetta er allt
á flugi. Íshúsið okkar yndislega er
bara á flugi,“ segir Kóngurinn í Ís-
húsinu. 

Óli bendir að lokum á að Íshús
Hafnarfjarðar verði í samstarfi við
hið vinsæla Jólaþorp í Hafnarfirði
sem starfrækt hefur verið á Thors-
planinu þar í bæ við miklar vin-
sældir. „Það verða sætaferðir úr
Jólaþorpinu og yfir í Íshúsið alla
laugardaga og sameiginleg dagskrá
hjá okkur á föstudagskvöldum, en
þá er ekki opið í Jólaþorpinu. Í
staðinn verður þá dagskrá í Íshús-
inu,“ bætir Kóngurinn í Íshúsinu
við. 

Þannig er það bara; það er alltaf
líf í Íshúsi Hafnarfjarðar.
jonagnar@mbl.is

Það stendur mikið til í Íshúsi Hafnarfjarðar um
þessar mundir. Bæði er Íshúsið eins árs og svo
verður opnaður þar jólamarkaður í aðdraganda
jóla þar sem afrakstur hönnuða og handverks-
fólks Íshússins verður til sölu.

Handverk 27 vinnurými fyrir skapandi einstaklinga. 

Jólagjafir Íshús Hafnarfjarðar hefur ótalmargt fallegt
handverk til sölu enda 27 skapandi vinnustofur í rýminu.

Jólastemning Ýmislegt verður gert
til hátíðabrigða í Íshúsi Hafnarfjarðar
næstu daga og vikur, bæði vegna
jólanna og eins árs afmælisins.

Hvalreki Búrhvelisbrettin frá Bifurkollu eru vinsæl til gjafa.

Morgunblaðið/Eva Björk

Jólin og Kóngurinn „Eins og alltaf verður notaleg og kósí stemning í húsinu og allir sem hér hafa vinnustaðstöðu
verða á staðnum til að taka á móti gestum, sýna og segja frá öllu því sem hér verður til.“ Ólafur Gunnar Sverrisson,
sem jafnan er kallaður Kóngurinn í Íshúsi Hafnarfjarðar, um jólastemninguna í Íshúsinu.

Aðstaða Íshúsið stækkar
sífellt og ný og spennandi
rými bætast við húsið.

Jólin í Íshúsinu
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Norski hönnuðurinn og innanhúss-

arkitektinn Jahn Aamodt er maðurinn

á bak við Timeout hægindastólinn.

Hann hefur unnið til fjölda verðlauna

fyrir hönnun sína en við stöndum fast

á því að Timeout hægindastóllinn sé

hans 9. sinfónía. Stóllinn er nútíma-

legur en um leið alveg tímalaus.

T IMEOUT HÆG INDAS TÓL L INN

Stóll, fullt verð: 299.900 kr.

Skemill, fullt verð: 79.900 kr.

15% AFSLÁTTUR
STÓLL OG SKEMILL

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 10–18 | Lau. 11–16
www.betrabak.is

322.980 KR.
379.800 KR.

Jahn Aamodt

Þ
að var fyrir einhverja
hugdettu sem undirrit-
uðum flaug í hug hvort
ekki væri ráð að fá þenn-

an glaðlega unga mann í jólaspjall,
líkast til af því hugboðið sagði að
líkast til yrði ekki úr því hefð-
bundið jólaspjall um kerti og spil.
Það reyndist heldur betur raunin, á
minn sann. Meira að segja þótt
varlega væri til jarðar stigið og
spurt varfærnislega út í eftir-
minnileg jól úr æsku. Það getur
varla klikkað?

„Eftirminnilegasta jólaminningin
mín úr æsku tengist einmitt blað-
inu Æskunni,“ svarar Steindi. „Ég
var á forsíðu jólablaðsins árið 1991.
Stelpan sem átti einnig að vera á
myndinni mætti ekki svo ég var
settur í hennar föt og látinn fá hár-
kollu. Ég sagði engum vinum mín-
um frá þessu.“ Það var og. Afrakst-
ur þessarar eftirminnilegu mynda-
töku má sjá hér á síðunni. Ekki
verður annað sagt en vel hafi tekist
til, miðað við aðstæður og allt. En
þetta mergjaða jólaleyndarmál er
hér með opinbert.

Jólahefðir Steinda fyrr og nú

Talið berst að jólahefðum, sem
tilheyra jú jólahaldinu víðast hvar
og svo reynist líka hafa verið hjá
okkar manni. „Já, það er ein hefð
sem er mjög merkileg og mjög
skrýtin,“ segir Steindi og verður
leyndardómsfullur á svip. Ég veit
ekki hvort aðrar fjölskyldur hafa
gert þetta, ég held að þetta sé eins-
dæmi.“

Hann lítur á blaðamann. 
„Þú átt eflaust ekki eftir að

skilja þetta, en svona er hún: Pabbi
sýður graut, hann er ekkert spes
og hann er kaldur. Hann er það, al-
veg ískaldur. Svo er möndlu troðið
á kaf í grautinn, en bara í eina
skál. Já ég sagði möndlu. Svo fel-
um við skálina innan um allar hinar
skálarnar og mandlan týnist. Svo
sá sem fær hana vinnur. Fær verð-
laun. Og allir klappa.“ 

Á minn sann. Og hvað með jólin
nú til dags, þegar Steindi er orðinn
húsbóndi á eigin heimili? Það lifnar
yfir honum þegar í stað.

„Við fjölskyldan erum að fara að
halda jólin í fyrsta skipti, tengdó
og bróðir kærustunnar verða hjá
okkur. Það vera ekki spariföt, held-
ur jólapeysur og joggarar.“ Steindi
verður spekingslegur á svip og
krossleggur hendur. 

„Ég hef aldrei skilið menn sem
geta borðað með gyrt ofan í og
nenna að hanga í jakkafötum. Það
verður möndlugrautur, hryggur og
desert. Svo fá allir að opna einn
pakka fyrir matinn. Þá tekur bara
við þetta venjulega sem allir gera;
feluleikur, Passenger 57 og anda-
glas.“

Á nærbuxunum um jólin

Flestir eiga sér ýmislegt matar-
kyns sem þeir verða að fá að
smakka á aðventunni ef jólin eiga á
annað borð að koma. Hvað er það
sem felur í sér hið sanna bragð
jólanna fyrir Steinda jr.? Hvað er
það sem hann verður bara að fá að
smakka?

„Mandarínur, piparkökur, Mack-
intosh, sykurpúðar, sykursnúðar,
sykruð lúða, sykruð rúða, og að
úða á … Hver var aftur spurn-
ingin?“

Blaðamaður dæsir. Skiptir engu.
Nógu mergjað er svarið!

Ég spyr hann heldur hvort hann
sé jólabarn í hjarta sér enn í dag
og hvernig pakkar fái helst hjartað
til að slá svolítið örar á aðfangadag.

„Ég er mjög mikið jólabarn, ég
byrja yfirleitt að skreyta í ágúst,“
svarar Steindi að bragði. „Þegar
kemur að pökkunum finnst mér
pappírinn mikilvægari en gjafirnar,
ég þroskaðist eiginlega aldrei upp
úr því tímabili.“

Er það svo, já?
„Það er hrikalega gaman að fá

mjög vel pakkaðan pakka, best ef
öll pappírsrúllan hefur verið notuð í
gjöfina. Svo situr maður allt kvöld-
ið að slíta þetta upp með tönn-
unum,“ útskýrir Steindi og ljómar
við tilhugsunina. „Stundum er

þetta bara vel innpökkuð sítróna
eða eitthvað svoleiðis. Og þeir sem
þekkja mig best gefa mér ekkert,
bara pappír, vel límdan.“

Þá vita vinir og ættingjar það
hvað hittir piltinn í hjartastað.

Steindi er loks inntur eftir því
hvort hann hyggist taka því rólega
um jólin eða verður hann ef til vill í
vinnunni? 

„Ég er í tökum fyrir áramóta-
skaupið og svo er ég að skrifa sjón-
varpsseríu sem þarf að klárast í lok
desember, svo það verður smá-
stress. Dálítið eins og að vera 6-0
undir í ping pong.“ Ég kinka kolli;
þetta skilja jú allir sem flókna
stöðu að vera í. 

„En ég mun skrifa á nærbux-
unum með jólabjór … kaupi
kannski smá jólapappír og geri vel
við mig.“

Nema hvað – maður á jú að gera
vel við sig á jólunum, ef einhvern
tímann.
jonagnar@mbl.is

Byrjar að skreyta í ágúst
Steinþór Hróar Steinþórsson þekkja landsmenn flestir sem skemmtikraftinn, sjónvarpsmanninn og gleðigjafann Steinda jr.
Hann hefur ekki síst getið sér gott orð fyrir býsna súrt skopskyn og blaðamaður mátti víst vita í hvað stefndi þegar kappinn
var fenginn í viðtal fyrir Jólablaðið. Spjallið reyndist nefnilegt jafnsúrt og það varð skemmtilegt – rétt eins og Steindi er sjálfur.

Fyrirsætan Það reyndust eftir-
minnileg jól þegar Steindi þurfti að
bjarga forsíðumyndatöku með því
að smella sér í stelpuföt og
smeygja hárkollu á hausinn. Slíkt
fer sjö ára strákur skiljanlega með í
grafgötur! Afraksturinn er þó alls
ekki sem verstur, satt best að segja.

Morgunblaðið/Eggert

Kósíjól „Ég hef aldrei skilið menn sem geta borðað með girt ofan í og nenna að hanga í jakkafötum. Það verður möndlugrautur, hryggur og desert. Svo fá
allir að opna einn pakka fyrir matinn. Þá tekur bara við þetta venjulega sem allir gera; feluleikur, Passenger 57 og andaglas,“ segir Steindi Jr. um jólin.



Jólagjafabréfið er ferðalag í hlýjan faðm og dekur og er fullkomin gjöf fyrir
ferðaglaða ættingja og vini á öllum aldri. Hvern viltu knúsa núna? Eftir áramót?
Í vor? Jólagjöfina í ár er einungis hægt að kaupa og bóka á flugfelag.is

Fullorðinsbréf: 19.500 kr.* Barnabréf: 10.850 kr.**

* Flug fram og til baka og flugvallarskattar
Gildir ekki í tengiflug í gegnumReykjavík

** Fyrir börn á aldrinum 2-11 ára

JÓLAGJAFABRÉF FLUGFÉLAGS ÍSLANDS

Jólag jafaflug er hægt að bóka frá 29. desember 2015 til 29. febrúar 2016 fyrir ferðatímabilið
6. janúar til 31. maí 2016. Frá 1. júní til 1. desember 2016 gildir g jafabréfið sem inneign upp í
önnur farg jöld. Nánar um skilmála á flugfelag.is

STYTTRI FERÐALÖG, LENGRI FAÐMLÖG UM JÓLIN
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H
laðið gnægtaborð með
risavöxnum fugli sem
mest minnti á ofvaxinn
kjúkling var líklega best

þekkt sem efniviður bíómynda – kal-
kúnninn var jú fastur þáttur þakk-
argjörðarmáltíðar Bandaríkja-
manna og að auki vinsæll jólamatur
t.a.m. í Bretlandi. Með losun hafta
og auknu fæðuúrvali hefur kalkún-
ninn bæst í matarflóruna hér á landi
líkt og ýmislegt annað hráefni og
hefur hann átt vaxandi vinsældum
að fagna sl. 10-15 ár. 

Íslendingar sem búið hafa í
Bandaríkjunum halda sumir þakk-
argjörðardaginn hátíðlegan og þá er
kalkúnninn kominn víða á borð um
jólahátíðina, sérstaklega á gamlárs-
kvöld enda getur hann veitt kær-
komna hvíld frá reykta matnum sem
gjarnan einkennir jólahald okkar Ís-
lendinga. Stærð þessa risafugls, sem
þrátt fyrir útlitið er allsendis óskyld-
ur hænsnfugli, veldur því líka að
hann hentar vel á veisluborð þar
sem margir koma saman. Það þarf
heldur ekki að vera flókið mál að
elda kalkún, þótt það taki tíma, og
vel má vinna sér í haginn, en aðal-
atriðið er að gæta þess að fuglinn
verði ekki of þurr. 

Kalkúnn með 
salvíusmjöri

Uppskriftin birtist í bandaríska
matartímaritinu Bon Appétit fyrir
allmörgum árum og fékk ég hana
fyrst hjá vinkonu sem bjó í Banda-
ríkjunum og fær hún alltaf lofsam-
legar viðtökur hjá matargestum.
Salvíusmjörið má útbúa einum til
tveimur dögum fyrirfram og sömu-
leiðis má gera fuglinn kláran í ofninn
degi fyrir eldun, en þá borgar sig að
láta hann standa í stofuhita u.þ.b.
klukkutíma áður en hann fer í ofn-
inn.

Salvíusmjör

8 beikonsneiðar, u.þ.b. 250 g
220 g ósaltað smjör, við 
stofuhita
3 msk fersk salvía, söxuð 
(eða 3 tsk þurrkuð)

Brúnið beikonið á pönnu þar til
það er orðið stökkt. Látið fituna leka
af beikoninu á eldhúsrúllu og saxið
það því næst smátt. Blandið beikoni
og salvíu saman við smjörið. Bragð-
bætið með pipar og salti. Setjið filmu
yfir smjörið og geymið í kæli.

Kalkúnn og soðsósa

Kalkúnn (uppskriftin miðast
við 7-8 kg fugl)
3 bollar púrrulaukur, saxaður
8 salvíugreinar, ferskar
3 lárviðarlauf
4½ bolli kjúklingasoð

Þerrið kalkúninn með eldhúsrúllu.
Kryddið fuglinn innanverðan með
salti og pipar og setjið salvíu og lár-
viðarlauf inn í fuglinn. Hnífur er not-
aður til að losa skinnið varlega frá
vöðvum fuglsins. Gætið þess að
skinnið rifni hvergi svo kjötið þorni
ekki. Nuddið um 1⁄3 af salvíusmjörinu
undir húð fuglsins og setjið kalkún-
inn því næst í stóran steikarpott.
Nuddið u.þ.b. 2 msk af salvíusmjöri
á fuglinn utanverðan. Geymið 1⁄3
hluta salvíusmjörsins til sósugerðar,
en notið afganginn til að setja reglu-
lega smjörklípur á kalkúninn meðan
á steikingu stendur. 

Hellið 1⁄3 bolla af soði yfir kalkún-
inn. Kjöthitamæli er því næst stung-
ið innan í þykkasta hluta lærvöðv-
ans. Setjið fuglinn inn í 180°C heitan
ofn og steikið þar til hitamælirinn
sýnir 82°C. 7 kg fugl er u.þ.b. 3 tíma
í ofninum, en reikna má með u.þ.b.
25 mínútum í eldunartíma fyrir
hvert kg.

Ausið soði yfir fuglinn á hálftíma
fresti meðan á steikingu stendur, en
geymið tvo bolla af soði til sósugerð-
ar. Látið kalkúninn standa í 30 mín-
útur áður en hann er borinn fram.

Þá er það sósan. Hellið soðinu úr
steikarpottinum í skál og fleytið fit-
una af. Setjð soðið í pott ásamt 2
bollum af kjúklingasoði og sjóðið við
háan hita þar u.þ.b. 2 bollar af soði
eru eftir í pottinum (um 10 mínútur).
Lækkið hitann og hrærið salvíu-
smjörinu saman við og smakkið til
með salti og pipar. Notið sósulit til
að dekkja sósuna ef vill.

Trönuberjasósa 
með hunangi

Trönuberjasósa er ómissandi með
kalkúninum og þessa uppskrift má
laga þremur til fjórum dögum áður
en hún er borin fram.

1¾ bollar trönuberjasafi 
¾ bollar hunang
1 msk appelsínubörkur
1 kanilstöng
1 lárviðarlauf
1 tsk ferskur engifer, fínt rifinn
¾ tsk malaður kóríander
½ tsk gróft salt
½ tsk malaður pipar
2 negulnaglar

1⁄8 tsk cayennepipar
1 poki fersk trönuber (340 g)

Hitið 1½ bolla af trönuberjasafa,
hunang og appelsínubörk í potti.
Hafið blönduna á meðalhita og
hrærið í þar til hunangið hefur náð
að leysast upp. Látið blönduna þá
sjóða í u.þ.b. 4 mínútur til viðbótar.
Bætið kanilstöng, lárviðarlaufi, engi-
fer, kóríander, salti, pipar, neg-
ulnöglum og cayennepipar saman
við. Látið sjóða í um 2 mínútur og
hellið svo trönuberjunum út í. Látið
sjóða þar til berin fara að springa og
sósan byrjar að þykkna (um 15 mín-
útur). Takið pottinn af hitanum og
veiðið lárviðarlaufið upp úr. Bætið
afganginum af trönuberjasafanum
saman við og geymið sósuna í kæli. 

Beikon- og salvíufylling

Fylling er fastur liður í kalkúna-
veislu, þótt sjaldnast sé fyllingin
sem var inni í fuglinum borðuð. Al-
gengara er að búið sé til ríflegt

magn fyllingar og afgangurinn sett-
ur í ofnfast fat og bakaður sér áður
en hann er borinn á borð ásamt öðru
meðlæti.

6-10 sneiðar súrdeigsbrauð
(fer eftir stærð), skorið í teninga 
12 beikonsneiðar
3 bollar púrrulaukur, saxaður
3 bollar sellerí, saxað
500 g sveppir
1½ msk salvía, þurrkuð
2 tsk timían, þurrkað
1 tsk salt
¾ tsk svartur pipar, malaður
2½ bolli kjúklingaseyði
2 stór egg
1½ tsk lyftiduft

Hitið ofninn í 160°C. Setjið brauð-
teningana á bökunarplötu og látið
þorna í ofninum þar til þeir eru
orðnir stökkir (um 25 mínútur). Setj-
ið í stóra skál. 

Steikið beikonið á pönnu yfir með-
alhita þar til það er stökkt. Látið
leka af beikoninu á eldhúsrúllu. Not-

ið um 75 ml af beikonfitunni sem
varð eftir á pönnunni til að steikja í
púrrulauk og sellerí þar til græn-
metið byrjar að brúnast (um 10 mín-
útur). Bætið sveppum, salvíu, timí-
ani, salti og pipar saman við og
steikið við vægan hita þar til svepp-
irnir eru orðnir mjúkir. Hellið græn-
metisblöndunni saman við brauðten-
ingana, bætið beikoninu út í og
blandið þessu vel saman. Hellið 2
bollum af soði yfir brauðblönduna
(þetta má gera degi áður en fyllingin
er elduð). 

Hitið ofnin í 180°C. Smyrjið ofn-
fast mót. Hrærið saman eggi og
lyftidufti og blandið saman við
brauðið og grænmetið. Notið meira
soð til að bleyta upp í brauðinu ef
það er þurrt. Setið í ofnfast mót og
bakið í um klukkutíma, eða þar til
fyllingin er orðin gullinbrún. 

Ofnréttur úr 
sætum kartöflum

Þessi uppskrift fannst í gömlu
Húsa og híbýla-blaði og hefur verið
fastur liður í kalkúnaveislunni und-
anfarin ár.

3 bollar sætar kartöflur, soðnar
og stappaðar
½ bolli púðursykur 
1 egg 
½ bolli hvítur sykur
1⁄3 bolli mjólk
1⁄3 bolli smjör
örlítið salt

Sjóðið sætu kartöflurnar og
stappið því næst í mauk. Hrærið
öðru hráefni saman við og setjið í
eldfast mót. Bakið í 30 mínútur við
175°C.

Toppur

½ bolli púðursykur
1 bolli kornfleks (mulið)
½ bolli pekanhnetur, saxaðar
½ bolli smjör, bráðið 

Hrærið saman öllu hráefninu í
toppinn á meðan kartöflurnar eru að
bakast. Þegar kartöflublandan hefur
verið í ofninum í 30 mínútur er fatið
tekið út og kornfleksblöndunni
dreift yfir. Sett aftur inn í ofn og
bakað í 10 mínútur til viðbótar.
aseinars@gmail.com

Kalkúnn á hátíðarborðið
Hamborgarhryggur,
rjúpur, hangikjöt og
purusteik voru lengi 
algengasti jólamatur
Íslendinga, þótt stöku
heimili kynnu að bjóða
upp á hreindýrasteik.
Undanfarin ár hafa þó
vinsældir kalkúnsins
farið vaxandi um
jólahátíðina.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Sælgæti Sætar kartöflur má elda á ýmsa vegu og vel má gera úr þeim ofn-
rétt sem verður algjört sælgæti. Pekanhnetur og púðursykur segja sitt.

Morgunblaðið/Kristinn

Hátíðarfugl Kalkúnn hentar vel á veisluborðið fyrir stórfjölskylduna, enda fuglinn matarmikill, og eins tíðkast að hafa gott úrval meðlætis með.
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Gæðajólatré - sem endist ár eftir ár!
Þessi jólatré eru í hæsta gæðaflokki

auk þess að vera mjög falleg og líkjast
þannig raunverulegum trjám.

Einföld samsetning.

• Ekkert barr að ryksuga
• Ekki ofnæmisvaldandi
• 12 stærðir (60-500 cm)
• Íslenskar leiðbeiningar

• Eldtraust
• Engin vökvun
• 10 ára ábyrgð
• Stálfótur fylgir

Opnunartímar:
Virkir dagar kl. 09-18
Laugardagar kl. 11-18
Sunnudagar kl. 12-18

Fallegjólatré

V
ið fjölskyldan bökum engin
ósköp fyrir jólin en pip-
arkökurnar eru þó ómiss-
andi og það er alltaf til-

hlökkunarefni að setjast niður við
kertaljós á aðventunni með vinum
eða frændsystkinum og fletja út
piparkökudeig, móta skemmtilegar
fígúrur, baka, smakka, skreyta og
loks smakka meira. Reyndar eru
eiginlega allir orðnir saddir þegar
síðustu kökurnar koma úr ofn-
inum,“ segir Ebba Guðný Guð-
mundsdóttir heilsukokkur. 

„Ég er með gamla, skothelda
uppskrift að piparkökum á hollari
nótum. Þar nota ég til dæmis spelt
og kókospálmasykur í staðinn fyrir
hveiti og hvítan sykur; kökurnar
eru ofsalega góðar og klárast alltaf
hratt heima hjá mér. Ég er útsmog-
in og sting strax góðum skammti af
piparkökum í frysti, þannig að það
sé eitthvað eftir þegar nær dregur
jólum og kemur að því að börnin
mín eiga að taka smákökur með í
skólann.“

Bragðast betur

Ebba segir gráupplagt og sára-
einfalt að taka gamlar, vinsælar
kökuuppskriftir og skipta út hráefni
fyrir hollari valkost. „Í uppskriftum
má alltaf taka út hvítt hveiti og nota
í staðinn lífrænt mjöl, ég nota mest
fínt spelt og bæti þá jafnvel smá-
vegis af grófu spelti saman við.
Sömuleiðis er snjallt að taka út
smjörlíki og nota þess í stað smjör
eða olíu og ég mæli til dæmis með
lífrænni kókos-, sólblóma- eða ólífu-
olíu.

Í stað hvíts sykurs má nota líf-
rænan kókospálmasykur, palmyra
jaggery, stevíu, hrásykur, hunang
eða lífrænt hlynsíróp. Þá er líka yf-
irleitt hægt að minnka sykurmagnið

talsvert í uppskriftum og ég geri
það undantekningarlaust. Kökurnar
verða ekki síðri heldur þvert á móti,
þær bragðast miklu betur.

Mín reynsla er sú að mér líður
líka mun betur ef ég nota kók-
ospálmasykur, lífrænt hunang,
döðlur, stevíu eða lífrænt hlynsíróp
sem sætu í staðinn fyrir hvítan syk-
ur. Sem dæmi má nefna að kók-
ospálmasykur hefur mun minni
áhrif á blóðsykurinn en hvítur sykur
og stevía ruglar blóðsykurinn ekk-
ert, auk þess sem hún inniheldur
engar hitaeiningar. Best er auðvitað

að neyta sætmetis í hófi og fá sér
alltaf eitthvað hollt fyrst, þá borðar
maður ósjálfrátt minna af hinu.“

Eftirréttir ömmu

Spurð út í jólin, hátíðarmatinn og
hollustuna segist Ebba halda sínu
striki á aðventunni og kaupa inn og
elda eins og venjulega. „Mér og
okkur hér heima líður best af ein-
földum, hreinum mat, hann er líka
svo bragðgóður þannig að ég er
ekkert að breyta út af venjunni þó
að jólin nálgist. Á aðfangadagskvöld
er auðvitað veislumatur og jólaboðs-
maraþon dagana á eftir, og þá gilda
önnur lögmál.

Reyndar elda ég óvanalega lítið
yfir hátíðirnar, við erum oftast hjá
foreldrum mínum í mat á jólunum
og hjá tengdaforeldrunum á gaml-
árskvöld. Við hjónin eigum unga
foreldra sem hafa gaman af því að
bjóða heim og við græðum á því.
Börnunum finnst líka enn skemmti-
legra þegar við erum öll saman um
jól og áramót. Mamma og pabbi
hafa mjög oft lambahrygg í jólamat-
inn, en stundum bý ég líka til hnet-

usteik. Svo eru alltaf eftirréttirnir
hennar ömmu Þóru; sítrónubúðing-
urinn og „góða kakan“, en hún
minnir helst á stóra söru.“

White Christmas

Aðspurð kveðst hún reyna að
njóta aðventunnar og jólanna. „Það
verður samt að viðurkennast að ég
er mikið sumarbarn, enda fædd um
hásumar. Ég held að það sé í stjörn-
unum mínum að elska ilmandi gróð-
ur, sumar og sól. Svo er ég þar að
auki léleg í búðarápi. Engu að síður
finnst mér einlæglega gaman að
upplifa jólin með börnunum mínum,
með tilheyrandi gleði, spenningi og
alls konar jólastússi í skólanum.
Þeim fylgir svo skemmtileg og bráð-
smitandi tilhlökkun í desember. Hér
heima njótum við fjölskyldan þess
að kúra við kertaljós, spjalla, lesa,
og horfa á jólamyndir.

Ég er þakklát mömmu, pabba og
bróður mínum fyrir að eiga ein-
göngu fallegar og skemmtilegar
minningar frá æskujólunum. Ég
kemst alltaf í mikið jólaskap þegar
mamma og pabbi eru búin að
hengja upp jólaskrautið, sem hefur
fylgt þeim frá því að ég man eftir
mér og örugglega lengur. 

Annars hefjast jólin fyrir alvöru
þegar börnin mín senda mig út í
geymslu að sækja jólaskrautið. Við
spilum jólatónlist og skreytum
heimilið í sameiningu, eða réttara
sagt; við byrjum saman að skreyta
en svo endar það alltaf með því að
ég klára ein. Ég á mikið af fallegu
jólaskrauti frá ömmu Þóru sem er
látin, og svo hef ég eins og margir
safnað hinu og þessu í gegnum árin.
Mér þykir vænt um jólaskrautið
mitt og því fylgja ótalmargar góðar
minningar. Í geymslunni er líka
kassi með jólabíómyndum fjölskyld-
unar sem við horfum á um hver jól;
meðal vinsælla titla má nefna
Scrooge og White Christmas, við
fáum aldrei nóg af þeim.“
beggo@mbl.is

Jólabakstur á hollari nótum
Ebba Guðný Guð-
mundsdóttir, sjón-
varpskokkur og mat-
arbókahöfundur, bakar
gómsætar piparkökur
úr úrvalshráefni þar
sem hún styðst við
gamla og góða upp-
skrift en skiptir meðal
annars hveiti og hvít-
um sykri út fyrir spelt
og kókospálmasykur.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

❄
Börnunum fylgir

skemmtileg og bráð-
smitandi tilhlökkun í

desember.

Skynsemi „Mín reynsla er sú að mér líður líka mun betur ef ég nota kókospálmasykur, lífrænt hunang, döðlur, stevíu eða lífrænt hlynsíróp sem sætu í stað-
inn fyrir hvítan sykur,“ segir Ebba Guðný Guðmundsdóttir, sjónvarpskokkur og matarbókahöfundur, sem skiptir út hráefni fyrir hollari valkost..

3 dl speltmjöl, gróft
4 dl speltmjöl, fínt
2 dl pálmasykur/palmyra
jaggery/hrásykur/erýtrítol
með stevíu, lífrænt (eða
blanda af þessu)
2 tsk. engifer
4 tsk. kanill
2 tsk. negull
¼ tsk. pipar
3 tsk. vínsteinslyftiduft
180 g mjúkt smjör 
0,75-1 dl mjólk að eigin
vali (byrjið með 0,75)
1/2 dl hlynsíróp eða dökkt
agave, lífrænt
½ dl volgt vatn ef þarf

Blandið þurrefnunum sam-
an í skál, bætið við smjöri,
mjólk, sírópi (og vatni) og
hnoðið í deig. Bætið við vökva
eða smjöri ef deigið er of
þurrt, eða spelti ef það er of
blautt.

Fletjið út deigið í smá pört-
um, hæfilega þykkt. Stingið út
kökur, raðið á bökunarpappír
á ofnplötu og bakið við 180°C í
um 10-12 mínútur.

Piparkökur
Ebbu

Borðskraut Hátíðlegar kökur
og fallegar í krukku.

� 1 dl hvítt hveiti verður 1 dl sigtað spelt.
� 1 dl hvítur sykur verður 1 dl kókospálmasykur, ¾ dl palmyra jaggery
sykur, ¾ dl hrásykur, ¾ dl hlynsíróp (lífrænt) eða ¾ dl agave síróp.
� 1 dl smjörlíki verður 1 dl smjör eða ¾ dl sólblóma-, ólífu- eða kókos-
olía (kaldpressaðar).
� Fyrir hver 100 g af mjöli (t.d. speltmjöli) þarf að nota 1 tsk. af vín-
steinslyftidufti. Þannig má breyta nánast hvaða geruppskrift sem er og
nota í staðinn vínsteinslyftiduft.

Hvernig skipti ég út hráefnum?



Verbena Jólakúla

Almond Gjafakassi Cedrat Gjafakassi fyrir herra

Handkremstríó

1.980 kr. 3.300 kr.

7.490 kr.8.990 kr.

Verbena jólakúla - 1.980 kr.: Verbana Laufsápa 25g, Verbana Handkrem 10ml, Verbena Sturtugel 30ml, Verbena Húðmjólk 30ml; Handkremstríó - 3.300 kr.: Cherry Blossom Handkrem 30ml, Shea Butter Handkrem 30ml, Almond Handkrem 30ml; Almond Gjafakassi - 8.990 kr.:
Almond Líkamskrem 100ml, Almond Handkrem 30ml, Almond Sturtuolía 250ml, Almond Sturtuskrúbbur 200ml; Cedrat Gjafakassi - 7.490 kr.: Cedrat After Shave Kremgel 30ml, Cedrat svitastifti 75g, Cedrat Sturtugel 250ml, Cedrat Andlitshreinsir 150ml.

Kringlan 4-12 | s. 577-7040 • loccitane.com
L’Occitane en Provence - Ísland
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GOKI bíll
silfraður

20.900

H
netusteikin er í aðal-
hlutverki á mínu jóla-
borði, ásamt grænmet-
inu, auk þess sem ég

geri lambakjötinu hátt undir höfði,“
segir Helga Mogensen, heilsukokk-
ur og veitingakona. Helga er mat-
gæðingum að góðu kunn, á liðnum
árum hefur hún tekið þátt í upp-
byggingu vinsælla heilsu- og græn-
metisveitingastaða, Krúsku, Lifandi
markaðs og Á næstu grösum, og
fyrir tveimur árum setti hún á
markað eigin vörulínu – heilnæman
sælkeramat undir heitinu Úr eld-
húsi Helgu Mogensen.

„Með stækkandi fjölskyldu er
villibráð nú líka á borðum á jólum,
sem Haraldur tengdasonur minn
sér um að matreiða, ásamt bökuðu
rótargrænmeti og eplasalati, veisl-
an er svo fullkomnuð með góðri
sósu og apríkósuchutney. Stundum
er möndlugrauturinn hafður í for-
rétt og með honum möndlugjöf, en
eftirrétturinn á aðfangadagskvöld
er breytilegur frá ári til árs. Góður
heimalagaður ís með súkkulaðisósu
vekur þó alltaf mesta lukku eða ti-
ramisu.“

Konfekt og bók

Aðspurð segist Helga alltaf
hlakka til desembermánaðar, í að-
draganda jóla gefist næg tilefni til
að gera sér glaðan dag. „Aðventan
er frábær tími og mér finnst allur
undirbúningur fyrir jólin skemmti-
legur. Á aðventunni nýt ég gæða-
stunda með góðum vinum, rápa í
búðir í leit að jólagjöfum, skoða

jólabækurnar og byrja jafnvel að
lesa eina eða tvær. Ég er ekki
mjög föst í hefðum, þeim hefur
fækkað með árunum. Í eldhúsinu
legg ég meiri áherslu á matinn en
jólasmákökurnar, en útbý samt
alltaf möndlukonfekt og súkkulaði-
hnetusnakk. 

Hátíðleg tónlist er ómissandi á
aðventunni og fær að hljóma alla
daga heima í stofu, þar sem ég
hlusta mest á klassísk jólalög. Svo
finnst mér nauðsynlegt að fara á
jólatónleika í desember með systk-
inum mínum, við höfum gert það
undanfarin ár; í fyrra voru það
Sætabrauðsdrengirnir en í ár ætl-
um við á tónleika með Sigríði
Thorlacius og Sigurði Guðmunds-
syni.

Ég fer aldrei fram úr sjálfri mér
þegar kemur að jólaskrauti heldur
skreyti heimilið hóflega með lifandi
greni, kertum og skrauti sem mér
hefur áskotnast í gegnum tíðina og
kallar fram fallegar og ljúfar minn-
ingar. Heimilið fær á sig hátíð-

arblæ þegar skrautið er komið upp
og ég nýt þess að anda að mér
greniilmi og lesa við kertaljós. En
svo er ég líka alveg tilbúin að taka
niður jólaskrautið þegar nýja árið
er gengið í garð og þá helst fyrir
þrettándann.“

Sápa með reykelsi

Á Þorláksmessu bíður Helgu
ánægjulegt verk-
efni og þá er jóla-
undirbúningnum
líka að mestu lok-
ið. „Þorláksdagur
er alltaf svolítið
skemmtilegur, þá
er ég oftast komin
í jólafrí og heimilið angar af sápu,
greni og reykelsi. Seinnipartinn
byrja ég að keyra út jólagjafir og
svo finnst mér nauðsynlegt að fara
niður í bæ og rölta Laugaveginn,
taka inn jólastemninguna, hitta vini
og gleðjast.

Aðfangadagur byrjar fallega í
kirkjugarðinum með stórfjölskyld-

unni, þar sem við komum saman
yfir leiði foreldra minna og kveikj-
um á kertum. Þar skiptumst við
systkinin á gjöfum, kyssumst og
knúsumst og eigum ljúfa stund
saman og síðan fer hver í sína átt-
ina og inn í jólin. Í mínum huga er
það sérstök stund að hlusta á
kirkjuklukkurnar hringja inn jólin
klukkan sex, hlýða á ljúfa tóna úr

útvarpinu og finna ilm-
inn úr eldhúsinu. 

Ég hef alltaf kunnað
að njóta jólanna en
finnst þau sérlega
skemmtileg síðustu ár-
in, eftir að barnabörnin
komu í heiminn. Ég er

heppin með tengdasyni og þeir eru
ansi liprir þegar kemur að því að
elda góðan mat; eru næmir kokkar
og til í að gera tilraunir. Ég er svo
ánægð með hvað þau eru öll opin,
bæði dæturnar og tengdasynirnir,
og tilbúin að prófa eitthvað nýtt úr
eldhúsinu en þó ríkir á meðal
þeirra skemmtileg íhaldssemi.“

Inni á ullarsokkum

Helga leggur áherslu á að jóla-
dagur sé heilagur á hennar heimili,
í orðsins fyllstu merkingu. „Þá er
allt á rólegu nótunum. Klæðnaður-
inn er jólanáttfötin og ullarsokk-
arnir fram eftir degi og dagurinn
fer í bóklestur og slökun, jafnvel
með góðum göngutúr. Á jóladag
eru engin jólaboð en í hádeginu
skapast á heimilinu dönsk stemn-
ing með girnilegum samlokum, sal-
ötum, síld og bjór, fyrir þá sem
vilja. 

Um kvöldið er framreiddur há-
tíðarmatur úr kjötafgöngum, ásamt
dýrindissalötum, og í eftirrétt er
súkkulaðikaka með ís og hindberja-
sósu. Jóladagur er því dásamlegur,
en reyndar eru áramótin skemmti-
legust og gamlársdagur og nýárs-
dagur mínir uppáhaldsdagar. Það
er alltaf sérstök tilfinning að
kveðja gamla árið og taka á móti
því nýja, full tilhlökkunar.“
beggo@mbl.is

Grænmetisveisla jólanna

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Hefðir „Á jóladag eru engin jólaboð en í hádeginu skapast á heimilinu dönsk stemning með girnilegum samlokum, salötum, síld og bjór, fyrir þá sem vilja,“
segir matgæðingurinn Helga Mogensen. „Klæðnaðurinn er jólanáttfötin og ullarsokkarnir fram eftir degi og dagurinn fer í bóklestur og slökun. “ 

Helga Mogensen
heilsukokkur matreiðir
ávallt ljúffenga hnetu-
steik á jólum, ásamt
lambakjöti og villibráð.
Henni finnst gaman að
breyta út af venjunni
þegar meðlætið og
eftirréttir eru annars
vegar og býður upp á
fallegt grænmeti og
deserta sem alltaf
vekja lukku.

❄
Aðfangadagur
byrjar fallega í

kirkjugarðinum.

Hnetusteik

2 stönglar sellerí, smátt skorið
1 laukur, smátt skorinn
1 stk. kúrbítur
10 stk. sveppir, smátt skornir
150 g valhnetur, ristaðar
100 g möndlur, ristaðar
100 g sesamfræ, ristuð
200-300 g haframjöl
2 tsk. turmerik
½ tsk. cayennepipar
3 tsk. salt
1 tsk. pipar
1 msk. rifinn engifer
2 tsk. sítrónusafi
olía til steikingar
200 ml tómatamauk

Byrjið á því að hita olíuna og létt-
steikja grænmetið í góðum potti,
öllu kryddi bætt út í, hrært vel og
látið malla við lágan hita þar til allt
er orðið vel mjúkt. Setjið saman við
haframjöl og tómatmauk, ég hef líka

sett út í pastasósu sem er vel krydd-
uð. Blandið öllu vel saman, smakkið
til með salti. Hér þarf að athuga
hvort deigið er nægilega þétt til að
bakast; haframjölið á að taka vel til
sín en oft bæti ég við 100 g til við-
bótar til að fá deigið sem þéttast. Ol-
íuberið eldfast form og bakið í ca 40

mín við 160°C, þetta er svolítið mis-
jafnt eftir ofnum en hnetusteikin
þarf að vera þannig bökuð að auðvelt
sé að skera hana. Svo er fallegt að
skreyta hana með hnetum og berj-
um. Önnur hugmynd er að baka
hnetusteikina í smjördeigi, það er
mjög ljúffengt.
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FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 10–18 | Lau. 11–16
www.betrabak.is

DÁSAMLEG JÓLAGJÖF FYRIR ÞREYTTA FÆTUR

HEILSUINNISKÓR

Heilsuinniskórnir sem laga sig

að fætinum og dreifa þyngd

jafnt um hann. Komnir aftur!

3.900 KR. 1 PAR

23.840 KR.

TVENNUTILBOÐ

Dúnsæng og dúnkoddi

60% dúnn, 40% smáfiður.

TEMPUR ORIGINAL

Þessi veitir góðan stuðning.

Hentar vel þeim sem sofa á

hlið.

TEMPUR CLOUD COMFORT

Tilvalinn fyrir þá sem

vilja Tempur stuðning

en mýktina líka.

TEMPUR TRADITIONAL

Fáanlegur mjúkur, miðlungs

og stífur – sígild þægindi

fyrir alla.

18.900 KR. 24.875 KR. 19.900 KR.

22.015 KR.
Verð fyrir: 25.900 kr.

22.015 KR.
Verð fyrir: 25.900 kr.

16.915 KR.
Verð fyrir: 19.900 kr.

ELEGANTE RÚMFÖTJOOP RÚMFÖT BRUNO BANANI RÚMFÖT
Fáanleg í öllum stærðum og ótal litum.

BELLA DONNA
ALOE VERA LÖK

15% AFSLÁTTUR 15% AFSLÁTTUR 15% AFSLÁTTUR

6.980 KR. 2 PÖR

9.900 KR. 3 PÖR
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Bakað rótargrænmeti
með kasjúhnetusósu 
fyrir 4

2 litlar rauðrófur
1 stór rófa eða 2 litlar
1 stór sæt kartafla
4 gulrætur
6 hvítar kartöflur
4-6 hvítlauksrif
smá af ólífuolíu
2 tsk. gróft salt

Skrælið rauðrófur, rófur, gulræt-
ur og sæta kartöflu, ef hvítu kartöfl-
urnar eru lífrænar eru nóg að þvo
þær vel. Skerið allt grænmetið niður
í grófa bita og setjið i rúmgott eld-
fast form eða skúffu, hellið yfir ólífu-
olíu, sáldrið yfir salti og hvítlauks-
geirum, jafnvel líka smá rósmaríni
og timían ef vill. Stungið inn í heitan
ofninn og bakað við 190°C í 40 mín.

Kasjúhnetusósa

250 g kasjúhnetur
1 hvítlauksgeiri
2 tsk. sítrónusafi
salt
1 tsk. hunang
2 msk. appelsínusafi

Hnetur lagðar í bleyti yfir nótt,

vökvinn sigtaður af og þær settar í
matvinnsluvél og þeytt vel. Bætt við
hvítlauk og sítrónu, smakkað til með
salti og loks er hunang og appels-
ínusafi sett saman við. Sósan er betri
þykk til að toppa hana yfir græn-
metið. Fyrir þá sem vilja er gott að
setja líka steinselju saman við.

Bakaðar gulrætur, 
rauðlaukur með fennel
og myntu
fyrir 4

8 gulrætur, skrældar og skornar
i grófa munnbita
2 vænir rauðlaukar, skrældir og
skornir í báta
1 stk. fennel, skorið í grófa bita
3 msk. ólífuolía
smá salt og pipar
2 msk. sólblómafræ
handfylli af ferskum kóríander
10 blöð af ferskri myndu eða 2
msk þurrkuð
1 tsk. paprikuduft
2 tsk. sítrónusafi

Dreifið grænmetinu á góða ofn-
plötu. Hristið saman olíu, sítrónu-
safa, salt, pipar og paprikuduft og
hellið yfir. Stingið inn í 190°C heitan
ofninn og bakið í 25 til 30 mín. Kælið

þá aðeins niður og sáldrið loks yfir
grænmetið myntu, söxuðum kórían-
der og sólblómafræjum. Gott með
með jólamatnum, kjöti eða öðru.

Hrísgrjónasalat með vín-
berjum og valhnetum

200 g hýðishrísgrjón
100 g sæt kartafla
6 msk. ólífuolía
1 tsk. salt
½ tsk. svartur pipar
1 tsk. salvía
50 g sólblómafræ
50 g sesamfræ
100 g valhnetur, gróflega sax-
aðar.
20-30 stk. vínber
þurrkuð trönuber, handfylli
3 msk. steinselja, söxuð

Sætar kartöflur skrældar, skorn-
ar í munnbita, settar saman við hrís-
grjónin og soðið saman samkvæmt
leiðbeiningum á pakka. Hrísgrjónin
kæld niður. Hrist saman olía, salt,
pipar og salvía og hellt yfir grjónin.
Fræ og hnetur þurristaðar, bætt út í
og öllu blandað vel saman. Vínberin
loks skorin í tvennt og bætt saman
við, ásamt trönuberjum og stein-
selju.

Hrísgrjónasalatið er bæði bragð-
gott og fallegt, ég hef til dæmis not-
að það sem fyllingu í bökuð grasker
og er það ein hugmynd á jólaborðið.
Það er mjög gott að breyta til og
skipta um korntegund og nota t.d.
perlubygg eða kúskús. Svo hristi ég
saman 50 ml óífuolíu, 2 tsk. salt, 1
tsk. turmerik, 1 tsk. sinnep og 1
msk. tamari- eða sojasósu og dreifi
yfir salatið áður en það er borið
fram.

Súkkulaðikexkaka með
berjum og ís

200 g lífrænt dökkt súkkulaði
100 g lífrænt mjólkursúkkulaði
100 ml soja- eða hafrarjómi
1 tsk. vanilluduft
100 g kókósolía
1 pk. gróft kex, helst lífrænt,
best er að hafa kexið ferkantað
en annars brýt ég það upp og
hef nóg af því.

Best er að nota formkökuform
og klæða það að innan með
bökunarpappír. Bræðið súkkulaði
og kókósolíu við vægan hita og
hrærið vel saman ásamt vanillu-
dufti og rjóma. Hrærið saman við
lágan hita.

Byrjið á að setja í botninn gott
magn af súkkulaðimassa og síðan
kex og svo er það endurtekið, súkku-
laðimassi og kex, lag fyrir lag, og
endað á súkkulaðinu. Stingið þessari
dásemd svo inn í frysti í sólarhring,
hún er frábær með berjum og ís. Ef
kakan klárast ekki strax er henni
stungið aftur inn í frysti og hún
geymd þar.

Hátíðarútgáfa af 
kornflexkökum

100 ml kókósolía
300 g dökkt súkkulaði 70%
1 msk. hunang
150 g kornflex
100 g ristaðar möndlur og saxa
þær
100 g þurrkuð trönuber
½ tsk. salt
1 tsk. sterkt kaffi

Byrjið á að bræða fituna og
súkkulaðið ásamt kaffi, salti og hun-
angi. Kælið aðeins og hrærið söx-
uðum möndlum, kornfleksi og trönu-
berjum saman við. Skiptið jafnt í
pappírsform, þetta er frekar stór
uppskrift eða um 40 stk. Setjið í
frysti í 2 klst, ég geymi mínar svo
áfram þar.

Gefðu
draumagjöfina
Með gjafakorti Smáralindar gefur þú vinum og
vandamönnum fjölbreytta möguleika á gjöfum
að eigin vali.

Þú færð gjafakortið á þjónustuborði Smáralindar
eða á smaralind.is
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C
arlos er fæddur og uppal-
inn í Buenos Aires og
lærði matreiðslu upp-
haflega við einn virtasta

matreiðsluskóla Suður-Ameríku.
Áður en hann kom hingað til lands
fyrir sex árum hafði hann eldað á
veitingastöðum víða um Evrópu og
þar á meðal á hinum goðsagna-
kennda El Bulli þar sem einn nafn-
togaðasti matreiðslumeistari seinni
tíma, Ferran Adriá, stýrði eldhús-
inu. En víkjum að jólunum og byrj-
um vitaskuld í Argentínu.

Flugeldar um jólin í Argentínu

Hvernig skyldu jólin eiginlega
vera í Argentínu? Spyr sá sem ekki
veit.

„Þau eru heit!“ svarar Carlos og
brosir. „Desember er sumartími í
Argentínu og þá vill maður bara
kæla sig í lauginni í garðinum og
búa til asados, sem er grillkjöt að
argentínskum hætti,“ útskýrir Car-
los. „Á jólunum skjótum við líka upp
flugeldum og förum jafnvel svolítið

yfir strikið í þeim efnum, ekki ósvip-
að því sem Íslendingar gera á gaml-
árskvöld. Fyrir mér voru fyrstu jól-
in á Íslandi því ákaflega hljóðlát,“
bætir Carlos við og hlær.

Spurður um skammdegið og hina
mjög svo takmörkuðu dagsbirtu
sem hér nýtur yfir háveturinn segir
Carlos að það hafi ekki truflað hann
fyrst um sinn. „Mér fannst skamm-
degið í raun mjög
áhugavert. Þetta var
bara eins og annar
heimur fyrir mér, eitt-
hvað sem fylgdi nýj-
um heimkynnum. Eft-
ir því sem árin líða
hér á landi hefur mér
hins vegar stundum
þótt skammdegið
óþægilegt en ég hef einfaldlega tam-
ið mér að halda mér bara nógu upp-
teknum með fjölskyldu, í vinnunni
og við íþróttaiðkun meðan skamm-
degið er hvað myrkast. Ég held að

aðalatriðið fyrir mig sér að halda
mér nógu rækilega uppteknum, og
þá nær skammdegið ekkert að
trufla mig.“

Elskar jólin á Íslandi

Að öðru leyti er upplifun Carlosar
á íslenskum jólum einföld: hann
elskar þau. Flóknara er það ekki.

„Fyrsta upplifun mín af íslensk-
um jólum hljómar
kannski svolítið væmin
en ég elskaði þau! Jóla-
tréð, fjölskyldan sam-
ankomin í sparifötunum,
veislumaturinn, fólkið
samankomið til að skera
laufabrauð og baka smá-
kökur, horfa svo á jóla-
myndir í sjónvarpinu og

hlusta á gömul jólalög. Og jóla-
blandið!

Ég get með sanni sagt það í dag
að jólahátíðin er minn uppáhalds-
tími ársins og ég nýt hans í botn
með fjölskyldu og vinum.“ 

Carlos heldur jólin í dag upp á ís-
lenska mátann og segir það enga
spurningu í sínum huga.

„Íslensk jól eru best! Í ár kemur
svo pabbi minn í fyrsta sinn hingað
til lands til að verja jólunum með
okkur og ég get ekki beðið eftir að
sýna honum í verki hvernig jóla-
haldið fer fram hér á landi.

Að endingu forvitnast ég um hvað
meistarakokkurinn Carlos hefur
sjálfur í matinn á aðfangadag. Það
er óneitanlega forvitnilegt að fræð-
ast um hvað þeir hafa í matinn sem
bestan kunna að búa hann til.

„Eftirlætis jólamaturinn minn er
nákvæmlega sá matur sem ég fékk
fyrstu jólin mín á Íslandi með fjöl-
skyldunni minni og í ár ætlum við að
hafa hann enn og aftur af því að
hann er einfaldlega fullkominn.

Við útbúum íslenskan humar í
forrétt og í aðalrétt eldum við anda-
bringur með berjasósu, eplasalati og
kartöflum. Í eftirrétt höfum við ris à
l’amande. Það er reyndar danskur
eftirréttur en í hvert sinn sem við
tölum um að breyta um eftirrétt
endum við samt á því að búa hann til
og njótum hans meira með hverju
árinu, ef eitthvað er.“
jonagnar@mbl.is

Íslensku jólin eru allra jóla best

Ljósmynd: Jimmy Salinas

Eldhúsfélagar „Þessir strákar og ég erum fjölskylda og ég mun verja flestum dögum desembermánaðar með þeim.
Þetta er mannskapurinn sem mun elda jólamatinn með mér á Apotek Restaurant í ár,“ segir Carlos um myndina hér
að ofan en hún er honum afskaplega kær, að eigin sögn. Carlos er fyrir miðju, sá þriðji frá vinstri. Aðrir á myndinni
eru frá vinstri Jón Héðinn Kristinsson, Pétur Berg Maronsson, Carlos, Gunnar Þór Sigþórsson, Hilmir Snær Er-
lendsson, og Gus Gustafsson. Faðir Carlosar kemur til lands til að verja jólunum með fjölskyldunni – í fyrsta sinn.

Það er alltaf gaman að
heyra um jólahald sem
er frábrugðið því sem
við eigum að venjast
hér á Íslandi og ekki er
síður gaman að kynn-
ast því hvernig jólin
þróast hjá þeim sem
flytjast hingað til lands
frá fjarlægum heims-
álfum. Einn þeirra er
meistarakokkurinn
Carlos Gímenez sem
starfar á Apotek Res-
taurant í Reykjavík.

❄
Jólahátíðin er
minn uppá-

haldstími 
ársins 

Jólalegur þorskur að hætti Carlosar

Víða í Suður- og Mið-Ameríku er
rík hefð fyrir því að borða þorsk á
jólunum og því við hæfi að Carlos
gefi uppskrift að slíkum hátíðamat.

Bacalao à la Vizcaina (saltfiskur
að hætti Baska) á rætur sínar að
rekja til Spánar eins og nafnið gef-
ur til kynna en barst meðal annars
til Mexíkó þar sem matreiðslumenn
bættu við uppskriftina. Auk þess að
vera hinn hefðbundni hátíðamatur
er það aukinheldur vaninn að nýta
afgangana daginn eftir og búa til
tortas, litlar samlokur þar sem
brauðið er litlar, ílangar hveiti-
brauðbollur. Margir segja að þá sé
fiskurinn jafnvel enn betri því þá
hafa öll innihaldsefnin náð að
blandast enn betur saman og
bragðið eftir því margslungnara.

Þessi uppskrift miðast við 6-8:

1 kíló saltaður íslenskur þorskur
500 g plómutómatar
4 msk. ólífuolía
1 stór laukur, skorinn í þunnar
sneiðar
4 hvítlauksgeirar, smátt saxaðir
250 g steinlausar ólífur
2 msk. kapers, skolað

Bætið hvítlauknum við og hitið í
nokkrar mínútur í viðbót. Bætið við
tómatmaukinu og eldið í 5-7 mín-
útur.

Um leið og tómatsósan byrjar að
malla, bætið þá við tætta þorskn-
um. Hrærið í og eldið uns tóm-
atsósan fer að krauma aftur. Bætið
þá við, einni í einu, ólífunum og því
næst kapers. Látið sósuna malla og
leyfið innihaldsefnunum að bland-
ast vel saman. Bætið því næst kart-
öflunum við og hrærið áfram. 

Bætið að endingu við grilluðu
paprikunum, óreganó, steinselju og
chili-pipar. Kryddið með salti og pip-
ar. Hafið í huga að fiskurinn er salt-
ur fyrir og því er ráðlegt að smakka
fyrst áður en salti er bætt við. Látið
malla í 10-15 mínútur eða þangað til
sósan hefur soðið svolítið niður.

*Vín með matnum:

„Með saltfisknum á Apotek Res-
taurant mælum við með El Coto
Crianza, en ég held að það væri líka
vel til fundið að prófa Irony Pinot
Noir, frá Monterey í Kaliforníu,
sem er amerískt nýja heims vín,“
segir Carlos.

½ tsk. þurrkað óreganó
500 g nýjar íslenskar kartöflur,
soðnar og flysjaðar
4 rauðar grillaðar paprikur, skornar
í strimla
1 bolli steinselja, söxuð
2 stk. rauður chili-pipar
salt og pipar eftir smekk

Látið fyrst þorskinn malla á miðl-
ungshita í um það bil 7 mínútur uns
hann er farinn að mýkjast. Hellið
vatninu af og leggið fiskinn til hliðar.
Athugið að gott er að geyma svolítið
af soðinu ef vera skyldi að sósan
verði í þurrara lagi og viðbótarvökva
gerist þörf.

Meðan fiskurinn kólnar, setjið þá
plómutómatana á heita pönnu og
steikið þá í um 10 mínútur.

Þegar fiskurinn er orðinn nógu
kaldur til að meðhöndla skal hann
rifinn fínlega niður. Þegar tóm-
atarnir eru steiktir skal setja þá í
blandara og maukið uns þeir eru
orðnir að sósu. Hellið gegnum sigti
og geymið þar til síðar.

Hitið ólífuolíuna á stórri pönnu á
miðlungshita. Bætið við lauknum
og eldið uns hann er orðinn glær.

Hægsteiktir tómatar

400 g plómutómatar, skornir
langsum í tvennt
1 msk. ólífuolía
½ tsk. salt
½ tsk. þurrkuð basilíka
½ tsk. þurrkað óreganó
¼ tsk. nýmalaður svartur pipar
1 msk. sykur

Hitið ofn í 110°C. 
Setjið öll innihaldsefnin í

skál og hrærið varlega svo
bragðefnin hjúpi tómatana.
Raðið helminguðu tómötunum
á plötu með smjörpappír, með
opna hlutann upp. Grillið í ofn-
inum á 120°C í 3 klukkutíma.

Ofnbakaðar sætar 
kartöflur

2 sætar kartöflur, flysjaðar
1 msk. ólífuolía
1 tsk. cummin-duft
2 msk. ferskt kóríander, gróf-
saxað
Salt og pipar eftir smekk

Hitið ofn í 200°C. 
Skerið sætu kartöflurnar í

3 cm þykkar sneiðar. Skolið
þær vandlega í köldu vatni og
látið þorna á eldhúspappír.
Setjið sneiðarnar því næst í
skál, dreypið ólífuolíunni yfir
og sáldrið cummin-dufti, bas-
ilíku, óreganó, salti og pipar
yfir. Hjúpið sneiðarnar jafnt.

Raðið sneiðunum í einfalt
lag á smjörpappírsklædda
plötu. Gætið þess að raða
þeim ekki of þétt saman.
Bakið þær í ofninum og snúið
þeim af og til í alls 25 mín-
útur.

Takið svo plötuna úr ofn-
inum og látið sætu kartöfl-
urnar kólna í fáeinar mín-
útur. Raðið á stóran disk og
sáldrið söxuðu kóríander yfir.
Bætið við salti og pipar, ef
vill.

Frábær gjöf fyrir
dömur á öllum aldri

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

Verð kr. 3390

Helstu útsölustaðir í Reykjavík
Allar sundlaugar, Lyf og heilsa; JL húsi,
Kringlu og Austurveri, Minja, Snyrtivöru-
búðin Glæsibæ, Mistý, Lyfjaver,
Reykjavíkur Apótek, Árbæjarapótek,
Urðarapótek, Balletbúðin Arena.
Netverslanir Aha.is, Heimkaup,
Krabbameinsfélagið og Netsöfnun.

Barnastærð f. 3-9 ára kr. 3190



Dormaverð 8.990 kr.

verð
Frábært

og gæði

Lúxus á hverjum degi

Okkar frábæru Grand handklæði eru ofin úr 100% tyrkneskri

bómull. Sérstök aðferð við gerð handklæðanna gerir það að verkum

að þau þerra einstaklega vel og veita þér þá mýkt sem þú átt skilið.

LÚXUS HANDKLÆÐI
á ótrúlegu verði

100% tyrknesk lúxusbómull, 500 gsm

Stærð cm Gerð Dormaverð

15 x 21 Þvottapoki 125 kr.

30 x 30 Þvottastykki 175 kr.

40 x 60 Handklæði 475 kr.

50 x 100 Handklæði 795 kr.

70 x 140 Handklæði 1.495 kr.

90 x 170 Handklæði 2.495 kr.

SHAPE
STANDARD
heilsukoddi

Fullt verð: 5.900 kr.

3.900 kr.

30%
AFSLÁTTUR

SHAPE
CLASSIC
heilsukoddi

Dormaverð

5.900 kr.

SHAPE
B Y N AT U R E ’ S B E D D I N G

Afgreiðslutími
Mánudaga til föstudaga frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

Holtagörðum
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

Hafðu það
notalegt um jólin
Komdu íDorma

„Cranberry Ice“ fæst í

nokkrum stærðum og

útfærslum.

Verðdæmi: Millistórt
kerti í glerkrukku
Fullt verð: 4.290 kr.

ILMUR
NÓVEMBER
MÁNAÐAR

Hver er þinn jólailmur?

ILMUR
DESEMBER
MÁNAÐAR

„Christmas Garland“

greniilmurinn fæst í nokkrum

stærðum og útfærslum.

Verðdæmi: Millistórt
kerti í glerkrukku
Fullt verð: 4.290 kr.

Aðeins 3.218 kr.

Aðeins 3.218 kr.

Aðeins 19.900 kr.

TVENNUTILBOÐ
dúnsæng + koddi
O&Ddúnsæng – Stóri björn
· 50% dúnn og 50% smáfiður
Fullt verð: 19.900 kr.

+ Dúnkoddi – Stóri björn
Fullt verð: 5.900 kr.

Fullt verð samtals:
25.800 kr.

JÓLA-
TILBOÐ

SHAPE

B Y N AT U R E S B E D D I N G
SHAPE
B Y N AT U R E ’ S B E D D I N G

Sængurföt úr 100% bómullarsatíni
frá MistralHome, þrír litir. 300 tc.

25%
AFSLÁTTUR

Ilmur mánaðarins



18 Jólablað Morgunblaðsins 

Jólasöfnun
Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur er hafin

Það hefur sýnt sig að á erfiðum tímum stendur
íslenska þjóðin saman og sýnir stuðning,

hver og einn eftir bestu getu.

Hægt er að leggja framlög inn á reikning
nr. 0101-26-35021, kt. 470269-1119

Einnig er opið fyrir síma á skrifstofutíma
s. 551 4349, netfang: maedur@simnet.is

É
g hef alltaf hrifist af jólum
og man að þegar ég var
drengur leið aðventutíminn
óskaplega hægt, sem segir

það eitt að tilhlökkunin hefur verið
mikil. Foreldrar mínir voru bæði
stemmningsfólk og nutu þess að
undirbúa jólin, maður er mótaður af
því öllu. Ég kann svo vel við það
hvað jólin virðast draga það besta
fram í manneskjum og hef reyndar
mikinn áhuga á breyttu hegð-
unarmynstri mannfólksins þegar
kemur að jólum. Sögur fara af því að
vopn hafi verið lögð niður á vígvöll-
um þegar jólin voru hringd inn hér
áður fyrr.

Það er einhver sérstakur friður og
helgi sem myndast í samskiptum
fólks og hvort sem horft er til Jesú-
barnsins eða fornrar sólstöðuhátíðar
þá virðist eitthvað gerast innra með
okkur sem fær okkur til að leggja
niður öll vopn, ef þannig má að orði
komast. Hins vegar verður neyðin
líka meira áberandi á jólum og sárari
og vilji okkar til að aðstoða náung-
ann einhvern veginn skýrari; enginn
skal vera einn á jólum, enginn skal
líða skort á jólum. Auðvitað á um-
ræðan um neyðina að vera vakandi
árið um kring, en það er bjargföst
trú mín að saga Jesúbarnsins, svona
líka vanmáttugt í ógnvænlegum að-
stæðum, dragi ekki úr þessum þætti
mennskunnar heldur þvert á móti
örvi hann.“

Ævintýralegt umhverfi

Bernskujólin í Laufási, margar
góðar minningar?

„Ég held að viðhorf fólks til jóla
mótist töluvert af uppvexti þess. Ég
var lánsamur, átti góðan uppvöxt og
sjarmerandi æskujól. Fyrir það
fyrsta ólst ég upp á kirkjustað sem
er ævintýralega jólalegur. Það var
alltaf mikill snjór heima í Laufási á
þessum árum. Litla krúttlega sveita-
kirkjan á staðnum með rauðu þaki
var jafnan snævi þakin og inni í
henni varð nú eftirlætis jólasálm-
urinn minn, Sjá himins opnast hlið,
frumfluttur forðum daga því hann er
eftir Laufásklerk, sr. Björn Hall-
dórsson, sem þjónaði í Laufási er
kirkjan reis fyrir 150 árum. 

Svo væri aldeilis hægt að sjá fyrir
sér Rúdolf með allt sitt í eftirdragi
uppi á kirkjuþakinu. Við hlið kirkj-
unnar er gamall torfbær frá of-

anverðri 19. öld. Þar inni er meðal
annars hlóðaeldhús og þegar maður
hafði farið í gegnum kverið Jólin
koma eftir Jóhannes úr Kötlum var
og er tilvalið að fara út í þennan
gamla torfbæ, líta upp í rjáfrið í eld-
húsinu og sjá þar fyrir sér Ketkrók
teygja sig eftir hangikjötinu. 

Umhverfið jók verulega á jólaeft-
irvæntingu bernskunnar, að ekki sé
talað um allt umstangið á heimilinu,
og eldri systkini komu heim í jólafrí
úr framhaldsskólum með tilheyrandi
tilhlökkun. Faðir minn setti alltaf
Bing Crosby á fóninn á meðan við
skárum saman út laufabrauðið.
Sjálfum leiddist mér ekki að sendast
fyrir móður mína í búrið í kjall-
aranum; þvílíkar jólakræsingar,
konfekt og kokteilber og hangikjötið
með sinn sterka ilm.“ 

Taska með kjólum

Eftirminnileg jólagjöf?
„Ein jólaminning kemur ósjaldan

upp í hugann. Ég átti ömmusystur
sem bjó ein og var ævinlega hjá okk-

ur yfir jól. Hún kom á Þorláksmessu
með töskur tvær, önnur var full af
kjólum og hin full af jólapökkum.
Hún kom sér vel fyrir í herberginu
sínu, setti koppinn sinn undir rúm,
fór í sitt fínasta púss hvern dag, sett-
ist í gamla ruggustólinn í stofunni og
las ljóð og missti aldrei af veð-
urfréttum í útvarpinu. 

Jólagjöfin frá ömmusystur minni
var iðulega bók eftir Indriða Úlfsson
sem var skólastjóri á Akureyri og
skrifaði barnabækur; það klikkaði
ekki enda starfaði hún í bókaprent-
smiðju á Akureyri. Síðustu jólin
þakkaði þessi gamla kona alveg sér-
staklega vel fyrir sig, hún þakkaði
fyrir allt og allt eins og hún orðaði
það sjálf, og gekk svo hæglátlega inn

í himnarann fáeinum mánuðum síð-
ar.“ 

Ógleymanleg uppákoma á jólum?
„Ég var ekki alltaf prúður krakki

og ekki einu sinni á jólum. Stundum
gat ég einmitt verið mikill prakkari,
auk þess að vera annálaður sælgæt-
isgrís, og ég naut mín yfir hátíðina
þegar fleira fólk og meira nammi
var komið í hús. Við systkinin feng-
um Lionssúkkulaðidagatöl á að-
ventunni og töldum niður – nema
ég, því ég var alltaf búinn úr mínu í
upphafi aðventu. Ég sá nú oftast
nær eftir því og eitt árið lagði ég
það á mig að stilla klukkuna, vakna
um miðja nótt, læðast inn í herbergi
systur minnar, sem gerði eins og
átti að gera og fékk sér einn mola á
dag, og kláraði úr dagatalinu henn-
ar. Morguninn eftir vaknaði ég ekki
við fyrsta hanagal, heldur skerandi
óp úr næsta herbergi. Þetta jafnaði
sig síðan þegar ég var búinn að biðj-
ast fyrirgefningar og þá gátu jólin
komið.“

Kveikjur í bókaflóði

Þínar jólahefðir – fullorðinsárin í
Laufási?

„Ég held í jólahefðirnar, það er
eitt af því sem gerir jólin svo sér-
stök. Ég sæki til dæmis jólasteikina
ævinlega sjálfur upp á fjöll, hef veitt
rjúpur frá því að ég var unglingur.
Svo förum við fjölskyldan upp í
Laufásskóg og veljum jólatré og
skreytum það saman nokkrum dög-
um fyrir jól, þá er Bing settur á fón-
inn. Ég er ekki mikill jólaseríukarl,
horfi iðulega á myndina Christmas
Vacation fyrir jólin með fjölskyld-
unni til að minna mig á að vera ekk-
ert að standa í því að brölta uppi á
þaki. Aftur á móti fara aðventuljósin
út í glugga og við hengjum upp jólaó-
róa Georgs Jensen; við hjónin eigum
jafnmarga óróa og árin sem við höf-
um verið samferða í tilvistinni.“

Bóklestur á jólum, 
tilhlökkunarefni?

„Bækur eru ómissandi þáttur
jólanna, nú er það reyndar ekki
lengur Indriði Úlfsson sem ég bíð

spenntastur eftir. Það er gaman að
segja frá því að ég tek sjálfur þátt í
jólabókaflóðinu með bók eftir mig
sem kom út síðastliðið vor hjá Bóka-
útgáfunni Hólum og nefnist Kveikj-
ur. Þetta eru stuttar sögur sem er
ætlað að vekja hjá fólki hugrenn-
ingatengsl við eitt og annað er snert-
ir lífið og lífsins tilgang. Í bókinni
eru tvær kveikjur sem tengjast jól-
um. Önnur þeirra er byggð á æsku-
minningu minni, þegar ég komst í
jólakonfektið sem pjakkur; það var
ekki bara klárað úr súkku-
laðidagatali. Hin kveikjan er helber
skáldskapur þar sem lítil, hógvær
jólakveðja getur haft svo sterk áhrif
á djúpstæðan ágreining tveggja ein-
staklinga.“

Rjúpa og grautur

Veislumaturinn á þínu heimili?
„Matur er mannsins megin, við

fjölskyldan erum alveg á þeirri
línu. Þegar ég finn ilminn af rjúp-
unum á aðfangadagskvöld finnst
mér jólin vera komin. Á jóladag
matreiðum við oftast lamb og ann-
an í jólum bjóðum við í jólahlaðborð
og þar er það einkum villibráð og
svo blessað hangikjötið. Kalkúnn
gælir við bragðlauka á gamlárs-
kvöld, það er siður úr fjölskyldu
frúarinnar sem er þjónandi prestur
við Akureyrarkirkju og heitir
Sunna Dóra Möller. Við eigum þrjú
mannvænleg börn og saman hefj-
um við nýtt ár með sitt lítið af
hverju, helst góðum matarafgöng-
um, enda ætti nýtt ár að fela í sér
sitt lítið af hverju eins og gengur
og gerist.“

Eftirlætisréttur á jólum?
„Tvennt er sérstaklega vinsælt

hjá okkur fjölskyldunni. Ungverska
kakan, sem er möndlukaka með
smjörkremi og súkkulaðibitum, og
jólagrauturinn með krækiberjasaft
en hann samanstendur af stífþeytt-
um rjóma, grjónum og vanillu. Ég
læt kökuuppskriftina fylgja og færi
um leið landsmönnum öllum gleði-
ríkar jólaóskir héðan úr Laufás-
bæ.“ beggo@mbl.is

Ungversk kaka

Botn
7 eggjahvítur 
300 g sykur 
300 g hakkaðar möndlur

Eggjahvítur og sykur stíf-
þeytt saman, möndlum bætt
rólega saman við. Hellt í tvö
smelluform og bakað í sirka 30-
40 mín., ég stilli ofninn á 150
gráður með blæstri (fylgist svo
vel með þannig að brenni ekki).

Krem

150 g smjör (ekki of kalt) 
7 eggjarauður
2 msk. sykur 
3 tsk. instant kaffiduft
125 g suðusúkkulaði, brytjað

Smjörið hrært sér í skál.
Eggjarauður, sykur og kaffi-
duft þeytt saman. Smjörinu
bætt varlega út í blönduna.

Súkkulaði loks sett saman
við (til að drýgja kremið er allt
í lagi að bæta við einni eggja-
rauðu). Örþunnu lagi smurt á
milli botna og kakan að end-
ingu þakin með kreminu.

HEFÐIR Á JÓLUM Bolli Pétur Bollason prestur

Kokteilber í kjallaranum

Morgunblaðið/Skapti Hallgrímsson

Kærleikur Bolli Pétur Bollason, sóknarprestur í Laufásprestakalli: „Ég kann svo vel við það hvað jólin virðast draga
það besta fram í manneskjum og hef reyndar mikinn áhuga á breyttu hegðunarmynstri mannfólksins.“

❄
Faðir minn setti

alltaf Bing Crosby
á fóninn.
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V
eitingastaðurinn Rauða
húsið á Eyrarbakka verður
sérdeilis jólalegur í desem-
ber. Þarf reyndar ekki mik-

ið skraut til, enda veitingastaðurinn í
rómantísku gömlu húsi þar sem
notalegheitin ráða ríkjum.

Það var árið 2002 að Rauða húsið
var opnað í byggingunni Gunnars-
húsi, rauðu bárujárnsklæddu húsi á
þremur hæðum. Þremur árum síðar
fluttist veitingastaðurinn yfir í
stærra húsnæði á Búðarstíg 4, í
bygginguna Miklagarð, sem er
nærri aldargamalt hús sem upp-
haflega var byggt sem verslun en
hefur gegnt ýmsum hlutverkum í
gegnum tíðina.

Pétur Andrésson er yfirkokkur
veitingastaðarins og segir hann frá
matseldinni: „Árið um kring leggjum
við mesta áherslu á humar og fisk. Í
aðdraganda jóla bjóðum við upp á
fimm rétta jólamatseðil og verðum
að auki með tónlistar- og menningar-
upplifun undir yfirskriftinni Gömlu
jólin,“ segir hann. „Jólamatseðillinn
er ekki flókinn, heldur með klass-
ískum réttum. Við byrjum á ljúf-
fengri súpu, þá heitum og köldum
sjávar- og kjötréttum, purusteik og
svo heimilislegur eftirréttur í lokin.“

Fornir og sjarmerandi siðir

Gömlu jólin er dagskrá sem tvinn-
ar saman tónlist og veitingar. Á völd-
um dögum í desember taka hjónin
Valgeir Guðjónsson og Ásta Krist-
rún Ragnarsdóttir á móti gestum í
Bakkastofunni, gömlu og sögufrægu
húsi í bæjarfélaginu. Þar greina þau
frá gömlum jólasiðum, sýna gamla

jólamuni og -skraut og flytja jóla-
tónlist. Þaðan er svo farið yfir í
Rauða húsið þar sem borinn er á
borð gamaldags jólamatur. Pétur
segir sætaframboðið takmarkað og
verði fólk að panta pláss með hæfi-
legum fyrirvara til að upplifa dag-
skrána.

Að sögn Péturs er upplagt að
skjótast út á Eyrarbakka í miðju
jólastressinu. Bærinn og byggðirnar
í kring njóta sín í vetrarskrúðanum
og mörgum þykir gott að kúpla sig
út úr ösinni í borginni með stuttum
bíltúr og bragðgóðum mat á
veitingastaðnum. „Hingað er ekki
nema 30 mínútna akstur frá Rauða-
vatni og vegirnir vandlega mokaðir
og saltaðir svo ekki ætti færðin að
verða til vandræða. Er vegurinn til
Grindavíkur einnig ruddur rétt eins
og aðrir vegir og gæti verið tilvalið
að taka hringferð með viðkomu í
Bláa lóninu, eða fara hinn hringinn
og skoða Þingvelli, Gullfoss og Geysi
áður en komið er í kvöldmat.“ 
ai@mbl.is

Einföld og sígild jól
Í desember býður
Rauða húsið, í sam-
vinnu við Valgeir Guð-
jónsson og Ástu Krist-
rúnu Ragnarsdóttur,
upp á dagskrá sem
tvinnar saman tónlist
og hefðbundnum mat.

Jóladraumur Norðurljósin yfir veitingastaðnum Rauða húsinu á Eyrarbakka. Pétur segir jólamatseðilinn einfaldan og sígildan.

Slökun Pétur Andrésson segir gott í jólaösinni að skjótast út úr
bænum og smakka góðan mat í fallegu umhverfi.

Meðal þeirra rétta sem Pétur
galdrar fram í desember er jóla-
eftirrétturinn ris à l’amande.
Þótt rjómablandaði grjónagraut-
urinn þyki ekki með flóknustu
eftirréttum að elda langar eflaust
marga að heyra hvernig fagmað-
urin fer að til að ná fram bestu
eiginleikum réttarins.

Pétur segist meðal annars
skafa innan úr vanillustöngum
frekar en að nota vanilludropa til
að bragðbæta grautinn. Gefur
það grautnum allt annað og betra
bragð. „Svo þarf að sjóða grjónin
rétt, og kæla þau rétt, svo þau
verði hvorki of klesst né of lítið
soðin.“

Velja þarf búðingsgrjón sem
soðin eru í mjólk við lágan hita í
langan tíma, með vanillunni og

jafnvel ögn af sykri. „Því næst
verður að kæla grjónin áður en
bæta má stífþeyttum rjómanum
saman við. Til að flýta fyrir kóln-
uninni dreifi ég hrísgrjónunum
stundum á bakka, breiði plast-
filmu yfir og set inn í kæli.“

Það þarf að fara gætilega þeg-
ar rjómanum og hrísgrjónunum
er blandað saman. „Rjóminn má
ekki missa loftið úr sér og verður
því að blanda rólega, t.d. með
sleif, eða jafnvel með fingr-
unum.“

Er Pétur á því að það séu eng-
in helgispjöll að bæta út í graut-
inn rúsínum eða möndluflögum
en hann varar við því að hugsa of
langt út fyrir boxið enda einfald-
leikinn og hefðin hluti af því sem
gerir ris à l’amande svo góðan

eftirrétt. Fer síðan eftir venj-
unum á hverju heimili hvort yfir
grautinn er hellt ávaxtasósu eða
jafnvel karamellusósu. „Mér
finnst gott að hafa með vel fljót-
andi berjasaft sem bæði gefur
ákveðið bragð og lit í réttinn. Til
að setja punktinn yfir i-ið má
skreyta grautinn í skálinni,
máski með vanillustöngum eða
litlum ávaxtabitum og berjum.“

Eitt sem gæti útskýrt vinsæld-
ir ris à l’amande á veisluborðum
Íslendinga um jólin er að bæði er
fljótlegt að gera réttinn, en svo
má líka geyma grjónagrautinn
tilbúinn í ísskáp nokkuð lengi.
„Það má alveg gera grautinn
daginn áður, og ef eitthvað er
verður hann bara betri á bragðið
við að vera í kæli yfir nótt.“

Blanda verður grjónunum 
og rjómanum varlega saman

100 g River-hrísgrjón
700 ml mjólk
2 vanillustangir
u.þ.b. 70 g flórsykur
ristaðar möndluflögur eftir smekk
500 ml rjómi
bláber til skrauts

Vanillustangirnar klofnar eftir endi-
löngu og skafið innan úr þeim.

Mjólkin hituð, grjónin sett út í og soðið
í 30 mínútur. Kælt, jafnvel yfir nótt.

Rjóminn þeyttur og blandað varlega
saman við grjónin ásamt flórsykri.

Skreytt með bláberjum og jafnvel
fleiru.

Karamellusósa:

120 g smjör
120 g púðursykur
rjómasletta
smá vanilludropar
Soðið saman og hrært stanslaust.

Ris à l’amande
að hætti Péturs





S
amhent hjón sem búa við
Löngubrekku í Kópavogi
hafa um langt árabil búið til
gómsætt konfekt fyrir jólin.

„Við gerum flestallt saman,“ segja
þau Guðrún Sigríður Loftsdóttir og
Skarphéðinn Þór Hjartarson meðan
þau móta glæsilegar súkkkulaðikúlur
frammi fyrir aðdáunarfullum blaða-
manni.

„Við byrjuðum á þessu fljótlega
eftir að við fluttum suður eftir að hafa
verið búsett í nokkur ár á Ísafirði og
Akranesi,“ segir Skarphéðinn Þór
Hjartarson tónmenntakennari. Kona
hans Guðrún Sigríður Loftsdóttir
kinkar kolli. „Er virkilega orðið svona
langt síðan, yfir tuttugu ár?“ segir
hún. „Það var ævintýri að fara svona
langt frá fjölskyldunni og hafa bara
hvort annað, en það hefur orðið til
þess að við gerum sem mest saman
enn í dag. Konfektgerðin er eitt af því
sem við höfum mjög gaman af.“

Búið þið alltaf til sama skammt af
sælgætinu?

„Nei, við höfum búið til
misjafnlega mikið af
konfekti eftir efnum
og ástæðum,“ svara
hjónin einum rómi.

„Pabbi var alltaf
að gera þetta,“
bætir Skarphéðinn
við. Faðir hans átti
ekki langt að sækja
áhuga sinn á súkku-
laðigerð því afi Skarp-
héðins, Guðmundur Rós-
inkar Magnússon
bakarameistari, rak súkku-
laðigerðina Fjólu á Vesturgötu frá
1927 og fram undir 1965. „Ég fékk
áhuga á konfektgerðinni vegna þessa.
Þetta lá svona í loftinu að við mynd-
um prófa og þegar við Gunna Sigga
höfðum búið saman í nokkur ár tók-
um við að gera tilraunir.“

Þær hafa greinilega heppnast von-
um framar. Fyrir framan okkur á

borði eru einar fimm tegundir af kon-
fekti, hver tegundin annarri bragð-
betri. Þarna eru Mozart-kúlur, pip-
armyntumolar, trufflur, kaffikúlur og
hjartalagað konfekt með fyllingu. Ég
fæ kaffi í bolla og konfekt að smakka.

„Við erum búin að prófa ýmsar
uppskriftir sem við höfum rekist

á í gegnum árin. Ef konfekt-
ið er gott þá búum við

það til aftur, ef ekki þá
hugsum við ekki
meira um það. Við
þurfum alltaf að
vera að gera eitt-
hvað nýtt. Svo er
gaman að gefa

heimagert konfekt,
setja það í krukku

eða poka með fallegum
skreytingum,“ segir hús-

móðirin.

Ísgerð í báðum ættum

En er dýrt að búa til konfekt sjálf-
ur?

„Nei, ekki nema maður reikni inn í
þetta tíma og vinnu. Hráefnið kaupir
maður mestallt í Bónus en líka förum
við í sérbúðir, svo sem í Allt í köku við
Smiðjuveginn. Þar höfum við keypt
skraut og sérhönnuð súkkulaðimót,“
segir Skarphéðinn. Hann bendir á
tvær stórar járnvélar. „Þetta er kara-
melluklippa og brjóstsykurvél sem afi
var með í súkkulaðigerð sinni, Fjólu.
Þar var hann líka með á boðstólum ís
og líka var þar lítið kaffihús. Við höf-
um ekki ennþá lagt í að búa til brjóst-
sykur en það endar líklega með því að
við látum á það reyna,“ bætir hann
við.

Hjónin segjast búa til um tvö
hundruð konfektmola til jólanna,
bæði í gjafir og til eigin nota. „Við er-
um svona tvö kvöld að búa þetta til.
Við spjöllum saman á meðan við
vinnum,“ segir Skarphéðinn. „Það er
ágætt að hafa þögn eða hlusta á talað
mál þegar maður lifir og hrærist í
músík og þeim hávaða sem slíku
fylgir,“ bætir hann við. Kona hans
kinkar kolli. „Ég vil líka helst hafa
þögn, ég kveiki aldrei á útvarpi.
Finnst nóg að hafa fjögur hundruð
hávaðasöm börn yfir mér alla daga,“
segir Guðrún Sigríður, en hún er
þroskaþjálfi og starfar sem slíkur. 

„Ég vandist því sem barn að búa 

Konfektgerð er skemmtileg samvinna

Morgunblaðið/Styrmir Kári

Kaffikúlur Yndislega góðar kaffikúlur og jarðaberjakonfekt koma gestum
og heimafólki í jólaskap, enda bitarnir jafn fallegir og þeir eru ljúffengir.

Hjónin segjast búa til
um tvö hundruð kon-
fektmola til jólanna,
bæði í gjafir og til eigin
nota. „Við erum svona
tvö kvöld að búa þetta
til. Við spjöllum saman
á meðan við vinnum.“

Morgunblaðið/Styrmir Kári

Samhent Skarphéðinn Hjartarson og Guðrún Sigríður Loftsdóttir eru dugleg að gera allt saman, meðal annars að búa til gómsætt konfekt fyrir jólin.

Jólahjörtu Skarphéðinn og Gunna
Sigga búa til falleg og bragðgóð
súkkulaðihjörtu með fyllingu.
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Eftirtaldar jólavörur getur þú
fengið frá okkur

- Hólsfjalla lambahangilæri með beini eða úrbeinað
- Hólsfjalla lambahangiframpartur með beini eða úrbeinað

- Veturgamalt hangilæri með beini eða úrbeinað
- Veturgamall hangiframpartur með beini eða úrbeinað

- Tvíreykt Sérverkað hangilæri á beini af fullorðnu
Allt hangikjöt frá Fjallalambi

er Taðreykt

Þessar vörur fást í Fjarðarkaup, Melabúðinni, Þinni verslun Seljabraut, Kosti Njarðvík, Samkaup,
Rangá verslun Skipasundi, Verslun Einars Ólafssonar Akranesi og Frú Laugu Laugardal.

-
- Hó

- Ve
-

BorðleggjandiBorðleggjandiBorðleggjandi
Eftirtaldar jólavörur getur þú

yfir hátíðina

Hreint lostæti
úr íslenskri náttúru...

Hólsfjalla-
hangikjötið
Hólsfjalla-
hangikjötið

Fjallabiti

Forréttir

P
rentun.is

-hálfþurrkað nasl

-reyktir og grafnir



Kaffikúlur

2 dl rjómi
2 msk. kaffi
500 g suðusúkkulaði
40 g smjör
Suðusúkkulaði til að hjúpa
Kakó til að velta upp úr

Rjómi og kaffi er hitað að suðu og hellt yfir saxað súkkulaðið og
smjörið. Hrærið varlega saman. Kælið blönduna vel þar til hægt er
að gera kúlur. Hjúpið kúlurnar með súkkulaði og veltið þeim upp
úrkakói.

Trufflur

500 g hvítt súkkulaði
125 msk. rjómi
50 g smjör
2 msk. líkjör (t.d. Amaretto)
Möndlur eða hnetur utan á kúlurnar.

Allt brætt saman og sett í ísskáp í tvo tíma. Síðan settir upp
hanskar og mótaðar kúlur sem velt er upp úr möluðum möndlum
eða hnetum. Trufflurnar síðan settar í ísskáp að minnsta kosti í
þrjá tíma. Best að geyma í ísskáp fram að notkun.

Piparmyntuskildingar

1 eggjahvíta
500 g flórsykur
Piparmyntudropar eftir smekk.

Eggjahvítan þeytt (ekki stífþeytt). Hnoðað með flórsykrinum,
flatt út og skornar út litlar, kringlóttar kökur úr massanum, t.d.
með litlu glasi eða staupi. Hjúpaðar með súkkulaði og skreyttar að
vild.

Uppskriftir að konfekti
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Dömuhanskar
10.500 kr.

Herrahanskar
7.900 kr.

Dömubelti
8.600 kr.

Herrabelti
7.800 kr.

elti
kr.

elt
r.

ti

ti

Dömuhans
10.500 kr

Herrahans
7.900 kr.

Dö
8.

He
7.8

Góðar
jólagjafahugmyndir

Herratöskur
30.500 kr.
& 17.500 kr.

Herraseðlaveski
9.700 kr. & 7.800 kr.

Dömuseðlaveski
6.500 kr. & 8.500 kr.

Dömutöskur 20.800 kr.
& 15.100 kr.

til piparkökur með ömmu og skreyta
þær og gerði þetta líka með krökk-
unum okkar þremur meðan þau voru
lítil. Seinni árin hef ég skreytt pip-
arkökur með börnum úr fjölskyld-
unni og barnabarni okkar sem nú býr
í Hollandi en kemur heim um jólin,“
segir Gunna Sigga.

En skyldi vera bakað mikið á heim-
ilinu?

„Við bökum ekki eins mikið og við
gerðum, svona fjórar tegundir,
súkkulaðibitakökur, sörur, lakkrís-
toppa og spesíur. Ég bakaði súkku-
laðibitakökurnar sem krakki með
ömmu og spesíurnar eru eftir upp-
skrift frá mömmu,“ segir húsmóðirin.

Hvernig undirbýr maður sig við
súkkulaðigerð?

„Maður byrjar á að velja upp-
skriftir og kaupa það sem til þarf.
Stundum dettur manni þó í hug eitt-
hvað sniðugt meðan verið er að
versla. Gott er svo að hafa einnota
hanska, það er þrifalegra. Svo er gott
að gefa sér tíma og hafa nægilegt
pláss í ísskápnum. Við setjum kon-
fektið í ísskáp og látum það vera þar
þangað til það er borðað eða gefið,“
segja þau hjón.

Er vandi að bræða súkkulaðið?
„Við bræðum það í vatnsbaði í skál

frá ömmu sem ég sá á netinu að er
fræg, dönsk hönnun. Hún passar svo

vel í pottinn. Gott er að bræða fyrst
tvo þriðju af súkkulaðinu og setja svo
það sem eftir er í það sem þegar er
bráðið. Þannig kemur fallegur glans á
súkkulaðið,“ segir Gunna Sigga. 

Hefur konfektgerðin misheppnast?
„Já, það kemur stundum fyrir.

Maður sér kannski spennandi upp-
skrift og langar til að prófa, en það
gengur ekkert alltaf. Ég er ein-
staklega ánægður með trufflurnar
núna. Við höfðum prófað þessa upp-

skrift áður en þá urðu þær of linar.
Núna eru þær alveg mátulega stífar,
höfum sennilega haft þær nægilega
lengi í ísskápnum,“ segir Skarphéð-
inn.

„Einu sinni lásum við um aðferð til
að bræða súkkulaði í örbylgjuofni.
Það misheppnaðist hræðilega. Ef
súkkulaðið brennur, sem oft gerist í
örbylgjuofni ef ekki er mjög vandlega
fylgst með, þá er það beinlínis ónýtt.
Það má ekki vera sekúndu of lengi til

að slíkt geti gerst,“ bætir hann við.
Konfektið sem við gæðum okkur á er
eins fallegt og konfekt getur orðið. 

„Okkur finnst mjög skemmtilegt
að vinna saman að konfektgerð fyrir
jólin,“ segja hjónin og það er ekki erf-
itt að skilja það. Sameiginleg vinna í
notalegu eldhúsi getur ekki annað en
gefið gleði og hlýju. Einmitt það sem
við, sem búum á norðlægum slóðum,
þurfum á að halda í miðju skammdeg-
inu.

„Jólin hjá okkur markast auðvitað
af því að ég er organisti í Fríkirkjunni
í Hafnarfirði og þess vegna borðum
við ekki fyrr en eftir messuna. Tón-
listin skipar veglegan sess í lífi okkar
og jólahaldi,“ segir Skarphéðinn. 

Jólahátíðin með öllu sínu annríki
og umhyggju fyrir fjölskyldunni
varpar jafnan kærkominni birtu inn í
hugann. Og ekki er verra að samein-
ast við konfektgerð meðan hennar er
beðið. gudrunsg@gmail.com

Sælgætisvélar Karamelluklippur og brjóstsykurvél úr Sælgætisgerðinni
Fjólu sem afi Skarphéðins rak í áratugi á Vesturgötunni.

Skreyting Guðrún Sigríður er laghent kona og skreytir fallega piparmyntuskildingana.

Marsipankúlur Þær eru góðar með
kaffi. Marsipan er mótað í kúlur sem
síðan er velt upp úr súkkulaði.

Truflur Skarphéðinn segir mik-
ilvægt að setja truflurnar beint í ís-
skápinn þegar þær eru tilbúnar.

PiparmyntuskildningarSkarphéðinn og Gunna Sigga hafa lengi búið til svona nammi fyrir jólin.



Kíktu við í glæsilegustu sælkerabúð landsins
og láttu verðin koma þér á óvart

Sælkerabúðin Bitruhálsi 2 - 578-2255 - Alltaf í leiðinni

Jólagjöfin 2015
KKoommdduu vviiðð íí SSæællkkeerraabbúúððiinnnnii BBiittrruuhháállssii 22 þþaarr sseemm þþúú ffæærrðð hhiinnaa ffuullllkkoommnnuu jjóóllaaggjjööff eeððaa fflloottttaa ttæækkiiffæærriissggjjööff áá aaððvveennttuunnnnii..

Jólakörfur frá 2.900 kr.-
Sælkerabúðin býður uppá glæsilegt úrval af fallegum gjafakörfum sem innihalda

m.a. osta, sultur, kex, íslenskan lax, spænska hráskinku, franskt súkkulaði og fleira.

Sælkerakörfur frá 7.500 kr.-
Einnig bjóðum við uppá stærri körfur þar sem hægt er að bæta við t.d. heitreyktri

villigæsabringu, tvíreyktu lambainnralæri, gröfnu ærfille, hreindýra-, anda- eða jólapaté,
hamborgarhrygg, hangikjöti, kalkúnabringu og fleiru.

Í Sælkerabúðinni bjóðum við viðskiptavinum okkar að koma sjálfir með eitthvað fallegt til
að setja með í körfuna. Við bjóðum einnig upp á mikið úrval af gjafavörum hér í búðinni.

Ekki má gleyma hinum sívinsælu gjafabréfum Sælkerabúðarinnar sem er tilvalin gjöf sem hentar öllum.
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J
ólin og aðventan eru alltaf tími tilhlökkunar og þau
eru langbest á Íslandi en þessi árstími gerir jafnvel
hörðustu nagla svolítið meyra og nostalgíska. Tón-
listin sem kemur mér í jólaskap er tvímælalaust Ef

ég nenni með Helga Björns, mér er alveg sama hvað hver
segir um textann. Svo er það Þú komst með jólin til mín,
sem gerir það einmitt, kemur með jólin til
mín.“

Hefðir á jólum, sækirðu jólatónleika?
„Undanfarin ár hafa Baggalútstónleikar ver-

ið ófrávíkjanleg hefð. Í ár er planið þó að
breyta til og sjá Sigurð Guðmundsson og Sig-
ríði Thorlacius. Ég hef hlustað á Sigurð syngja eitt af mín-
um uppáhaldsjólalögum sem gestur Baggalúts og hlakka
mikið til að sjá þann flutning aftur.“ 

Hátíðlegasta tónlistin?
„Kirkjuklukkurnar klukkan 18:00 á aðfangadag, þær eru

tónlist í mínum eyrum.“

María furðuhress

Góðar minningar frá jólum, tengdar tónlist?
„Sagan af Jesúsi með Baggalút er eitt þeirra fjölmörgu

jólalaga sem vekja góðar minningar. Það var á skólakór-

stónleikum frumburðarins sem ég heyrði lagið í fyrsta sinn,
en við vorum þá nýkomin heim frá námi í Bandaríkjunum
þar sem Baggalútur fékk litla spilun á ljósvakamiðlum. Ég
verð að viðurkenna að þegar börnin sungu af innlifun: Jósep
sendi sms og María var bara furðuhress … og þar fram eft-

ir götunum hélt ég að þjóðin væri á glap-
stigum, en lærði svo auðvitað að meta lagið
eins og flest önnur með þessari ágætu sveit.“

Texti sem höfðar sérstaklega til þín?
„White Wine in the Sun með Tim Minchin.

Þetta er hinn fullkomni texti trúleysingjans,
sem elskar þó jólahátíðina. Lagið fangar

stemninguna svo vel og snertir hjarta mitt við hverja
hlustun. Það eina sem er aðeins úr takti við íslenskan veru-
leika er hvítvínið í sólinni á jólum, enda er sungið um að-
stæður hinum megin á hnettinum.“

Tregafullt lag

Eftirlætisjólaplatan?
„Nú stendur mikið til með Sigurði Guðmundssyni og

Memfismafíunni. Og svo má ekki gleyma Verkstæði jóla-
sveinanna sem ég spilaði upp til agna í æsku.“

Besta lagið?

„Það snjóar með Sigurði Guðmundssyni, fagurt og trega-
fullt, eins og jólin geta verið.“

Jóladúettinn sem stendur upp úr?
„KK og Ellen eru auðvitað æðislegur dúett á þessum árs-

tíma sem og öðrum.“
Jólatónlistin sem hitti ekki í mark?
„Versta jólaplatan er án nokkurs vafa Merry Christmas

með Mariah Carey, af augljósum ástæðum. Eitt jólalag hef-
ur sérstöðu, það er svo vont; Nei, nei ekki um jólin. Afsakið
HLH en orðin „klár og kúl“ ættu ekki að vera leyfð í jóla-
lagi.“ 

Legið í myrkri

Jólalög sem eldast vel?
„White Christmas, Little Drummerboy, Do they know it’s

Christmas – tímalausir klassíkerar.“
Ofmetnasta jólalagið?
„Heims um ból. Það veit enginn hvað er að vera meinvill-

ur liggjandi í myrkri og ég er alltof hás til að syngja með.“
Jólalagið sem heyrist of oft?
„Flest jólalög heyrast of oft. Um miðjan desember eru öll

þessi uppáhaldslög mín líka orðin þreytt, því miður.“
beggo@mbl.is

JÓLALÖGIN Björk Eiðsdóttir ritstjóri 

Litli trommuleikarinn
Morgunblaðið/Eva Björk

Bannað Björk Eiðsdóttir: „Eitt jólalag hefur sérstöðu, það er svo vont; Nei, nei ekki um jólin. Afsakið HLH en orðin „klár og kúl“ ættu ekki að vera leyfð í jólalagi.“

❄
KK og Ellen eru 
æðislegur dúett.

Glæsilegar vörur á sérstöku jólaverði.
Jólabæklingurinn er kominn út. Sjá nánar á sminor.is.

Nóatúni 4 Sími 520 3000
www.sminor.is

SIEMENS
Þvottavél
WM 14E477DN

Tekur 7 kg,
vindur upp í

1400 sn. Mjög stutt
kerfi (15 mín.).

Orkuflokkur A+++.

Fullt verð: 104.900 kr.

Jólaverð:

84.900
SIEMENS

Bakstursofn
HB 23AB221S (hvítur)

Hagkvæmur með
67 lítra ofnrými.

Fimm ofnaðgerðir.

Fullt verð: 119.900 kr.

Jólaverð:

89.900 kr.

SIEMENS
Kæli- og

frystiskápur
KG 36VUW20 (hvítur)

Orkuflokkur A+.
„crisperBox“-skúffa.

LED-lýsing.
H x b x d:

186 x 60 x 65 sm.

Fullt verð: 94.900 kr.

Jólaverð:

74.900 kr.

Eva
Gólflampar

69344-xx
Fáanlegir í hvítu,
svörtu og gráu.

Fullt verð: 9.900 kr.

Jólaverð:

7.900 kr.



L’Eau de Parfum

Life is beautiful. Live it your way.

Gjafaöskjur með Edp 30 ml,
sturtusápu 50 ml og
húðmjólk 50 ml.

Algent verð 8.700 kr.
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SJÁVARGRILLIÐ - SKÓLAVÖRÐUSTÍG 14 - 571 1100

SJAVARGRILLID.IS

Skötuhlaðborð

milli 11:30 og 14:30 þann 23.des

Pantið tímalega!

Opnunartímar yfir hátíðirnar

s

FJÖGRA RÉTTA

- JÓLASÆLKERAVEISLA -
Æðisleg hátíðarveisla sem

kemur þér í jólagírinn.

- JÓLAGRILLPARTÝ -
Allt borðið nýtur saman stórkostlegs
hlaðborðs að hætti Sjávargrillsins.

ÞRIGGJA RÉTTA

- JÓLAHÁDEGI -
Hádegisveisla eins og þær gerast

bestar um hátíðirnar.

23. des | Skötuhlaðborð frá kl 11:30-14:30 & 17:00-22:30 (alacart)

24-25.des | Lokað

26. des | 17:00-22:30

31.des | 17:00 (borðapantanir til 21:00)

1. jan | 17:00-22:30

2. jan | 11:00-15:00 & 17:00-23:30

É
g hlakka til jólanna allt árið.
Mér finnst dásamlegt að
velja jólagjafir handa fjöl-
skyldu og vinum, bráð-

skemmtilegt að pakka þeim inn og
jólakortaskrifin eru þakkargjörð-
arhátíðin mín. Þá fer ég yfir árið,
rifja upp samverustundirnar með
vinum mínum og þakka fyrir þær.
Synir mínir eiga báðir afmæli um
jólaleytið svo þetta er tími marg-
faldrar gleði.“

Tónlistin sem kemur þér í 
jólaskap?

„Diskurinn Jólakveðja kom út 
fyrir tveimur árum og er mikill dýr-
gripur. Þar syngur Sigríður Thorla-
cius lög eftir þá Guðmund Óskar
Guðmundsson og Bjarna Frímann
Bjarnason við yndisleg ljóð eftir Jak-
obínu Sigurðardóttur, Davíð Stef-
ánsson, Jóhannes úr Kötlum, Þor-
stein Erlingsson og fleiri. 

Kvæðin sem þau Sigríður, Guð-
mundur Óskar og Bjarni völdu eru
svo mikið afbragð og áttu sannarlega
skilið að eðaltónlistarfólk semdi eð-
allög við þau. Þess vegna eiga þau
líka eftir að lifa lengur en ella. Á Jóla-
kveðju syngur Sigríður ákaflega 
fallegt djassað lag við kvæðið Jóla-
kvöld sem Davíð Stefánsson birti í
Svörtum fjöðrum árið 1919. Ég held
mikið upp á þetta lag. Það er svo 
mikil stemning í því.“

Páfugl og perutré

Lagið sem vekur ljúfar minningar?
„Í Betlehem er barn oss fætt minn-

ir mig á jólaböll í Álftamýrarskóla.
Þau voru tekin afar alvarlega, gengið
í kringum tré og jólalögin sungin full-
um hálsi þar sem ekki aðeins var
vaggað brúðu, heldur líka sparkað
bolta og gengið kirkjugólf. Loks var
endað á sálmunum.“

Sígilt jólalag?
„Skrámur skrifar jólasveininum

með Ladda er alltaf fyndið! Páfugl,
perutré og fuglar sem kúka ofan á
hausinn á húsmóðurinni geta ekki
klikkað.“

Bestu jólalögin?
„Snemma á aðventunni tóku jóla-

kort að berast inn á æskuheimili mitt
frá vinkonum mömmu í Noregi. Síð-
an hefur mér fundist jólin koma það-
an og líklega er það þess vegna sem
ég held upp á jóladiskinn Glade jul
með Sissel Kyrkjebö. Það er ekki
ónýtt að heyra hana syngja „Deilig er
jorden“ og „O helga natt“.“

Fljúgandi hreindýr

Lögin sem best er að gleyma?
„Textarnir skipta mig miklu máli

og ég verð að geta tengt mig við
stemninguna sem þar er brugðið
upp. Þess vegna á ég eilítið erfitt með
lög þar sem sungið er um logandi ar-
ineld, fljúgandi hreindýr eða yfirvof-
andi kossa undir mistilteini. Annars á
ég bara góðar jólaplötur, allt frá
Hauki Morthens og Elly og Vilhjálmi
til Jólakveðju Sigríðar Thorlacius.“ 

Fallegasti jóladúettinn?
„Ég held óskaplega mikið upp á

jóladiska systkinanna KK og Ell-
enar. Flutningurinn er svo ljúfur og
fallegur. Í fyrra fór ég á jólatónleika
með þeim í Salnum í Kópavogi og
skemmti mér hið besta.“

Jólalagið sem heyrist fulloft, til
dæmis í útvarpi eða á almannafæri?

„Ég vel sjálf hvað ég hlusta á yfir
hátíðarnar og fer sjaldan í versl-
unarmiðstöðvar á aðventunni. Á
Laugaveginum getur maður lent í lif-
andi tónlistarflutningi, jafnvel kórum
sem fúmfúmfúm-a á mann í hríðinni,
og það er gaman.“

Klárir krakkar

Jólatónleikar eða annar tónlist-
arflutningur á jólum sem þú mátt
helst ekki missa af?

„Það er föst hefð hjá okkur eig-
inmanni og sonum að fara á jóla-
tónleika Sinfóníunnar þar sem við
hlustum á fallega jólatónlist leikna af
besta tónlistarfólki landsins en líka
klárum krökkum. Í lok tónleikanna
standa allir upp og syngja saman
Heims um ból á meðan við fyllumst
helgum friði.

Svo er alltaf hátíðlegt að hlusta á
Ríkisútvarpið hringja inn jólin. Það
olli reyndar eilitlum misskilningi hjá
yngri syninum fyrir fáeinum árum
sem hrópaði glaður um leið og
klukknahringingin heyrðist: „Ísbíll-
inn er kominn!“ Þótt mörgum í hverf-
inu mínu finnist ísbíllinn koma fulloft
getum við verið viss um að hann birt-
ist ekki klukkan sex á aðfangadags-
kvöld.“ beggo@mbl.is

JÓLALÖGIN Gerður Kristný rithöfundur

Morgunblaðið/Styrmir Kári

Fúmfúmfúm 
í hríðinni

❄
Textarnir skipta mig

miklu máli.

Stemning Gerður
Kristný: „Á Jólakveðju
syngur Sigríður Thorla-
cius ákaflega fallegt
djassað lag við kvæðið
Jólakvöld sem Davíð
Stefánsson birti í Svört-
um fjöðrum árið 1919.“
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Sharp R642INW
800W örbylgjuofn með 1000W
grilli. 20 lítrar. 25,5 sm diskur.
8 eldunarstillingar og afþýðing
samkvæmt þyngd. Barnalæsing.

JÓLATILBOÐ

FULLT VERÐ 269.995

199.995

JÓLATILBOÐ

FULLT VERÐ 299.995

239.995

3D Android HD LED Smart sjónvarp
með Ultra HD 4K 3840 x 2160p
upplausn. 800 Hz Perfect Motion
Rate. Natural Motion. Quad Core
örgjörvi. Ambilight 3 bakljós. Android
5.0. Wi-Fi. Stafrænn DVB-C/T2/S2 og
gervihnattamóttakari. 3 x USB og 4
x HDMI. MyRemote Apple / Android
App og 4 x Easy 3D gleraugu fylgja.

Kenwood TTM020RD
2ja sneiða Kmix brauðrist. 900w.
Peek & view gluggi. Extra stórar
og breiðar raufar. Endurhitun og
afþýðingar stillingar. 7 tímastillingar.
Mylsnubakki. Burstað stál.

KAFFIVÉLAR
Á JÓLATILBOÐI

Sodastream 4312750880
SodaStream Genesis Titan tæki.
1L flaska fylgir. Kolsýruhylki
dugar fyrir allt að 60L.
Kolsýruhylki fylgir.

MULTIROOM
HÁTALARAR

TM

Philips B5
Fidelio Surround SoundBar
heimabíó. 120w RMS magnari
og 90W þráðlaus bassahátalari.
Dolby Digital, Pro Logic II og DTS.
aptX Bluetooth með NFC. Virtual
Surround Sound. Double Bass.

Wilfa BLB1400S
Wilfa Knus 1400w
blandari með 1.8L
hitaþolinni glerkönnu.
Stiglaus hraðastillir og
púls. Losa má hnífa og
hreinsa. Gúmmítappar
stöðugleika. Stál.

Philips SHB9150
Þráðlausri NFC
Bluetooth heyrnatól
með Neodymium
hátölurum og púðum
gerðir úr leðri. Li-ion
rafhlaða endist allt
að 9 klst. Má tengja
með snúru. USB
snúra fylgir.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

59.995

Lightair LAIFSU2
Evolution lofthreinsitæki sem hreinsar
loft með jónatækni. Eyðir ryk og lykt s.s
frá sígarettum. Getur hindrað inflúensu
og vírus smit. Hreinsar allt að 50m2
rými. Hljóðlaus og án síu.

SWEDISH
TECHNOLOGY
& DESIGN

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

14.995

HT SOLUTION
Philips Fidelio B5

2015-2016
Má festa
á vegg!

Þrír
litir!

Fjórir litir!

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

49.995

Hurom HESILVER
Slow Juicer safapressa fagfólksins.
Hljóðlát og öflug. Skilar tærum
safa með hámarksnýtingu hráefnis.
Pressar ávexti, grænmeti, hveitigras,
hnetur og soyjabaunir.

YFIR 30 TEGUNDIR AF KAFFI

AMBILIGHT 3 BAKLJÓS

INNBYGGÐUR SOUNDBAR

Philips XL3001C
Þráðlaus DECT sími
með HQ-Sound og
1,9"baklýstum LCD skjá.
Handfrjáls. Stórir takkar.
50 nöfn í skrá. Endurval
í 20 númer. Númerabirtir
með 20 númer. 16 klst.
í notkun og 250 í bið.
Polyphonic hringitónar.

TILBOÐ

FULLT VERÐ 9.995

5.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 19.995

15.995

Karafla og
glös fylgja!

MULTIROOM SYSTEM
Denon HEOS

2015-2016

Philips Hue
ljósaperusett

fylgir!

Philips 49PUS7150

Philips 55PUS7150

12 MÁNAÐA VAXTALAUSAR
RAÐGREIÐSLUR

Rannsóknir gerðar af Karolinska
Institute sýnir að Lightair kemur
í veg fyrir útbreiðslu vírusa.

2 litir, hvítur
eða stál.

49“

55“
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F
yrir mér eru jólin tími ljósa og ég
fagna þessari hátíð ljóssins. Því gríp
ég hvert tækifæri sem gefst til að
kveikja á fallegum kertum og njóta

birtu og yls. Ég er ekki trúaður maður en finn
sterkt fyrir þeim fögnuði sem hækkandi sól
vekur með mér. Þegar birtan læðir sér smátt
og smátt inn og hrekur burt myrkrið.

Ég nýt aðventunnar í angurværri gleði og
eftirvæntingu. Mér finnst einstakt og ljúft að
ganga um götur í drifhvítum snjó og virða fyrir
mér jólaskreytingar; skoða marglit ljós í
gluggum og upplýst stræti. Sjálfur er ég lít-
ilþægur að því leyti að ég þarf ekki sjálfur að
skreyta mikið á jólum til að njóta. Með árunum
hefur enda dregið allverulega úr jólaskreyt-
ingum á heimilinu, en í staðinn vanda ég valið
þegar skrautið er sótt í geymsluna.“

Hreindýr frá Gerði

Jólaskrautið sem fær að njóta sín?
„Ómissandi um hver jól eru lifandi jóla-

stjarna á borði og kerti í stjök-
um. Sama má segja um
skemmtilegt og undurlistrænt
lítið, rautt hreindýr úr pípu-
hreinsurum sem vinkona mín,
jólabarnið og þulurinn Gerður
G. Bjarklind, bjó eitt sinn til og
gaf mér. Ég kem því alltaf fyrir
á besta stað í húsinu, sem er breytilegur á milli
ára. Ekki má heldur gleyma „jólatrénu“ sem
prýðir heimili okkar hver jól. Þetta er stór-
merkilegt „tré“ því það er úr málmi, kringlótt
með hillum fyrir aragrúa af jólakúlum og á
hverri hillu eru kertastjakar. Það er um 70 cm
á hæð og fær stundum að standa á gólfi og
stundum á litlu borði, það tekur innan við þrjár
mínútur að skreyta það.“

Jólin á þínum yngri árum?
„Í nokkur ár bjó ég einn og það var eilíft

stríð að fá að vera heima hjá mér á jólunum.
Fólkið í kringum mig, vinir og ættingjar, höfðu
yfirleitt lítinn skilning á því að mér fyndist í
raun ljúft og gaman að vera einn með sjálfum
mér á jólum og að ég upplifði mig ekki af-
skiptan eða einmana. Ég hef aldrei átt erfitt
með að vera einn og leiðist ekki neitt að eiga
bara félagsskap við sjálfan mig, ekki einu sinni
á jólum. Það fór þó oft svo að ég lét tilleiðast og
þáði heimboð hjá vinafólki á jólum, bara til að
friða aðra.“

Tölva undir trénu

Eftirminnileg jól?
„Eitt eftirminnilegasta aðfangadagskvöldið

mitt var árið 1992. Ég bjó þá einn og var boð-
inn í mat til vinkonu minnar sem bjó í næsta
húsi. Ég gerði við hana samning um að ég
myndi mæta í kvöldverðinn klukkan sex og

mætti svo fara heim. Ég man að það voru allir
svo glaðir þegar þeir fréttu að ég yrði ekki
einn heima hjá mér á aðfangadagskvöld, fólk
mátti auðvitað ekki til þess vita að ég væri
bara í eigin félagsskap.

Að kvöldverðinum loknum fór ég heim, eins
og um var samið. Þar beið mín splunkunýja
tölvan mín, sem ég gaf sjálfum mér í jólagjöf
og kunni ekkert á. Þetta var fyrir 23 árum og
tölvur voru þá rétt að hefja innrás á heimili
fólks. Þetta aðfangadagskvöld lærði ég upp á
eigin spýtur á tölvu. Kvöldið leið eins og örskot
og ég sofnaði sæll og glaður þegar liðið var þó
nokkuð á jólanótt, búinn að kenna sjálfum mér
nýjustu tækni.“

Helgileikur jóla

Heldurðu í jólahefðir?
„Ég hef aldrei viljað hafa jólin í föstum

skorðum siða og reglna. Mér finnst skemmti-
legt að upplifa eitthvað nýtt, það á jafnt við um
jólin og aðra daga ársins. Ég viðurkenni þó að

mér finnst gaman að fara á tón-
leika á aðventunni, þá sérstaklega
kirkjutónleika, þó að ég sé ekki
kristinn. Stundum hef ég meira að
segja farið í miðnæturmessu á
jólanótt, bæði í lútherska kirkju
og kaþólska, en það hefur verið
vegna hátíðleikans og tónlistar-

innar því slíkar messur eru auðvitað í sjálfu
sér eins og leiksýningar eða helgileikir.

Þá verð ég að nefna að mér finnst afar gam-
an að fara á jólafrumsýningu Þjóðleikhússins
annan dag jóla. Það er frábær hápunktur á
jólahaldinu. Annar hápunktur hefur verið jóla-
boðið á jóladag hjá nánustu fjölskyldu manns-
ins míns, Sveins Kjartanssonar mat-
reiðslumeistara, þar sem hefðbundinn
íslenskur jólamatur, eins og hann gerist best-
ur, er á borðum.“

Tilraunaeldhúsið

Veislumaturinn á þínu heimili?
„Aðventan einkennist af mikilli matarveislu,

sem stendur fram á nýtt ár. Matreiðslumeist-
arinn eiginmaðurinn er þá önnum kafinn við að
undirbúa kræsingarnar fyrir veitingastaðinn
sinn, AALTO Bistro í Norræna húsinu. Stað-
urinn er afar vinsæll hjá þeim sem elska góðan
mat og ég nýt góðs af og fæ að smakka sæl-
keramat úr tilraunaeldhúsi jólanna.

Það er allur gangur á því hvað er á borðum
hjá okkur á aðfangadagskvöld, líkt og í öðru
finnst mér gott að festa mig ekki í einhverjum
ófrávíkjanlegum hefðum. Ég er heppinn því
þegar við Sveinn hófum sambúð kom í ljós að
hann er jafn laus við hefðir og ég. Stundum
eldar hann fyrir okkur dýrðlega jólarétti og
stundum höfum við farið út að borða á að-

fangadagskvöld. Það er frábært að sitja að
margrétta kræsingum á fallegum veitingastað
og koma svo heim að máltíð lokinni og þar er
allt hreint og fágað. Engin óhrein eldhúsáhöld

eða matardiskar í stöflum, heldur kyrrð og
fegurð. Þá er notalegt að kveikja á kertum og
lömpum, fara í náttföt og lesa góða skáldsögu
fram á morgun.“ beggo@mbl.is

HEFÐIR Á JÓLUM Viðar Eggertsson leikhússtjóri

Einn á aðfangadagskvöld

Morgunblaðið/Eggert

Nýjungagjarn Viðar Eggertsson: „Ég hef aldrei viljað hafa jólin í föstum skorðum siða og reglna.
Mér finnst skemmtilegt að upplifa eitthvað nýtt, það á jafnt við um jólin og aðra daga ársins.“

❄
Stundum hef ég

farið í mið-
næturmessu.



Við bjóðum uppá glæsileg
hátíðartilboð alla daga fram að
jólum í verslunum okkar og á
vefverslun Bláa Lónsins.

Gifts of Nature
Ísköld þrenna
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Jólagjöf, því ekki?
19 daga ævintýraferð 4.-22. júní 2016 með

KÍNAKLÚBBI UNNAR
Farið verður til SHANGHAI, SUZHOU, TONGLI,

GUILIN, XIAN og BEIJING. Einnig siglt
á LI fljótinu og farið upp á KÍNAMÚRINN.

Heildarverð á mann: Kr. 660 þúsund

Kínaklúbbur Unnar
Njálsgötu 33, 101 Reykjavík
sími: 551 2596, farsími: 868 2726
Vefsíða: www.kinaklubbur.weebly.com
Netfang: kinaklubbur@simnet.is

Ferðakynning
Kínaferðin verður kynnt, með myndasýningu, sunnudaginn
22. nóvember kl 14.00, í Kínasafni Unnar, Njálsgötu 33A.

Allir, frá 13 ára aldri, eru velkomnir, enginn aðgangseyrir.

Allt innifalið, þ.e. full dagskrá skv. ferðaskrá, gisting í tvíbýli á
4-5 stjörnu hótelum (einb. + 100 þ.), fullt fæði með máltíðar-
drykkjum, skattar og gjöld, staðarleiðsögumenn og fararstjórn
Unnar Guðjónsdóttur, en þetta verður 38. hópferðin, sem hún
skipuleggur og leiðir um Kína. Ferðaskráin er á vefsíðunni.

Til Kína með konu sem kann sitt Kína

T
aka það rólega fyrir jólin?
Ég held að það væri margt
vitlausara en það,“ segir
Ásta María Þórarinsdóttir,

stofnandi og eigandi Amarayoga.
Þegar blaðamanni verður hugsað til
þess hversu margir verja síðustu
dögunum fyrir jólin, vansvefta,
strekktir af streitu og með blóð-
hlaupin augu á harðahlaupum til að
bjarga síðustu „lífsnauðsynjunum“
þá er ómögulegt annað en að sam-
sinna Ástu Maríu.

Lítil og persónuleg jógastöð

Ásta María kenndi í upphafi aðeins
í einu herbergi í líkamsræktarstöð
einni í Hafnarfirði þar sem vart var
pláss fyrir annað en einkatíma. Starf-
semin vatt hins vegar upp á sig fyrr
en varði og umfangið óx meðfram
því. Í dag er Amarayoga í húsnæði

við Strandgötu í Hafnarfirði og hefur
verið þar síðan í mars 2014. Þar
kenna Ásta María og samstarfskonur
hennar, þær Ása Sóley, Sólveig
Krista og Viridiana, og margs konar
jóga er í boði.

„Ég er sjálf aðallega að kenna
mjúkt, rólegt og gamaldags hatha-
jóga,“ segir Ásta María og brosir við.
„Það er reyndar bara samnefnari yfir
líkamsæfinga-jóga svo í raun er það
samnefnari yfir hinar jógategund-
irnar. Svo erum við með vinyasa-jóga
þar sem meira er verið að flæða úr
einni stöð í aðra og allt tengt við önd-
unina. Svo er hún Ásta Sóley með as-
htanga-vinyasa, sem er flæði en í

raun alltaf sama serían. Maður æfir
sig áfram og með tímanum lærir
maður nýjar æfingar og bætir við
þegar maður hefur náð hinum.“ 

Aðspurð hvort einhverjar af fram-
angreindum tegundum jóga séu lík-
amlega krefjandi svarar Ásta María
því til að þetta sé allt jóga sem allir
geti verið með í. „Það er ekki ætlast
til þess að neinn geri eitt eða neitt, í
rauninni,“ bætir hún við. „Málið er
bara að hlusta á sjálfan sig og taka
mið af því í hvaða formi líkaminn er
akkúrat núna. Æfingarnar fara fram
á gólfinu svo eina krafan er í raun sú
að fólk geti sest niður í upphafi og
staðið upp aftur að loknum tíma.“

Jóga fyrir jólin

Aftur að jólunum. Ásta María er
ekki í nokkrum vafa um það að jóga
sé einmitt til þess fallið að hjálpa fólki
í stressinu og yfirsnúningnum sem
sem margir eiga til að missa sig í þeg-
ar styttist í jólin. En hvernig myndi

hún segja að jóga geti hjálpað þeim
sem þess þurfa, með hliðsjón af jóla-
streitunni? 

„Ég myndi segja að hugurinn verði
bara að fá aðeins að kyrrast,“ svarar
Ásta María. „Af því að þegar hug-
urinn er kyrr, þá verður allt svo
skýrt. Þá veistu fyrst hvað þú þarft,
og hvað þú þarft ekki.“

Er það ekki einmitt sá fókus sem
við þurfum hvað helst fyrir jólin?
Svei mér þá, ef ekki.

„Það er endalaust utanaðkomandi
áreiti og alltaf verið að segja okkur
hvað við þurfum að kaupa og eiga og
gera, og sé að gáð þá er meirihlutinn
af þessu vitleysa. En af því að áreitið
er svo mikið þá náum við ekki að
stoppa hugann og vinda ofan af hon-
um. En fari maður í jógatíma, þá nær
líkaminn að róa sig. Líkami sem er
órólegur og pirraður og kannski með
verki í ofanálag, hann er athygl-
issjúkur – gersamlega. Þú situr ekk-
ert í ró og næði og hlustar á kyrrðina

þegar þannig er komið fyrir lík-
amanum og þú ert að drepast í bak-
inu eða hvað sem vera skal. Þannig
að við verðum að taka þetta saman,
líkamann og hugann. Í jógaæfing-
unum, þegar þú stillir þér upp í það
sem við köllum asana, sem einfald-
lega merkir jógastaða, og leiðbein-
andinn spyr hvernig þér líður í stöð-
unni, þá er hugurinn alltaf að fylgjast
með því sem fram fer. Hann andar
rétt, inn á þessari æfingu og út á
hinni, og þá nærðu að einbeita þér.
Svo ferðu inn í slökun og þá er lík-
aminn orðinn rólegri. Og þá getur
hugurinn orðið rólegri. Þá getur
komið þessi smástund þar sem allt er
í kyrrð og ró og þú skilur tilganginn
með þessu öllu saman. Um leið skil-
urðu betur hvað það er sem þú vilt og
hvað þú þarft.“

Að gefa ekki hlutunum vald

Þegar ég spyr Ástu Maríu hvort
þetta sé eitthvað sem hún hafi með-
vitað í huga þegar jólahátíðin nálg-
ast, og spennustigið í þjóðfélaginu
eykst, segist hún ekki frá því að svo
sé. „Já, ég held það. Svo held ég að
jógaástundun í gegnum tíðina hafi
gert það að einhverju leyti ósjálfrátt
hjá mér. Maður er einhvern veginn
betur búinn undir þetta allt saman.
Hlutir eru bara hlutir, og þó að það
geti verið mjög gaman að fá og eign-
ast góða og fallega hluti þá er rétt að
hafa það í huga að hlutir hafa ekkert
vald, ekki nema við gefum þeim það.
Okkur hættir svo til að gefa hlut-
unum vald yfir tilfinningum okkar og
á endanum fer svo að í staðinn fyrir
að þeir auðveldi okkur lífið eða gleðji
augað, þá förum við að passa þá. Og
þá verður nánast óbærilegt að missa
þá eða að komast yfir það ef þeir
skemmast. Ef bíllinn okkar rispast,
til dæmis, þá er stundum hreinlega
eins og hjartað hafi rispast,“ segir
Ásta María og kímir við. „Pening-
arnir geta þannig farið að eiga mann
ef öll orkan fer í að setja þá á rétta
staði, í stað þess að átta sig á því að
þetta eru bara hlutir, og þeir eiga að
þjóna okkur, alveg eins og hugurinn
á að þjóna okkur. Hann á ekki að
spæna okkur og tilfinningar okkar
upp, heldur eigum við að beisla hann
og hann á að þjóna okkur. Mér finnst
því að fyrir jólin sé rétt að hafa í huga
að við erum að sigla inn í dimmasta
tímann og þá eigum við að hvílast og
finna ró. Við fáum nokkurra daga frí í
kringum jólin og það væri svo fínt ef
við gætum nýtt þetta frí í ró og kyrrð,
með okkar nánustu í kringum okkur,
eitthvað gott að borða og kertaljósin
kveikt. En í staðinn er búið að snúa
þessu á hvolf með áreiti og hama-
gangi, næstum eins og ef við ættum
að takast á við hlaupaæfingar um
miðja nótt. Svo að ég myndi segja að
besta jólagjöfin okkar væri að kyrra
okkur og gefa okkur nokkra jógatíma
í desember. Einhver gamall spek-
ingur sagði sem svo að fátækur er sá
sem vill meira en hann hefur, og rík-
ur er sá sem veit að hann hefur nóg.“

Betri orð er vart hægt að taka með
sér inn í aðventuna. jonagnar@mbl.is

Að kyrra hugann fyrir jólin 
Það er kunnara en frá
þurfi að segja að þegar
hátíð ljóss og friðar
nálgast eru flest okkar
eins og útspýtt hunds-
skinn við að tryggja að
jólin verði fullkomin.
Væri ef til vill meira um
vert að finna kyrrð og
ró og eiga í framhald-
inu gleði- og friðarjól?
Vinkonurnar sem
kenna jóga við stöðina
Amarayoga í Hafnar-
firði mæla með því.

Rólegheit „Við fáum nokkurra daga frí í kringum jólin og það væri svo fínt ef
við gætum nýtt þetta frí í ró og kyrrð, með okkar nánustu í kringum okkur,“
segir Ásta María um jólin. Frá Amarayoga við Strandgötu, Hafnarfirði.

Morgunblaðið/Eva Björk

Jógaiðkun „Og þá getur hugurinn orðið rólegri. Þá getur komið þessi smástund þar sem allt er í kyrrð og ró og þú
skilur tilganginn með þessu öllu saman, segir Ásta María, hér fyrir miðju, ásamt þeim Viridiönu og Ásu Sóleyju.

❄
Þegar hugurinn er kyrr,
þá verður allt svo skýrt.
Þá veistu fyrst hvað þú
þarft, og hvað þú þarft

ekki.



LEITAÐU RÁÐA HJÁ OKKUR
Hjá Ellingsen starfa sérfræðingar í öllum deildum. Við veitum faglega og
vandaða ráðgjöf og finnum réttu vörurnar sem uppfylla þínar þarfir.
Við seljum eingöngu þrautreyndar hágæðavörur sem henta fyrir
íslenskar aðstæður.

Fiskislóð 1
Sími 580 8500

Tryggvabraut 1–3
Sími 460 3630

Mán.–fös. 10–18
Lau. 10–16

REYKJAVÍK AKUREYRI OPNUNARTÍMI
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– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

Hlýjar gjafir í
jólapakkann

Munið

gjafabréfin
!

DEVOLD DUO ACTIVE
Stærðir S–XXL | KK

10.890 KR.

DEVOLD DUO ACTIVE JUNIOR
Stærðir 10–16

7.890 KR.

DEVOLD DUO ACTIVE
Stærðir S–XXL | KK

10.890 KR.

DEVOLD DUO ACTIVE KID
Stærðir 2–8

7.890 KR.

DEVOLD DUO ACTIVE
Stærðir XS–XL | KVK

11.890 KR.

DEVOLD DUO ACTIVE KID
Stærðir 2–8

6.890 KR.

DEVOLD DUO ACTIVE
Stærðir XS–XL | KVK

10.890 KR.

DEVOLD ACTIVE SAMFELLA
Stærðir 74–98

5.890 KR.

DEVOLD EXPEDITION M. HETTU
Stærðir S–XL | KK OG KVK

14.990 KR.

DEVOLD DUO ACTIVE
Stærðir 74–98

4.930 KR.

Jólagjöfin fæst
í Ellingsen

Ellingsen býður mikið úrval af hinum eina sanna
norska Devold ullarfatnaði sem heldur á þér hita

í rammíslenskum aðstæðum.
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Komdu við og kynntu þér
samskiptatæki sem hjálpar
þér að heyra betur
á mannamótum.

Betri samskipti
með bættri heyrn

Hlíðasmára 11 · 201 Kópavogur · Sími 534 9600 · heyrn.is

Einfalt
samskiptatæki
með 15% afslætti
til áramóta

Verð með
afslætti

49.980 kr.

J
ólin breytast náttúrlega þeg-
ar maður eldist og krakkarnir
hverfa frá manni, en vissulega
er þessi hátíðarstemning allt-

af heillandi. Annars eru jólin auðvitað
fyrst og fremst hátíð hinnar nýju sól-
ar og því ber að fagna, enda er ég í
raun náttúrutrúar. 

Mín elsta minning frá jólunum er
um mjög bergmönsk jól sem haldin
voru hjá ömmu og afa á Miklubraut-
inni. Spenningurinn yfir pökkunum
og silfurskeiðar á stærð við Þingvalla-
vatn til að borða súpuna með. Hug-
urinn leitar oft þangað.“

Lög bernskujólanna?
„Bing Crosby er alltaf bestur, helst

beint af SABA-græjunum á æsku-
heimilinu. Pabbi var mikill aðdáandi
Crosby og ekki minnkaði það þegar
hann hitti átrúnaðargoðið í Íslands-
heimsókn á sjöunda áratugnum.
Kona jólasveinsins frá þessum tíma,
Svanhildur Jakobsdóttir, á líka alltaf
stað í hjarta mínu.“

Hýra jólatréð

Kemur rétta tónlistin þér í jóla-
skap?

„Tja, jólalög geta vakið góða
stemningu – en svo verða þau fljót-
lega fullkomlega óþolandi. Svo heyrir
maður þau aftur að ári, og þá er það
svona eins og að hitta gamlan og mis-
skemmtilegan vin.“

Lag sem fellur að þínum smekk?
„White Christmas með Crosby er

náttúrlega jólalagið, það er sígilt. En
svo koma nú alltaf einhver skemmti-

leg lög á hverju ári. Hýra jólatréð með
Bogomil Font var skemmtilega súrt,
og út fyrir rammann er til dæmis
Skrámurinn hans Ladda að rífast yfir
öllum fáránlegu gjöfunum, það vekur
alltaf lukku og fær mig til að brosa.“

Besti jóladúettinn?
„Kona jólasveinsins – með hverjum

sem er.“

Gott málefni

Ofmetin jólatónlist?
„Ég vil ekkert vera að móðga vini

mína, þetta er hátíð friðar. Lögin sem
leikin eru botnlaust í útvarpi og versl-
unum og á almannafæri á aðventunni
líða þó nánast öll fyrir það að heyrast
of oft. Kapítalisminn er búinn að éta
jólin eins og allt annað, það er bara
þannig.“

Hátíðlegur tónlistarflutningur á jól-
um?

„Útvarpsmessan á aðfangadags-
kvöld er hátíðleg, þó að mér leiðist oft
innihaldsleysið og yfirborðsmennskan
í prestinum. En það eru til margir fal-
legir sálmar sem oft fá að hljóma, mér
dettur fyrst í hug Heyr himna smiður. 

Annars eru jólatónleikar til styrkt-
ar góðu málefni jólaandinn í hnot-
skurn og best af öllu er ef ég spila þar
sjálfur, vitaskuld án endurgjalds.“
beggo@mbl.is

JÓLALÖGIN Valdimar Örn Flygenring fjallaleiðsögumaður

Bing Crosby á fóninum
Morgunblaðið/Styrmir Kári

Lagalistinn „Lögin sem leikin eru botnlaust í útvarpi og verslunum og á almannafæri á aðventunni líða nánast öll fyrir það að heyrast of oft,“ segir Valdimar Örn Flygenring.

❄
Kona jólasveinsins á allt-

af stað í hjarta mínu.
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Finlux 55/65FLHKR249BHC
LED sjónvarp með Smart Wifi og 1920x1080p upplausn.
Progressive Scan. Dynamic contrast og Digital noise
reduction. Stafrænn móttakari DVB-T2+C. 4 x HDMI,
USB, SCART, PC, Optical & dig coax, Ethernet, DLNA
1.5, heyrnartóls- og CVBS tengi. NETFLIX. USB HDD
upptaka. Fjarstýring með magic button. Hótelstilling.

VERÐ 119.990

Góðar gjafir og Gleðileg JólGóðar gjafir og Gleðileg JólGóðar gjafir og Gleðileg Jól

SKJÁVARPI

VERÐ 149.990
Skjávarpi með 1920x1200upplausn og 3000 ANSI Lumens birtu.

JBL E50BT
Þráðlaus Bluetooth heyrnartól með innbyggðum
hljóðnema og Echo Cancellation. Music sharing
– nota má tvö E50BT frá sömu Bluetooth
sendingunni. 18 klst USB hleðsla. Samanbrjótanleg.

JBL Flip3
Veðurvarinn v4.1 Bluetooth ferðahátalari með
2 x 8W magnara sem skilar öflugum hljómi.
Innbyggður hljóðnemi. JBL Connect. 3.5mm
jack tengi AUX. 8 litir.

Harman Kardon ONYXSTUDIO2
Þráðlaus Bluetooth hátalalari. Social mode
tengir 2 síma eða spjaldtölvur. 2 x 3"
bassar, 2 x ¾" tweeters. 4 x 15W magnari.
Innbyggður hljóðnemi. 5 klst. hleðslurafhlaða.

Yamaha ISX80
Multiroom Restio hljómtæki með Bluetooth, WiFi
og Airplay. MusicCast app controller. vTuner.
Spotify. FM útvarp með 30 stöðva minni. Vekjari
með Snooze. Tveir 3sm soft dome tweeters og
tveir 8sm woofers. 2 x 15W.

VERÐ 39.990

JBL SB250
200w soundbar heimabíókerfi með bassahátalara.
6,5" þráðlaus bassi. Dolby Digital Decoding.
Bluetooth. JBL SoundShift. HARMAN SOUND.
Heldur hljóðhæðinni jafnri. Getur lært á fjarstýringu
sjónvarpsins. Hægt að festa á vegg.

Scansonic IN210BLACK
Internet/FM útvarp með Wi-Fi and LAN. 5W
mono. 20 stöðvaminni. Stillanleg baklýsing.
Tvöföld vekjaraklukka. Heyrnatóls- og Aux tengi.
App fyrir iPad eða iPhone.

SCANSONICLG 32LF510U
32" HD sjónvarp með 1366 x 768p upplausn og
DVB-T2+S2 móttakara. 300Hz PMI. Triple XD
Engine. Real Cinema 24p. Gervihnattamóttakari.
USB, HDMI tengi (1.4), Scart, Component, CI
rauf og USB upptökumöguleiki.

VERÐ 129.990

VERÐ 199.990

RESTIO

STÓRT SJÓNVARP
FYRIR LÍTIÐ VERÐ

Hlustaðu á útvarpið
hvaðanæva að úr heiminum!

VERÐ 49.990

Yamaha WX030BL
Multiroom 30w WIFI hátalari með MusicCast og
Wifi. Ethernet. Airplay. Spotify, Pandora, Napster,
Juk og Rhapsody stuðningur. Bluetooth 2.1. Sendir
Bluetooth í heyrnartól eða hátalara. MusicCast App.

MIKLU ÚRVALI



L
angoftast bý ég til jólagjaf-
irnar, prjóna til dæmis
sokka eða vettlinga, og
þannig varð einmitt geisla-

diskurinn minn, Jólin hennar Haf-
dísar, til fyrir nokkrum árum,“ segir
Hafdís Bjarnadóttir, tónlistarkona
og áhugamanneskja um umhverf-
isvernd og endurvinnslu. „Disk-
urinn var upprunalega hugsaður
sem jólagjöf handa ættingjum og
vinum, hann féll í góðan jarðveg og
þegar kom í ljós að fleiri vildu eign-
ast tónlistina ákvað ég að gefa hana
út. 

Fyrir mér er endurvinnsla og
endurnýting skemmtilegt hobbí. Ég
hef ofsalega gaman af föndri og
handverki, og fæ mikla ánægju af
því að sauma upp úr gömlum fötum,
endurnýta umbúðir og annað slíkt.
Aðalfjörið við að föndra felst í end-
urvinnslu hráefnisins. Ég er hug-
fangin af hugmyndafræðinni „zero
waste“, þar sem er spornað gegn só-
un og lögð áhersla á að skilja eftir
sem minnst rusl, og hef tileinkað
mér minimaliskan lífsstíl.

Í ár ætla ég að setja metnað í að
útbúa jólagjafir sem litlar líkur eru
á að endi sem drasl sem enginn hef-
ur not fyrir, og hef aðallega hugsað
mér að gefa heimalagað góðgæti.
Það er líka mjög sniðugt að gefa
samveru, upplifun eða þjónustu;
fólki með ung börn er til dæmis
hægt að gefa barnapössun í jólagjöf.

Svo er ég með í kollinum hugmynd
að tónlistargjöf, sem er hvorki
geisladiskur né vínylplata heldur
gjafakort sem geymir vefslóð og
kóða fyrir niðurhal á tónlistinni
minni.“

Safnað allt árið

Hafdís býr ekki bara til jólagjaf-
irnar, heldur hannar hún líka um-
búðirnar og endurnýtir alls kyns
efni sem hún safnar samvisku-
samlega allan ársins hring. „Ég hef
mjög gaman af því að nota það sem
til fellur og pakka gjöfum oft inn í
dagblöð og tímarit. Það er alltaf góð
hugmynd að geyma heillegan pappír
og borða utan af gjöfum, ásamt
skrauti frá síðustu jólum, og sjálf
hendi ég engu slíku sem berst inn á
heimilið.

Ein sniðug hugmynd er að geyma
alltaf snakkpoka, þessa sem eru silf-
urlitaðir að innan, þrífa þá vel og
snúa á rönguna og úr verða gjafa-
pokar úr flottum silfurpappír. Pakk-
ar utan af morgunkorni eru líka frá-
bærir, ég tek þá í sundur og set þá
aftur saman á röngunni og nota sem
gjafaöskjur. 

Svo skreyti ég jólapakkana með
könglum úr garðinum og þurrk-
uðum reyniberjum frá haustinu.
Stundum fórna ég jafnvel einhverju
úr jólaskrautssafninu mínu og nota
utan á pakkana. Ég er svo heppin að
tengdamamma gerir þetta líka,

þannig að ég fæ á hverju ári nýtt
jólaskraut frá henni í safnið mitt.
Þetta er auðvitað skemmtileg leið til
að rótera jólaskrautinu sínu og láta
það ganga manna á milli. 

Náttföt og konfekt

Önnur leið er að kaupa gamlan
jóladúk, eða bara dúk af hvaða tagi
sem er, í verslunum Rauða krossins,
sauma úr honum nokkra poka með
höldum, pakka gjöfunum inn í þá og
skreyta. Þannig fær viðtakandinn
margnota poka með gjöfinni sinni,
sem leysir plastpokana af hólmi. Ég
geymi alltaf kassana undan mand-
arínum, það er tilvalið að nota þá í
matargjöf til dæmis. Í fyrra gáfum
við vinahjónum okkar fullan mand-
arínukassa af ostum, sultum, kexi

og góðgæti í jólagjöf og það hitti
beint í mark.“ Hafdís er spurð út í
jólahefðirnar, hvað einkenni hennar
jólahald? „Hjá mér er það mikið
metnaðarmál að lágmarka allt
stress í kringum jólin, eins og mögu-
legt er. Ef við hjónin náum að þrífa,
elda jólasteik og redda jólapökkum
þá erum við góð. Allt hitt skiptir
minna máli, en er skemmtilegt ef
maður hefur tíma til að stússa í því.
Á jóladag vil ég helst ekki þurfa að
fara úr náttfötunum, þá langar mig
bara til að vera heima, lesa bækur
og borða konfekt. 

Á jóladag borðum við fjölskyldan
alltaf humarsúpu, sem ég kaupi til-
búna hjá Fylgifiskum á Þorláks-
messu. Ég man að þegar þessi góða
hefð var að mótast benti mamma,
sem er sannkölluð ofurhúsmóðir,
mér góðfúslega á að hún ætti fína
uppskrift að humarsúpu handa mér.
Hún áttaði sig ekki alveg á því að
súpan sem slík væri ekki aðalmálið,
heldur frelsið að þurfa ekki að
standa yfir pottunum og elda á jóla-
dag. Í mínum huga snúast jólin um
hvíld, bóklestur, ró og kyrrð og
samveru með mínum allra nánustu.
Ég forðast jólaboð eins og heitan
eldinn, nema Þorláksmessuskötuna
með foreldrum mínum og systk-
inum, og jólakósíkvöldið með nán-
ustu fjölskyldu eiginmannsins.“

Hún segist hvorki stressa sig á
því að skrifa jólakort né baka til
jólanna. „Ég hef ekki verið dugleg í
jólakortunum og það er best að
segja eins og er, ég sleppi því að
baka fyrir jólin. Kaupi einn pipar-
kökudall í Bónus og málið er dautt.
Ég skreyti heimilið smávegis á Þor-
láksmessu, aðallega með gömlu jóla-
skrauti sem ég hef erft frá ömmu og
stundum líka skrauti sem mamma
hefur verið að losa sig við.

„Kitsch“ jólanna

Ég nýt þess að hafa þetta gamla
jólaskraut uppi við, það minnir mig
á ættingja mína sem sumir eru ekki
lengur á meðal okkar. Svo hef ég
sérstaklega gaman af skrautinu sem
við fjölskyldan höfum föndrað sjálf
á liðnum áratugum. Líka þessu sem
er klunnalegt og klúðurslegt og
„kitsch“, enda eru jólin í eðli sínu
pínulítið kitsch, sem gerir þau svo
dásamleg. 

Mér finnst jólin einmitt frábær
tími til að líta til baka og rifja upp
gamlar, góðar stundir og hlusta á
Þrjú á palli eða Ellý og Vilhjálm
syngja jólalögin. Á aðfangadag setj-
um við svo mína eigin jólaplötu á
fóninn, hún samanstendur af poll-
rólegum jólalögum sem ég spila á 
gítar. Hugmyndin á bak við þessa
plötu mína var einmitt að fanga jóla-
andann eins og ég upplifi hann með
ró, hugleiðslu og hvíld. 

Nánari upplýsingar um jóladisk-
inn og aðra tónlist sem ég hef gefið
út má finna á hafdisbjarnadott-
ir.com.“ beggo@mbl.is

Ávaxtakassinn undir trénu
Hafdís Bjarnadóttir, tónlistarkona og áhuga-
manneskja um umhverfisvernd og endurvinnslu,
býr til persónulegar jólagjafir sem hitta í mark og
pakkar þeim inn af hugvitssemi, þar sem hún
endurnýtir umbúðir og skreytir með könglum,
berjum og öðru fallegu sem til fellur.

Jóladúkur Jólapoki saum-
aður upp úr gömlum dúk.

Mandarínukassi Fyrir prjónafólk; garnhespur, prjónar
og te, skreytt með gömlu jólaskrauti úr geymslunni.

Morgunkorn Umbúðirnar teknar í sundur, límdar 
saman á röngunni og skreyttar með gömlu skrauti. 

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Hugmyndarík Hafdís Bjarnadóttir: „Það er líka sniðugt að gefa samveru, upplifun eða jafnvel barnapössun.“

❄
Ég sleppi því að baka

fyrir jólin.

Sælgætispoki Hátíðlegur á röng-
unni með könglum úr Heiðmörk.
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Árgjald FÍ og gjafakort FÍ
Árgjald Ferðafélags Íslands er tilvalin jólagjöf sem gefur aðgang að
skemmtilegum félagsskap, heilbrigðri útiveru og góðri hreyfingu.

Félagsaðild í FÍ veitir aðgang að ferðum og skálum á góðum kjörum og
afslætti í fjölda verslana.

Gjafakort FÍ í ferðir og gönguverkefni er tilvalin jólagjöf fyrir ferðamanninn.

Upplifðu náttúru Íslands.

Fræðslurit FÍ
Handhæg rit um gönguleiðir og svæði, söguslóðir o.fl.
Hellismannaleið, Almannavegur yfir Ódáðahraun,
Laugavegurinn, Vatnaleiðin, Norður við Fjölvindahaf
og margt, margt fleira..

Laugavegurinn - Ljósmyndabók
Þessi veglega Ljósmyndabók um Laugaveginn er
samsafn landslagsljósmynda Bjarkar Guðbrandsdóttur
um gönguleiðina frá Landmannalaugum í Þórsmörk.

Árbók FÍ 2015
Vestur Húnavatnssýsla
– Frá Hrútafjarðará að Gljúfurá.

Árbækur FÍ – Ritröðin öll
Einstakur bókaflokkur um náttúru
Íslands í 87 bindum.



Þú færð jólagjöfina hjá okkur –

ROSENDAHLVínglös
tvö í pakka 3.450,-

GLERUPS
inniskór
Á börn og fullorna

ALESSI Ávaxtakarfa
21.900,-

ALESSI
Sítrónupressa
12.900,-

RITSENHOFF
Vínglös 3.200,- stk.

RITSENHOFF
sparibaukar
Grís 5.500,-
Bangsi 4.900,-

KARTELL
BOURGIE
verð frá 42.900,-
Fleiri litir

KARTELL TAKE
14.900,- stk. Fleiri litir

KARTELL COMPONIBILI
3ja hurða, verð frá 22.900,-

KARTELL CINDY
37.500,- stk. Fleiri litir

KARTELL BATTERY
25.900,- stk. Fleiri litir

VITA CARMINA
Verð frá 15.900
Til í fleiri litum

VITA EOS
Verð frá 18.900 ,-

VITA SILVIA
Verð frá 13.900,-
Til í fleiri litum

PAMPAMARIPOSA
Chocolate
Verð 169.000,-

ICELANDMARIPOSA
Shorn Grey
Verð 199.000,



Skeifunni 8 | Kringlunni | sími 588 0640 | casa.is

– Falleg hönnun á góðu verði

ARCHITECTMADE
Strit
11.990,-

RITZENHOFF
snafsaglös
Verð 1.900,- stk.

ROSENDAHL
Kertastjakar
1.300,- stk.

KARTELL
Abbracciaio
28.900,- stk.

ALESSI Rifjárn
12.950,-

OMAGGIOVasar
Verð frá 3.990

OMAGGIO
Kertastjakar
Verð frá 3.890

IITTALA
Kastehelmi
Verð frá 2.400,-

IITTALA
Alvar Aalto vasar
Verð frá 9.600,-

IITTALAMaribowl
12 cm Verð frá 4.680.-

POMME PIDOU
Sparibaukar
Verð frá 3.390,-

SKAGERAK Skurðarbretti
Verð frá 12.500,-

GLOBAL Hnífar
Margar stærðir

ALESSI Ketill
24.900,-

ROSENDAHLVatnsglös
3.950,- 6stk. í pakka

ROSENDAHL
Aðventukrans
16.300,- silfur
22.600,- gull

FREEMOVER
Kertastjakar
Verð frá 5.490,- stk.

KAY BOJESEN
Tréfígúrur
Verð frá 6.990,- stk.

RITZENHOFF Bjórglös og krúsir
Verð frá 2.450,- stk.
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Hér eru frásagnir 40
látinna ættingja og vina,
9 systkina frá Skipum
og 12 þjóðkunnra
presta og einkasonar,
sem fórst í bílslysi og
lýsa því hvernig var að
„deyja“ og hvað við
tók. Sagt er frá Sigríði
Jónsdóttur og miðils-
þjónustu hennar í 40
ár. Þá eru viðtöl við
þrjá breska flugmenn
frá Kaldaðarnesi
og einn þeirra, sem
fórst fyrir 72 árum.
Loks er stórfróðlegt
viðtal á ensku við

Captain Richard Durst sem lést 2004.
Bókin bregður nýju ljósi á ráðgátuna um „dauðann“og
framlífið. Nokkur eintök af 6. prentun fást hjá helstu
bókabúðum og höfundi sem póstsendir um land allt.

Hvað gerist þegar
maðurinn deyr?

Árnesútgáfan, Selfossi
Sími 482 1567

Hér e
látinn
9 sys
og 1
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lýsa
„de
tók
Jón
þjó
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þr
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Captain Richard Dur

A
RLA

Framliðnir lýsa

andláti sínu

og endurfundum

í framlífinu

GUÐMUNDUR KRISTINSSON

SUMARLANDIÐ

Miðilsþjónusta

Sigríðar Jónsdóttur

í 40 ár

D
agstund eina í nóvember
sl. 20 ár hefur hópur
kvenna komið saman og
hjálpast að við að gera

sörur. Þetta eru systurnar Helga
og Thelma Hillers, móðir þeirra,
Anna Friðbjarnardóttir, og svo
Jenný Björgvinsdóttir, Ingibjörg
Jónsdóttir og Edda Guðmunds-
dóttir. Fyrir nokkru bættist svo
tengdadóttir Helgu, Ólöf Karítas
Þrastardóttir, í hóp bakaranna.

„Ég var nýlega að róta í skúffu
heima og fann þar kvittanirnar fyr-
ir hráefninu sem við keyptum í
fyrsta sörubaksturinn. Það var 23.
nóvember 1995 og reikningurinn
hljóðaði upp á 8.000 krónur. Fyrir
þá upphæð bökuðum við 2.000 sör-
ur,“ segir Helga. Fyrstu tvö árin
sáu þær Anna alfarið um að baka
botnana, en hinar í hópnum hjálp-
uðust svo að við að setja á kremið.
„Þetta var alveg heilsdagsvinna,“
viðurkennir Helga, „en nú orðið
bakar hver okkar sína botna og við
komum svo saman og hjálpumst að
við að setja kremið á og hjúpa.“

Sörur með jólaklippingunni

Sörunum hefur fækkað eitthvað
með tímanum og í dag láta þær
flestar sér duga að baka ein- eða
tvöfalda uppskrift. Ingibjörg, sem
er hárgreiðslumeistarinn í hópnum,
er þó ívið stórtækari og leyfir
kúnnum sínum að njóta góðs af
bakstrinum er þeir mæta í jóla-
klippinguna.

Sama uppskrift hefur verið notuð
öll árin í sörubaksturinn. „Mamma
fékk box með sörum að gjöf frá
Ingibjörgu frænku ein jólin og með
fylgdi uppskrift að kökunum, og
það er uppskriftin sem við erum
búnar að vera að nota síðan,“ segir
Helga. Þó að uppskriftin sé og hafi
verið sú sama verða kökurnar jafn
ólíkar og bakararnir. „Það er alltaf
voða gaman að sjá botnana hjá hin-
um þegar við hittumst,“ segir
Thelma. „Kökurnar líta alltaf mjög
ólíkt út þrátt fyrir að uppskriftin
sé sú sama, því sumar vilja t.d.
hafa kökurnar stærri en aðrar
minni.

Síðan notum við ekki allar sama
hjúpinn. Ein vill til dæmis nota
appelsínuhjúp, önnur dökkan hjúp,
sú þriðja kýs ljósan hjúp og loks
vill sú fjórða kannski blanda saman

dökku og ljósu súkkulaði. Þannig
er það líka að þó að kökurnar
bragðist kannski eins í grunninn,
þá getur útfærslan verið misjöfn,“
bætir hún við. Ljóst Opal-
hjúpsúkkulaði var sá hjúpur sem
reyndist best að mati þeirra systra,
„en hann fæst nú ekki lengur og þá
notar maður bara annað ljóst hjúp-
súkkulaði,“ segir Helga.

Stelpur, það klikkar 
alltaf eitthvað!

Kökubaksturinn hefur ekki alltaf
gengið áfallalaust fyrir sig á þess-
um tuttugu árum og ýmis ráð hafa
bæst í reynslubankann á þeim
tíma.

„Eitt árið kom Jenný til okkar
með tárin í augunum og sagði:
„Stelpur, ég er búin að baka upp-
skriftina fjórum sinnum og það
klikkar alltaf eitthvað!““ rifjar
Helga upp. „Við spurðum nátt-
úrlega: „Og hvað gerirðu?“ „Ég
geri allt eins og segir í uppskrift-
inni,“ svaraði Jenný þá.“ „Hún
sýndi okkur síðan kökurnar og þær
voru bæði seigar og svamp-

kenndar,“ bætir Thelma við.
„Jenný var því spurð: „Seturðu
ekki 3 og ¼ dl af sykri út í?“ „3 og
einn fjórða – ég set bara ¾ dl,“ var
svarið hjá Jennýju,“ segir Helga og
það er hlegið að minningunni.

Ýmis ráð til hagræðingar og
vinnusparnaðar hafa líka bæst í
sarpinn. „Á hverju ári er maður að
rifja ýmsa þætti bakstursins upp
aftur. Var t.d. síðast bakað á tveim-
ur hæðum eða þremur?“ segir
Helga. „Annað gleymist ekki, við
höfum t.d. komist að því að það
hentar einkar vel að raða sörunum
á álgrillbakka fyrir grænmeti á
meðan verið er að kæla þær í ís-
skáp. Þær standa svo vel í bökk-
unum.“ Eins eru bestu boxin til að
geyma sörurnar í frystinum plast-
box, líkt og sjoppur nota, fyrir
hlaup og annað nammi.

„Síðan hefur einnig lærst að það
má vel nota venjulegt síróp í krem-
ið í stað þess að vera að búa til
sykursíróp og spara þannig tíma,“
bætir Thelma við. „Já, og svo er ég
farin að setja smá flórsykur út í
kremið, sem er í grunninn bara

smjör, því þannig heldur það sér
betur,“ útskýrir Helga. Ný aðferð
við að bræða súkkulaðið lærðist svo
á konfektnámskeiði í fyrra, en
venjan var að bræða allt súkkulaðið
í örbylgjuofni í einu. „En þarna
lærðum við að bræða helming
súkkulaðisins og setja það svo sam-
an við hinn hlutann og hræra í þar
til allt súkkulaðið hefur bráðnað.
Með þessu móti fær maður rétt
hitastig á súkkulaðið og nær að
tempra það. Við þetta verður áferð-
in á kökunum líka miklu fallegri.“

Hættulega góðar kökur

„Það er ýmislegt svona sem mað-
ur lærir af reynslunni og raunar
annað líka,“ segir Thelma. „Ég
man til dæmis að fyrir mörgum ár-
um kom mágur minn í heimsókn
snemma í desember og ég ætlaði
að vera flott á því og bjóða honum
upp á sörur.“ Sörurnar eru algjör-
ar sparikökur og að mestu geymd-
ar til jóla. „Nema hvað, að þessu
sinni urðu mér á þau mistök að
setja kökuboxið á borðið í stað þess
að bera kökurnar fram í skál eins
og ég geri venjulega. Og heldurðu
ekki að honum hafi fundist kök-
urnar líka svona ofsalega góðar að
hann eiginlega lá á beit. Ég var
farin að ókyrrast verulega yfir því
hve hratt lækkaði í boxinu en
kunni samt ekki við að segja neitt,“
segir hún hlæjandi og tekur fram
að eftir þetta séu sörurnar bara
bornar fram í skál!

Fleiri hafa átt erfitt með að
standast þessa freistingu og rifja
þær upp að eitt árið hafi ein
frænka þeirra bakað sörur fyrir
fermingu yngri dóttur sinnar. „Hún
gerði þetta vel í tíma, en síðan þeg-
ar bera átti sörurnar fram á ferm-
ingardaginn reyndist boxið næstum
tómt. Þá var dóttir hennar búin að
vera að laumast í eina og eina köku
í langan tíma,“ segir Thelma og
hlær.

Handavinna í 
góðum félagsskap

Oft heyrist talað um að það sé
flókið að baka sörur, en þær segja
að svo sé ekki. „Þetta er eiginlega
bara handavinna,“ segir Thelma og
þess vegna sé gaman hjálpast að
og njóta þess að sitja og spjalla við
sörugerðina. „Við tökum venjulega
einn eftirmiðdag eða kvöldstund í
þetta og njótum þess að borða
saman í leiðinni. Einu sinni fórum
við meira að segja saman í bústað.
Við hittumst ekki allar það oft nú-
orðið og þess vegna er þetta kær-
komið tækifæri til að hittast og
hafa gaman af.“ 
aseinars@gmail.com

Bökuðu 2.000 sörur á einum degi
Söru Bernharðs má
vel kalla drottningu
jólasmákakanna, enda
eru sörur algjört sæl-
gæti sem sómir sér vel
á jólaborðinu. Bakst-
urinn á þessu hnoss-
gæti vex þó sumum í
augum, en svo þarf
ekki að vera, því þó að
sörubakstur sé tölu-
verð handavinna, þá er
hann alls ekki flókinn,
segja þær Thelma og
Helga Hillers.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Skemmtileg handavinna Thelma og Helga Hillers segja sörubaksturinn vera
skemmtilega samverustund þar sem þær njóti þess að hjálpast að og spjalla. Afraksturinn og bakararnir Það voru ófáar kökurnar sem bakaðar voru í fyrra.

80-100 kökur

Botn:

200 g möndlur, fínt malaðar
3 ¼ dl flórsykur
3 eggjahvítur
Smjörkrem:
¾ dl sykur
¾ dl vatn
(eða notið 1 msk. síróp í stað
þess að búa til sykursíróp)
3 eggjarauður
150 g smjör
1 msk. kakó
1 tsk. kaffiduft
u.þ.b. 250 g hjúpsúkkulaði

Ofnhiti 180°C
Stífþeytið eggjahvít-

urnar í 13 mínútur.
Blandið saman fínt
möluðum möndl-
unum og flórsykr-
inum og setjið varlega
saman við eggjahvít-
urnar. Setjið deigið
með teskeið á bök-
unarpappír og bakið í 15
mín. Látið kólna alveg.

Kremið: Vatn og sykur soðið
saman í síróp, það tekur u.þ.b.
8-10 mínútur (eða notið 1 msk.
af venjulegu sírópi í staðinn).
Þeytið eggjarauðurnar þar til
þær eru kremgular og þykkar og

hellið sírópinu út í, í mjórri bunu
og þeytið á meðan. Þetta er látið
kólna og síðan er mjúkt smjörið
þeytt saman við. Nú er kakó og
kaffi sett út í og kremið tilbúið, en
kremið þarf þó að kólna vel áður
en það er sett á kökurnar.

Bræðið hjúpsúkkulaði í vatns-
baði (eða örbylgjuofni) og gætið
þess vel að ekki komist vatn í
súkkulaðið. Það er svo látið kólna
niður í u.þ.b. 40°C áður en farið er
að hjúpa með því. Setjið þykkt lag
af kremi neðan á hverja köku og
kælið kökuna áður en kremhlið
hennar er dýft ofan í súkkulaðið.

Söru Bernharðs-kökur



Öllum KitchenAid Artisan hrærivélum fylgir
fimm stykkja bökunarsett að verðmæti
14.990 kr. ásamt matreiðslubók á íslensku.

VERÐ 24.990

Mest seldu sjálfvirku kaffivélarnar á Íslandi um árabil!

• Sjálfvirk kaffivél

• Ketill úr ryðfríu stáli

• Kvörn úr keramík

• Panarello flóunarstútur

• Baunahólf: 300g

• Vatnstankur: 1,5 lítrar

• Korgskúffa: 10 bollar

• Þrýstingur: 15 bör

• Til heimilisnotkunar

• 1400 wött

Sjálfvirk kaffivél
ítrar

llar

r

nar

vél

TILBOÐ 79.990
FULLT VERÐ 99.990

KAUP
AUKI
1kg af Kimbo
baunum fylgir
öllum SAECO
kaffivélum til jóla

I T
A

L I A N TA S T

E R
S

C
E R

T I F I E D B
Y

JÓLAGLAÐNINGURINN

• 2ja sneiða 1100w brauðrist

• Sjö hitastillingar

• Beyglustilling

VERÐ 14.990 VERÐ 19.990 VERÐ 34.990

VERÐ 84.990

VERÐ 4.990

• 2ja hestafla segulknúinn blandari

• Hraðar, 4 kerfi, púls, handvirkur

• 1,75 L kanna

Rifjárn
Flott viðbót á
eldhúsborðið

• 240 w 2ja hraða saxari

• 830 ml plastskál

• Smelltur hnífur

FOR THE WAY IT´S MADE

• Töfrasproti með 5 hröðum

• Stjörnuhnífur og S hnífur

• Þeytari og saxari og pískari

• 1,25 lítra hraðsuðuketill

• On/Off takki

• Losanleg sía

Hágæða blandari
• 0,9 hestafla blandari

• 4000-11500 sn. á mín.

• 1,5 L glerkanna + auka kanna

• 5 hraðar, púls, klakastilling TILBOÐ 39.990
FULLT VERÐ 43.990

Sleikjuarmur
Frábær í baksturinn

VERÐ 32.990VERÐ 32.990VERÐ 5.990VERÐ 5.990

Slow Juicer safapressa
Hrærivélin breytist í safapressu

VERÐ 64.990VERÐ 64.990

4,8 lítra hitaskál
Eldaðumeð hrærivélinni

VERÐ 19.990VERÐ 19.990

Ísgerðarskál
Hrærivélin verður ísvél

16 litir

12 litir

• Root Cyclone tækni

• 20 mín. á hleðslu

• Þráðlaus og pokalaus

• Drif á bursta

VERÐ FRÁ 94.990*VERÐ FRÁ 94.990
FULLT VERÐ 104.990

Segulknúinn blandari

Verð frá
kr. 89.990

Hágæða handryksuga

Aukahlutir á KitchenAid hrærivélina

Svunta
fylgir!

* Sanseraðir litir 99.990

Dyson V6
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Þ
egar tekur að styttast í
jólin vita sumir fátt betra
en að sækja fönd-
uráhöldin, setjast í róleg-

heitum niður við eldhúsborðið og
leyfa sköpunargáfunum að fá útrás.
Margt er hægt að föndra: skraut
fyrir heimilið, jólakort handa vinum
og ættingjum og jafnvel eitthvað
fallegt í jólapakkann.

Geirþrúður Þorbjörnsdóttir á
verslunina Föndurlist og segir hún
að með hverju árinu aukist umferð-
in í búðinni í aðdraganda jóla og
strax í september byrja fyrstu
kúnnarnir að spyrja um vörur fyrir
jólaföndrið. Verkefnin sem fólk er
að fást við eru mjög fjölbreytt og
eykst salan í öllum deildum, en að
sögn Geirþrúðar er það ekki fyrr
en stutt er í jólin að fólk kaupir
vörur til að föndra með börnunum. 

Að föndra með yngri kynslóð-
unum getur verið yndisleg sam-
verustund og leið til að hægja ögn
ferðina í jólaösinni. Segir Geir-
þrúður að fólk þurfi alls ekki að
hafa áhyggjur af að eldhúskrók-
urinn verði útataður í lími og

glimmeri og vel hægt að haga jóla-
föndrinu þannig að verði eintóm
ánægja.

Kúlur á tréð

Meðal þess sem föndrurum
finnst skemmtilegt að fást við
þessa mánuðina er að skreyta kúl-
ur. Í Föndurlist má finna kúlur úr
gleri, frauði og öðrum efnum og
hægt að lakka, lita og líma á alla
mögulega vegu. „Að búa til snotrar

jólakúlur er alls ekki erfitt, hvað þá
ef fólk fær smá aðstoð og leiðbein-
ingar hjá starfsmönnum verslunar-
innar,“ útskýrir Geirþrúður en hjá
Föndurlist eru reglulega haldin
námskeið um ýmiss konar fönd-
urtegundir.

Eins er vinsælt að föndra jóla-
kort og merkimiða á jólagjafirnar.
„Að gera heimagerð jólakort getur
verið bæði einfalt og fljótlegt, sem
og flókið og tímafrekt, allt eftir því
hvað fólk er tilbúið að leggja á sig.
Þeir sem vilja spreyta sig á jóla-
kortagerðinni ættu t.d. að skoða að
skera út pappír í jólaleg form og
líma á kortið, eða skera út stimpil
og þrykkja mörg kort með hraði.
Sumir láta duga að föndra kortið
bara fyrir útvalda, og þeir sem fá
slíkt kort vita að ekkert jafnast á
við heimatilbúið jólakort.“

Sakar ekki að reyna

Í sumum lesendum blundar ef-
laust lítill draumur um að láta

föndurhvatirnar fá útrás, en óör-
yggispúkinn stendur í veginum.
Hvað ef útkoman er ekki falleg?
Og er ekki föndur bara fyrir
krakka til að leika sér í mynd-
menntatímum í skóla? Geirþrúður
segir af og frá að láta slíkar hugs-

anir stoppa föndurtilraunirnar. Allt
sem þarf er áhuginn, máski smá
fræðsla og hugrekkið til að sjá
hvernig til tekst. Þá skemmir ekki
fyrir að fjárfesta í réttu áhöldunum
og efnunum, svo útkoman verði
sem best. ai@mbl.is

Allir geta föndrað eitthvað fallegt
Með réttu áhöldunum,
efnunum og smá til-
sögn er auðvelt að
byrja. Hvernig væri að
búa til ilmandi og litrík
kerti eða sápur til að
lauma í jólapakkann?

Safngripur Hvað með að föndra skraut á jólatréð?Sköpun Handgerð jólakort eru ómótstæðileg.

Morgunblaðið/Eggert

Hjálpsemi Að sögn Geirþrúðar er sjálfsagt fyrir fólk að leita ráða og leiðsagnar hjá starfsmönnum verslunarinnar. Þar eru líka haldin námskeið.

Ljómi Velja þarf skreyttum kertum besta stað í húsinu.

Möguleikar Ýmsar leiðir eru færar í föndrinu, bæði flóknar og einfaldar.

Það má föndra meira en jólakort og skraut fyrir
heimilið. Metnaðarfullir föndrarar fara létt með að
föndra heilu jólagjafirnar, eða í það minnsta smá-
gjafir sem má bæta við pakkann til að setja punkt-
inn yfir i-ið. Tveir sniðugir föndurvalkostir af þess-
um toga eru sápugerð og kertagerð enda leitun að
þeim sem ekki gleðjast við að fá vel ilmandi kerti
eða snoturt sápustykki.

Segir Geirþrúður ekki mikið mál að búa til fögur
ilmkerti. „Hjá okkur má kaupa tilbúið sápuefni sem
auðvelt er að vinna með. Um er að ræða klump sem
má bræða í potti og svo setja í mót. Á meðan sápan
er heit er hægt að bæta við ilmefnum og lit til að fá

þá angan og útlit sem sóst er efti.“ Svipaða sögu er
að segja um kertagerðina. Þarf bara vaxefni, sem
bræða má í vatnsbaði, kveik og ílát til að steypa
kertið í, og svo ilmefni og lit. Segir Geirþrúður jafn-
vel hægt að endurvinna gömul kerti með því að
skella þeim í pottinn. „Verður einkum að gæta að því
að vaxið ofhitni ekki enda getur þá gerst að kvikni í
því.“

Í Föndurlist er mikið úrval af ilmefnum og gerir
verslunin sérstaka blöndu fyrir jólin. „Góð hugmynd
að persónulegri jólagjöf er að steypa kerti í snotru
gleríláti eða bolla, með jólaepla- og kanillykt eða
greniangan.“

Jólalegur ilmur



Frí
heimsending
ef verslað er
fyrir 8.000,-
eða meira.

FINNSKA BÚÐIN
Kringlan, Bíógangur, 3. hæð, s. 787 7744 // Laugavegur 27 (bakhús), s. 778 7744

info@finnskabudin.is, #finnskabudin

Birkikristall
jólaskraut
2.890,-
margir litir

Múmin
jólakúlur
990,-

Desico
ilmkerti
2.290,-

Marimekko
og Múmín
ofnhanskar
frá 2.890,-

Desico
löng kerti
1.690,-/
2 stk.

Lapuan Kankurit
hörlöberar
6.990,- Múmin

sleikja
2.790,-

Marimekko
baðsloppur
21.900,-

Marimekko
handklæði
frá 1.690,-/
6.990,-

Múmín
baðhand-
klæði
5.990,-
70x140 cm

Múmín
handklæði
1.690,-
30x50 cm

Múmin
vetrarkrús
3.500,-

Múmin
vetrarskál
4.900,-

Mikið úrval af jólavörum
í Finnsku Búðinni!

Marimekko postulín
frá 2.990,-

Lapuan Kankurit
ullarteppi
frá 15.900,-

Marimekko
svuntur
frá 6.890,-

Aarikka
kertastjakar
frá 5.590,-
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VANDAÐIR ÍTALSKIR GÖNGU-
OG ÚTIVISTARSKÓR FYRIR

ALLA FJÖLSKYLDUNA

COSMIC
Vatnsheldur

Innsóli: Ortholite
Sóli: Vibram

Þyngd: 357gr (í stærð 42)

Stærðir: 41-46

36-46Stærðir: 36-4

Verð 22.995
SMÁRALIND • 2 HÆÐ

É
g get ekki beint sagt að ég
sé mikið jólabarn, ég er
meira sólarmegin í tilver-
unni og í essinu mínu á

sumrin. Jólaundirbúningurinn styttir
þó veturinn og það er auðvitað nota-
legt á aðventu og jólum að lýsa upp
skammdegið og um um leið tilveruna
svo um munar. Það besta við aðvent-
una og jólin er að þrátt fyrir allt
kaupæðið og auglýsingaflóðið þá not-
um við þennan tíma til að sýna öðrum
kærleika. 

Samvera og vinátta finnst mér
vera aðalmálið á aðventunni hjá flest-
um. Jólin eru vissulega hátíð
barnanna og mestu máli skiptir að
gleðja þau. En við erum líka dugleg
að huga að öðrum í kringum okkur á
þessum tíma. Fólk kíkir gjarnan inn
til ættingja með jólakveðju, þótt sam-
skiptin séu ekki mikil á öðrum árs-
tímum. Þetta skiptir máli.“

Skærasta stjarnan

Jól bernsku þinnar?
„Ég á margar fallegar og góðar

minningar frá bernskujólunum. Ég
man öll fiðrildin í maganum af
spennu og eftirvæntingu. Og tíminn
ætlaði aldrei að líða. Barnaefnið í
sjónvarpinu var hátíðarstund á að-
fangadag, enda ekki jafnmikið barna-
efni í boði þá og nú. Og litlir hlutir
eins og bjallan sem við hengdum upp
til að hringja inn jólin klukkan sex,
hún var töfrum líkust. Jólastjarnan í
glugganum hjá afa og ömmu á
Hjaltabakka er líka ógleymanleg, í
minningunni skein hún skærar en all-
ar jólaseríur nútímans samanlagt.

Að baka með Sirrý ömmu var mjög
skemmtilegt, ég man eftir mér korn-
ungri með henni í eldhúsinu. Hún
taldi mér trú um að ég hefði veiga-
miklu hlutverki að gegna, ég byggi
yfir ómetanlegri reynslu af því að

leira á leikskólanum og væri því
ómissandi aðstoðarkona í jólabakstr-
inum. Svo verður maður fullorðinn

og þá snúast jólin um að gleðja börn.
Og lesa. Bækur og góður matur eru
aðalmálið á jólum fullorðinsáranna;
eitt það mikilvægasta í mínu jólafríi
er lestur nýrra bóka.“

Nýtt servíettubrot

Óvænt uppákoma á jólum?
„Við Kristján Franklín, maðurinn

minn, vinnum saman í því að halda
veislu um jól og áramót. Ég sé um
matinn, en hann sér um fjölmargt
annað. Eftirminnilegt er þegar hann
hvarf eitt sinn í miðjum undirbún-
ingnum á aðfangadag, við vorum þá
nýbyrjuð að búa. Ekkert heyrðist í
honum lengi, lengi. Mig fór að lengja
eftir honum, tíminn flaug áfram og
von var á mörgum í jólamatinn.

Í ljós kom að hann hafði farið ofan í
kjallara og á google að læra servíett-
ubrot af youtube og gleymdi sér al-
veg. Mér fannst þetta frekar fárán-
leg tímasetning og tímafrekt smá-
atriði, en engu að síður mjög fyndið.
Allt hafðist þetta auðvitað, borðið var
fallega skreytt og við áttum gleðileg
jól. Og í dag vinnum við mjög vel
saman.“

Fleiri ljósaseríur

Hefðir jólanna?
„Ég held í hefðir og er til dæmis

alltaf með kalkún á aðfangadags-
kvöld. Mamma og Júlli maðurinn
hennar sjá um humar í forrétt og ég
útbý ris a la mande í eftirrétt. Kal-
kúnninn er góður og hátíðlegur en
ekki þungur í maga. Og svo skreyti
ég húsið hátt og lágt með ljósum, það
eykst með árunum ef eitthvað er.
Eftir því sem árin líða finnst mér
flóknar jólaskreytingar aftur á móti
skipta æ minna máli, vil frekar hafa
þær látlausar og náttúrulegar. Ég
hef líka dregið úr smákökubakstri og
myndi satt að segja leggja þann sið af
með öllu, ef unga kynslóðin væri því
ekki mótfallin.

Aðalmálið um jólin er annars ekki
skraut og gjafir, heldur boðskapur
jólanna. Og við sem kristin þjóð ætt-
um að huga betur að því að jafna hér
kjörin og draga úr auðsöfnun fárra.
Það eru allt of mörg börn á Íslandi
með fjárhagsáhyggjur og desember
reynist mörgu láglaunafólki erfiður
tími. Gleymum því ekki.“ 

Gamlársdagur á þínu heimili?
„Á gamlárskvöld höfum við yf-

irleitt hamborgarhrygg í matinn, en
svo prófa ég oft nýja forrétti og eft-
irrétti. Ég er ekki eins fastheldin á
hefðir þá og á jólum, en þó er fastur
liður hjá okkur að fara í ýmsa leiki yf-
ir borðhaldinu á gamlárskvöld. Fyrir
mörgum árum tók ég viðtal við Mar-
entzu Poulsen, vinkonu mína, þar
sem hún benti á ýmsa skemmtilega
samkvæmisleiki sem þétta hópinn og
lífga upp á samverustundina. Ég fór
að hennar ráðum og nú þykir þetta
ómissandi í minni fjölskyldu. Það eru
til dæmis í gangi „leynisetningar“, þá
fær hver og einn borðgestur miða
með nafni á ennið og á svo að „geta
manninn“, reyna að komast að því
hver hann er. Stundum á fólk að sýna
leynda hæfileika og ýmislegt fleira
sem okkur finnst skemmtilegt.“

Hvenær hefst jólaundirbúning-
urinn?

„Þegar ég var yngri og nýbyrjuð
að búa var ég uppteknari af því að
sanna mig í eldhúsinu og útbjó meira
jólagóðgæti en ég geri nú. Ég bakaði
til dæmis jólaköku eitt árið sem ég
vökvaði með rommi í heilan mánuð;
ég man að ég vandaði mig mikið, en
þrátt fyrir allt var kakan þurr og
frekar óspennandi.

Mín reynsla er sú að þegar ég hef
ætlað mér of mikið og byrja mjög
snemma að undirbúa jólin verður oft
minna úr framkvæmdum en þegar ég
hef mikið að gera og byrja jólaund-
irbúninginn frekar seint. Í ár verður
desember rólegur því lítið er um fyr-
irlestra og námskeið hjá mér í jóla-
mánuðinum og vinnan við sjónvarps-
þáttagerð á Hringbraut er alveg
hæfilega mikil. Því leggst aðventan
vel í mig og ég stefni að því að láta
sykur og myrkur ekki draga mig nið-
ur, heldur ætla ég að njóta þess að
fara í sund og kíkja með vinkonum í
kaffi.“ beggo@mbl.is

HEFÐIR Á JÓLUM Sigríður Arnardóttir sjónvarpskona

Bakað með ömmu

Morgunblaðið/Eggert

Lágstemmt Sigríður Arnardóttir: „Eftir því sem árin líða finnst mér flóknar jólaskreytingar skipta æ minna máli, vil frekar hafa þær látlausar og náttúrulegar.
Ég hef líka dregið úr smákökubakstri og myndi satt að segja leggja þann sið af með öllu, ef unga kynslóðin væri því ekki mótfallin.“

❄
Samvera og vinátta er

aðalmálið á aðventunni.



PI
PA

R
\

TB
W

A
•

SÍ
A

•
15

5
5

0
4

Mikið úrval
af gjafavörum sem

gleðja um jólin

- Verið velkomin -
Við tökum vel á móti þér.

www.lyfogheilsa.is
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Ævintýraleg
aðventa

byrjar hjá okkur

Concept store

concept store,
Laugavegi 99, gengið inn frá Snorrabraut, aff.is

Opið alla virka daga kl. 11-18, lau. 12-16.

Opnum nýja verslun laugardaginn 21. nóvember

E
n hver er eiginlega díva
og hver er sagan á bak
við þessa girnilegu og
gómsætu köku sem Jói

hefur þróað?
Hann kann söguna af tilurð

hennar.
„Ég hef verið að baka Söru

Bernharðs-kökur alveg svakalega
lengi og til að gefa einhverja hug-
mynd um umfangið þá búum við
til á bilinu 15 til 20.000 sörur fyrir
hver jól,“ segir Jói. „Fyrir um
tveimur árum kom svo hugmyndin
að gera kannski eitthvað nýtt.“

Leitin að nýrri söru

Jói og konan hans Unnur byrj-
uðu á bollaleggingum sínum og
ákváðu að nýja kakan yrði að vera
ljós eða jafnvel hvít, og að því
leytinu til frábrugðin hinni góð-
kunnu söruköku. Í framhaldinu
fæddust einar átta eða níu upp-
skriftir að „nýjum sörum“ á með-
an Jói prófaði sig áfram. „Leitin
endaði svo á þessari köku, en það
tók mig alveg tvö ár að þróa upp-
skriftina og fullkomna hana uns
ég var fyllilega sáttur við útkom-
una.“ Unnur, sem vinnur með Jóa
í bakaríinu, fann svo nafnið á kök-
una. Dömurnar sem starfa í bak-
aríi Jóa Fel. í Holtagörðum settu
svo punktinn yfir i-ið með því að
smakka allar kökurnar þar til
uppskriftin var fullkomnuð.

Díva er að því leytinu svipuð
söru að botninn er sambærilegur
makkarónubotn og Jói bendir á að
rétt eins og í sörunum þurfi að
vera franskt smjörkrem í dívunni,
þar sem sjóða þarf saman sykur
og vatn. „Það sem ég geri svo aft-
ur öðruvísi er að í staðinn fyrir
kakó bæti ég út í belgísku hvítu
súkkulaði – það verður að vera al-
vörusúkkulaði – ásamt van-

illusykri, vanilludropum og hjúpa
að endingu með hvítu súkkulaði.“

Jói segir aðspurður að mesta
áskorunin hafi verið að ná rétta
þéttleikanum í kreminu. „Fyrst
var það of stíft af því ég setti of
mikið af hvítu súkkulaði. Svo próf-
aði ég rjómasúkkulaði en það var
bara ekki nógu gott. Loks prófaði
ég að blanda smá Grand Marnier-
appelsínulíkjör út í kremið og það
kom virkilega vel út en við
ákváðum að hafa ekki áfengi í
endanlegu uppskriftinni. Við erum
ánægð með dívu eins og hún end-
aði enda er hún alveg svaðalega
góð,“ bætir Jói við og hlær.

Það sem hafa ber í huga

Eins og þeir vita sem reynt hafa
þarf að vanda sig svolítið við söru-
gerð ef vel á að takast til. Jói seg-
ir að því sé eins farið um dív-
urnar; allir geti búið þessar kökur

til en það þurfi örlitla fyrirhöfn
sem skili sér svo margfalt í hnoss-
gætinu sem kökurnar eru. En
hvað skyldi helst þurfa að hafa í
huga við kökugerðina?

„Hvað kremið varðar þá er aðal-
atriðið rétt hitastig á súkku-
laðinu,“ bendir Jói á. „Það þarf að
bræða súkkulaðið yfir vatnsbaði
og svo þarf að taka það af hit-
anum og leyfa því að standa í fjór-
ar til fimm mínútur. Ef súkkulaðið
er of heitt getur kremið einfald-
lega fallið. Svo er málið að hræra
kreminu rólega saman og best að
gera það einfaldlega með hönd-
unum. Í hrærivél getur kremið
orðið óþarflega blautt og leið-
inlegt.“

Svo er bara að bretta upp erm-
arnar og spreyta sig á því að búa
til dívur fyrir jólin – og þaðan í
frá. jonagnar@mbl.is

Morgunblaðið/Eggert

Jói Fel & Dívurnar Bakarí Jóa Fel skilar af sér á bilinu 15 til 20.000 sörum fyrir hver jól og viðbúið er að töluvert bætist við af dívum fyrir þessi jól og héðan af. Eins og sjá má er framleiðslan þegar
hafin og veitir ekki af því díva er ekki síður ljúffeng og gómsæt en sara. Þeir sem unna hvítu súkkulaði ættu sérstaklega að bera sig eftir fáeinum eða þá baka samkvæmt uppskrift sem fylgir hér.

Dívan á sviðið um þessi jól
Sörukökugerð á sér fastan sess í jólahaldi
margra landsmanna. Nú hefur Jóhannes Fel-
ixson – eða Jói Fel eins og við þekkjum hann
flest – kynnt til sögunnar dívu, en hún er eiginleg
„systurkaka“ sörunnar, og það sem meira er,
hann gefur uppskriftina líka. 

Morgunblaðið/Eggert

Sælgæti „Leitin endaði á þessari köku, en það tók mig alveg tvö ár að þróa
uppskriftina og fullkomna hana uns ég var fyllilega sáttur við útkomuna.“ 
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ÞÚ, AÐRIR OG JÓLIN!

MUNDU EFTIR GJAFAKORTI
PENNANS EYMUNDSSON!

CROSS kúlupenni
Star Wars
Verð: 5.999.-

Heyrnartól
Maxell Play
Verð: 6.999.-

Stórt / lítið
Verð: 8.999.- / 6.199 .-

Frozen LUDO
Verð: 3.999.-

Hlýlegt næturljós
Verð: 1.999.-

Simply Nigella
Verð: 7.999.-

A Game of Thrones -
box set
Verð: 11.999.-

Stúfur
og snjókarlinn
Verð: 2.499.-

Antiquus hnattlíkan
með ljósi, 30 cm
Verð: 18.829.-

Pin the World -
Stórt / lítið

H tól

A Game of Thrones

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.



Since 1921

Weleda Jólagjafir !
Gefðu þeim sem þér þykir vænt um gjöf sem veitir vellíðan,

Weleda jólagjafir henta öllum í fjölskyldunni. Vörur unnar úr lífrænt
ræktuðum jurtum. NaTrue vottaðar.

Útsölustaðir Weleda : Heilsuverslanir og apótek um allt land.

Skartgripur með táknræna merkingu, seldur til
styrktar blindum og sjónskertum á Íslandi.
Íslenskt handverk. Fæst um land allt.

Þríkrossinn

Stuðningur til sjálfstæðis
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Botn

9 stk. eggjahvítur (um 285 g) 
85 g sykur
430 g flórsykur 
515 g möndluduft

Byrjið á því að þeyta eggjahvíturnar og setjið sykurinn saman við
rólega og stífþeytið svo. 

Notið heilar möndlur og maukið þær mjög smátt í matvinnsluvél.
Blandið flórsykrinum saman við möndlurnar. Blandið svo öllu mjög
varlega saman með sleikju. Sprautið á plötu með smjörpappír og bakið
við 180°C í u.þ.b. 12 mín. Kælið.

Krem

240 g sykur 
200 g vatn 
8 stk (166 g) eggjarauður 
180 g hvítir Nóa-súkkulaðidropar
500 g smjör 
2 tsk. vanillusykur 
1½-2 tsk vanilludropar

Hjúpur

Hvítir Nóa-súkkulaðidropar
Setjið sykur og vatn í pott og hitið upp í 116°C eða þar til sírópið fer

aðeins að þykkna. 
Þeytið eggjarauðurnar til hálfs og hellið svo sírópinu mjög varlega í

mjórri bunu út í rauðurnar og hafið þeytinguna á miðlungshraða á
meðan. Aukið svo hraðann og þeytið í 3-4 mín. 

Bræðið súkkulaðið yfir vatnsbaði, hafið smjörið við stofuhita og setj-
ið saman við þeytinguna. Best er að blanda því saman með höndunum.
Setjið þá súkkulaði saman við ásamt vanillu. Hrærið svo saman í gott
og mjúkt smjörkrem. Best er að gera þetta með höndunum en kremið
má setja í hrærivél með spaða og vinna rólega.

Frystið dívurnar. Bræðið svo hvítt súkkulaði yfir vatnsbaði og dýfið
kreminu í súkkulaðið. Best er að geyma dívurnar í frosti, þær eru best-
ar kaldar. 

Dívan hans Jóa Fel
Morgunblaðið/Eggert

2 Botndeiginu er sprautað í toppa á smjörpappír. Gott er
að miða við að hver toppur myndi þekja tíukrónupening.

5 Bræðið hvítt súkkulaði yfir vatnsbaði og dýfið dívunum
ofan í til hálfs. Er súkkulaðið hefur harðnar er dívan klár!

4 Sprautið kreminu á botnana þegar þeir hafa kólnað
eftir bökun. Hér eru dívurnar að taka á sig mynd.

1 Fyrst af öllu er maukuðum möndlum og flórsykri
blandað saman við stífþeyttar eggjahvítur.

3 Bræddu hvítu súkkulaði er bætt við eggjahvítuþeytingu og blandað var-
lega saman. Best er að nota hreinlega hendurnar á þessu stigi dívugerðar.

❄
Jói segir að allir geti
búið þessar kökur til
en það þurfi örlitla
fyrirhöfn sem skili
sér svo margfalt í
hnossgætinu sem

kökurnar eru.
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Við komum því til skila fyrir jól

Munum eftir þeim sem okkur þykir vænt um

í aðdraganda jóla. Taktu þér tíma til að senda

fallega kveðju eða glaðning og við komum því

hratt og örugglega til skila.

Jólakort til fjölskyldu og vina
Margir opna jólakortin á aðfangadag, aðrir opna þau
jafnóðum og þau berast með póstinum og stilla þeim upp
til skrauts í aðdraganda jóla. Það er aldrei of seint að byrja
nýja hefð eins og að senda jólakort til þinna nánustu.

Jólapakkar
Það er alveg sérstakt að fá sendan jólapakka í pósti.
Fyrirhöfnin og ferðalagið gefa pakkanum einhvern
ævintýraljóma svo hann verður jafnvel enn meira spennandi.

Á pósthúsunum er hægt að fá allt til innpökkunar og úrval
af skemmtilegum gjafavörum.

Öruggir skiladagar fyrir jól

Pakkar
Utan Evrópu – 7. des.
Til Evrópu – 14. des.
Til Norðurlanda – 15. des.
Innanlands – 21. des.

Kort í A-pósti
Utan Evrópu – 10. des.
Til Evrópu – 16. des.
Innanlands – 21. des.
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V
ið töluðum við fólkið í kring-
um okkur til að heyra hvað
því fannst vera best við jólin
og í ljós kom að flestir

sögðu það sama – það voru notaleg-
heitin í kringum jólin sem fólk kunni
að meta – að hafa tíma með fjöl-
skyldu og vinum, geta farið í göngu-
túra eða jafnvel bara að liggja uppí
sófa og horfa á vídeó án þess að vera
með samviskubit,“ segir Hörður
Lárusson sem hannaði frímerkin í
samstarfi við Rán Flygenring.

„Okkur langaði því að taka þann
snúning við gerð jólafrímerkjanna
og þetta var hugmyndin sem við
kynntum í upphafi fyrir Vilhjálmi
Sigurðssyni, forstöðumanni Frí-
merkjasölu Póstsins.“ 

Hörður hefur hannað frímerki fyr-
ir Póstinn í nokkur ár og hann segir
áhugann á að gera jólafrímerki hafa
vaknað strax í janúar þegar Póst-
urinn auglýsti eftir hugmyndum, en
tæplega 1,3 milljónir seldust af
jólafrímerkjum síðasta árs. „Þetta er
það frímerki sem flestir taka eftir og
mér datt strax í hug að heyra í Rán.
Við höfum unnið mikið saman í gegn-
um tíðina, unnum t.d. á sömu hönn-
unarstofu um tíma og höfum eftir
það reglulega unnið að einhverjum
verkefnum saman.“ Hann nefnir sem
dæmi bókina Bjór sem kom út í
fyrra. „Nú í ár sendum við svo frá
okkur bókina Vín, sem byggist á
sama grunni og bjórbókin, en fjallar
um vín eins og nafnið gefur til
kynna.“ 

Vildu nálgast jólin 
með öðrum hætti

Þau Rán voru sammála um að þau
langaði að gera jólafrímerki sem
nálgaðist inntak jólanna með öðrum
hætti. „Ef við skoðum jólafrímerki
síðustu ára þá hefur venjulega verið
horft til hátíðleikans og þó að trúin
sé vissulega stór hluti af jólunum þá
eru annað sem skipta fólk ekkert
minna máli.“ Viðræður þeirra við

vini og ættingja hafi sannfært þau
um að svo væri – kósíheit og samvera
skiptu fólk miklu á þessum árstíma“. 

Sú hugmynd kviknaði hjá Herði að
blanda saman ljósmyndum og teikn-
ingum Ránar, en grunnur frímerkj-
anna er myndir frá ljósmyndaranum
Sebastian Ziegler og svo skapa
teikningar Ránar kósíhluta mynd-
anna. „Fyrir mér lýsa myndirnar
hversdagslegum en dýrmætum
augnablikum í aðdraganda jóla,“
segir Rán. „Svona aðventustundum
sem flestir kannast við. Þær tengjast
ekki endilega trú né sérstökum há-
tíðleika, en eru gullnar stundir sem
gera skammdegið bærilegt og jólin
kósí.“

Teiknaðar voru 10-15 mismunandi
senur sem komu til greina, m.a. ein
með kirkju sem Hörður var mjög
hrifinn af. „Hún hafði hins vegar ver-

ið nýlega á öðru frímerki og því hurf-
um við frá þeirri hugmynd,“ segir
hann. Rán bætir við að þau hafi
endalaust getað velt fyrir sér ljós-
myndavali. „Við Hörður, ásamt Vil-
hjálmi frímerkjakóngi, fórum um
víðan völl í þeirri leit, en þegar mað-
ur blandar saman teikningu og ljós-
mynd verða báðir hlutar að hjálpast
að við að segja sömu söguna og því
ljóst að maður vill finna myndefni
þar sem teikningin getur bætt við
einhverju sem ljósmyndin ýjar að.“
Myndefnið endaði því mun hvers-
dagslegra en fyrstu hugmyndir
þeirra Harðar gáfu til kynna. „En
þetta er nokkuð sem ég er mjög
ánægður með í dag,“ segir Hörður
og Rán er sama sinnis, „mér þykir
okkur hafa tekist vel til, en jólakisan
í óumbúna rúminu er þó uppáhaldið
mitt“. 

Auk jólakisu sýna jólafrímerkin
fólk á göngu yfir frosna Reykjavík-
urtjörn og piparkökur og kakóbolla á
eldhúsborði. „Við höfum verið að
hlæja svolítið að því að við höfum náð
að koma óuppbúnu rúmi með tölvu
uppí á jólafrímerki, en það sýnir
kannski líka hvað tíðarandinn hefur
breyst,“ segir Hörður. „Þó að hátíð-
leikinn sé alltaf mjög stór hluti
jólanna þá, þegar maður horfir yfir
jólin í heild sinni, er þetta kannski
það sem við flest hlökkum til – að
geta bara kúrt einhvers staðar og
haft það kósí.“

Hlakkar til að tóna 
með prestinum

Spurð hvort þau séu jólabörn seg-
ir Rán það besta við jólin að sínu
mati vera að njóta þess að borða góð-
an mat, súkkulaði og drekka gott
rauðvín í faðmi fjölskyldunnar. „Svo
bíð ég reyndar alltaf spennt eftir að
geta tónað jólamessuna með prest-
inum í útvarpinu.“

„Ég hlakka alltaf til jólanna,“ seg-
ir Hörður. „Þetta er þessi tími sem
maður fær til að vera með fjölskyld-

unni og hafa það kósí og ég eins og
flestir aðrir er sammála því að það er
eitthvað við jólin sem maður fílar og
það þarf ekkert endilega að vera það
að fara í kirkju, eða jólasteikin. Það
getur verið eitthvað allt annað og
það var þetta sem við komumst að.
Það getur nefnilega verið rosaleg
jólastemning falin í því að fara í
labbitúr með vinum sínum í snjón-
um.“

Eins og litlir konfektmolar

Hörður og Rán eru ánægð með
endanlega útkomu frímerkjanna
sem skarta fallegri gylltri, silfraðri
og koparlitri fólíu sem mun gefa jóla-
umslögunum í ár hátíðlegan blæ.

„Við vissum fyrirfram hvað við
vorum að fara gera og það var alltaf
meiningin að teikningin yrði með
þeim hætti að svo hún skæri sig úr –
en þó að hefðum verið búin sjá fyrir í
huganum hvernig þetta yrði, þá vor-
um við eiginlega öll þrjú sammála
um að þau urðu bara miklu fallegri
heldur en við höfðum þorað að vona,“
segir Hörður. „Frímerkin eru lang-
samlegast best í „eigin persónu“ ef
svo má segja,“ segir Rán. „Á þeim
eru brjálæðislega fallegar fólíur sem
glansa og glitra eins og litlir jólakon-
fektmolar. Ég mæli samt ekki með
því að borða þau og þau þarf raunar
heldur ekki að sleikja.“
aseinars@gmail.com

Kósí jólafrímerki
Göngutúrar, samvera fjölskyldunnar og önnur notalegheit virðist vera það sem
hvað flestir láta sig hlakka til um jólin. Þetta er a.m.k. mat þeirra Harðar Lár-
ussonar og Ránar Flygenring sem eiga heiðurinn að jólafrímerkjunum í ár.

Morgunblaðið/Eggert

Eins og litlir konfektmolar „Frímerkin urðu bara miklu fallegri heldur en við höfðum þorað að vona,“ segir Hörður Lárusson.

Gaman saman Gönguferð með fjölskyldunni í jólasnjó. 

Notalegt Ljúfar stundir með piparkökum og heitu kakói.

Frímerki Jólakisi lætur fara vel um
sig á óumbúnu rúmi.

❄
Við höfum verið að

hlæja svolítið að því að
við höfum náð að koma

óuppbúnu rúmi með
tölvu uppí á jólafrí-
merki, en það sýnir

kannski líka hvað tíð-
arandinn hefur breyst.

Ljósmynd/Sebastian Ziegler
Rán Flygenring „Fyrir mér lýsa myndirnar hversdags-
legum en dýrmætum augnablikum í aðdraganda jóla.“



lÍs en ku

ALPARNIR
s

alparnir.is
FAXAFENI 8, REYKJAVÍK, SÍMI 534 2727

P
P

Góð gæði

Betra verð

Góðar jólagjafir

lÍs en ku

ALPARNIR
s

Svigskíði • Fjallaskíði • Gönguskíði • Snjóbretti

Tökum notaðan skíða- og brettabúnað upp í nýjan

Húfur, verð frá kr. 5.995

Hanskar,
verð frá

kr. 3.995

Fjölbreytt
úrval af

bakpokum
frá SALOMON,
LOWE ALPINE

og PINGUIN

Mikið úrval af
svefnpokum
frá PINGUIN
og ROBENS

Léttar dúnúlpur
fyrir dömur

og herra

Verð
39.995

100% merino
ullarfatnaður
á alla fjölskylduna, verð frá kr. 4.995

Hinir vinsælu
MICROspikes keðjubroddar

20%
jólatilboð
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Fallegar gjafir
á góðu verði

Safnbúð ÞjóðminjasafnsinsHandklæði frá Svartfugli.
Stórt 4995 kr.
Miðstærð 2995 kr.
Lítið 1495 kr.

Óróar frá Laufabrauðssetrinu
Verð 995 kr. – 1295 kr.

Minnisbók 3.250 kr.
Safnbúðin

sett frá Isafold
Art and Design.
Hnífapör 3.500 kr.
Diskur og bolli 6.500 kr.

Dimmalimm matar-
sett frá Isaf ld

s

Eftirgerðir af munum frá Skriðu-
klaustri, unnir af Inga í Sign.
Lykill 17.900 kr.
Hnappur 13.900 kr.

Hrafnar frá Flóka og Co.
Stærri: 10.000 kr.
Minni 8.800 kr.

Sérpakkað rjómasúkkulaði
með hnetum og rúsínum 695 kr.
Safnbúðin Jólatré 19.900 kr.

Jólapóstkort frá Þjóðminjasafni,
margar gerðir 150 kr.

Jólalínan 2015
frá Heklu
Kerti 1.995 kr.
Servíettur 995 kr.
Eldspýtustokkur 695 kr.

J
ólin eru minn eftirlætistími. Ég hugsa
til jólanna á öllum tímum árs, hvernig
ég vilji hafa hlutina næst, og hef
nokkrum sinnum keypt jólaskraut í

sumarfríinu. Mér finnst gaman að eignast
skraut frá ólíkum löndum og á hverju ári vek-
ur jólatréð á heimilinu góðar minningar um
ánægjulega dvöl á fjarlægum slóðum.“

Hvenær finnst þér tímabært að byrja að
leika jólalögin?

„Mér finnst skemmtilegast þegar Létt-
Bylgjan og aðrar tónlistarstöðvar byrja
fyrstar að spila jólalögin snemma í nóv-
ember. Þá vil ég tryllingsjólalög frá 9. ára-
tugnum, eins og Jól alla daga með Eiríki
Hauks, Snjókorn falla með Ladda og Nei, nei
ekki um jólin með Bjögga Halldórs. Svo
hlusta ég í bílnum í tilhlökkunarrússi.“

Hin fyrstu jól

Jólalag í sérstöku uppáhaldi?
„Er líða fer að jólum með Ragga Bjarna er

jólalagið mitt, það hefur verið svo frá barn-
æsku. Ég á óljósar bernskuminningar frá því
þegar við vorum að keyra út pakka til stór-
fjölskyldunnar snemma á aðfangadag og vor-
um stödd fyrir utan heimili ömmu og afa á
Hringbrautinni í Keflavík, þá hljómaði lagið í
bílnum. 

Nú þegar þau eru ekki lengur með okkur
tengi ég þetta lag svo sterkt við þeirra minn-
ingu í sambandi við jól, en aðfangadagskvöld
hjá afa og ömmu var miðpunktur jólahaldsins
þegar ég var barn. Það er sérstök birta yfir
þessum jólaminningum. Þótt ég sé farinn að
nálgast miðjan aldur gerist alltaf eitthvað
sérstakt innra með mér þegar ég heyri
Ragga, sem er auðvitað söngvari í sérflokki,
fyrst syngja lagið í útvarpinu um hver jól.“

Fleiri góð lög?
„Ég gæti talið upp ótalmörg önnur jólalög

sem mér finnst best og á örugglega eftir að
sjá eftir að hafa ekki nefnt fleiri. Það snjóar
með Sigurði Guðmundssyni og Memfismafí-
unni er lag sem ég gæti hlustað á allan ársins
hring því það er svo sjúklega flott. Gleði- og
friðarjól með Pálma Gunnarssyni er dæg-
urlag sem verður með tíð og tíma helgur
sálmur, það snertir djúpan streng í mér. Hin
fyrstu jól með Ingibjörgu Þorbergs er ekkert
minna en himneskt lag. Svo má ekki gleyma
jóladrottningunni Helgu Möller og laginu Í
hátíðarskapi. Ég kæmist nú ekki í gegnum
allt jólastússið án þess að hlusta á það aftur
og aftur.“

Dolly og Kenny

Jólalagið sem þú verður aldrei leiður á?
„Heims um ból. Er einhver þreyttur á

því?“

Bestu og verstu jólaplöturnar?
„Nú stendur mikið til með Sigurði Guð-

mundssyni og Memfismafíunni er besta jóla-
platan að mínu mati. Við spilum á hana gat
alla aðventuna og yfir jólin og hún kveikir á
öllum tilfinningaskalanum sem tilheyrir árs-
tímanum, instant klassík. 

Hvað varðar vondu jólaplöturnar vil ég
hvorki nefna einstaka listamenn né verk í því
sambandi. Verst finnst mér samt svona mis-
heppnað trúbadoragrín þar sem tilgangurinn
er einhvern veginn að afhelga jólin og boð-
skap þeirra með því að snúa jólalögum upp í

eitthvað klúrt og brenglað. Ég hef lítinn
húmor fyrir því og finnst það á lágu plani.“ 

Besti jóladúettinn?
„Elly og Vilhjálmur á Íslandi og Dolly og

Kenny á heimsvísu. Ég hef mikið dálæti á
báðum þessum dúettum og spila þeirra plöt-
ur mikið á aðventunni og um jólin.“

Þrjú trompet

Ofmetnasta jólalagið?
„90% jólalaga eru auðvitað ofmetin í þeim

skilningi að ef maður hlustaði á eitthvað í lík-
ingu við þau á öðrum tímum árs ætti maður
sárafáa vini.“

Jólalagið sem heyrist of oft?
„Ef ég nenni með Helga Björns og Ég

hlakka svo til með Svölu Björgvins eru ekki
endilega slæm lög, en þau þyldu klárlega
minni spilun. Helgi og Svala eru hins vegar
bæði æðisleg í The Voice Ísland sem ég sit

límdur við öll föstudagskvöld og ég vil frekar
sjá miklu meira af þeim þar.“ 

Jólatónleikar – árleg hefð? 
„Já, heldur betur, við Símon eiginmaður

minn förum nær alltaf í Langholtskirkju á ár-
lega jólatónleika kórsins. Við erum hrifnari
af kirkjutónleikum á aðventunni. Í fyrra
breyttum við til og hlustuðum á Karlakór
Reykjavíkur í Hallgrímskirkju og það var
einnig dásamlegt. 

Annar fastur punktur á jólum er Hátíð-
arhljómar við áramót sem Listvinafélag Hall-
grímskirkju stendur fyrir klukkan fimm á
gamlársdag; flutt er hátíðartónlist fyrir þrjú
trompet, orgel og pákur. Tónleikarnir eru
stórkostleg upplifun og í kirkjunni gefst mér
tækifæri til að taka svolítið til í sálarlífinu við
áramótin, kveðja gamla árið með virktum og
þakklæti og fagna því nýja.“
beggo@mbl.is

JÓLALÖGIN Guðfinnur Sigurvinsson upplýsingafulltrúi

Í hátíðarskapi með Helgu

Morgunblaðið/Eggert

❄
Ég verð aldrei leiður á Heims

um ból.

Fallegt „Það snjóar með Sigurði Guð-
mundssyni og Memfismafíunni er lag
sem ég gæti hlustað á allan ársins hring
því það er svo sjúklega flott,“ segir
Guðfinnur Sigurvinsson.



VERÐ.....9.995

HRÆRIVÉL + BÖKUNARSETT

Settið inniheldur
5 vönduð og
viðloðunarfrí
KitchenAid

bökunarform.

5 v

HVÍT

„Eins og
amma á“

ÍSLENSKA PÖNNNUKÖKU
PANNAN

TRISTAR
VÖFFLUJÁRN

EKTA
BELGÍSKAR

VERÐ ÁÐUR....9.995
JÓLATILBOÐ ...5.995

JÓLABÚÐIN ÞÍNN Þ

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

GEORGE FOREMAN
HEILSUGRILLIN

Ný lína með
losanlegum
plötum

JÓLAVERÐ.....3.995

Princess
SALT- OG

PIPARKVÖRN

Með
grófleikastilli

ENTERTAINMENT

FULLT VERÐ...18.995
TILBOÐ .........13.995

64sm2 grillflötur

FAMILY

FULLT VERÐ...16.995
TILBOÐ .........11.995

51sm2 grillflötur

COMPACT

FULLT VERÐ... 13.995
TILBOÐ ........... 9.995

38sm2 grillflötur

VERÐ...19.995

VERÐ...37.995

VERÐ...24.995

VERÐ.....8.995 VERÐ.....7.995

VERÐ...12.995VERÐ.....9.995VERÐ...12.995 VERÐ.....6.495

VERÐ...23.995

VERÐ... 8.495

PHILIPS
TÖFRASPROTI

MAT
VINNSLU
VÉL

VERÐ ÁÐUR...36.995
TILBOÐ .........29.995

FRANCIS FRANCIS X7.1 ESPRESSO KAFFIVÉL

illy MJÓLKURFLÓARI
að andvirði 15.995

GLÆSILEGUR
KAUPAUKI
FYLGIR

Sú
vinsælasta

VERÐ ÁÐUR...11.995
TILBOÐ ...........9.995

VERÐ ÁÐUR...11.985
TILBOÐ ...........7.995

PRINCESS
BLANDARI
800W

Öflugur,
mylur klaka

VERÐ ÁÐUR...9.995
TILBOÐ .........7.995

PHI
TÖFRA

Le Creuset
POTTUR 24sm

Le Creuset
ELDFAST MÓT

Le Creuset
PANNA 26sm

Le Creuset
Salt- og piparkvarnir

Rosenthal
VASI
30sm

Rosenthal Curl
KERTASTJAKAR

2stk

Rosenthal
KÖKU
DISKUR

Rosenthal
VASI
TUTEN
10sm

Kai PureKomachi2
3STK HNÍFASETT

Magnað jólatilboð

Eva Solo KARÖFLUR

Fissler Paris
POTTASETT

3stk

BÖKUNARSETT

FULLT VERÐ....104.990
( Hrærivél 89.995 + bökunarsett 14.995 )

TILBOÐSVERÐ...89.995

FULLT VERÐ... 107.990
( Hrærivél 92.995 + bökunarsett 14.995 )
TILBOÐSVERÐ.. 92.995

Sanseraðir litir

VERÐ... 9.995

GRUNWERG
HNÍFAPARASETT

24 STK
SETT

KENWOOD

550W

32sm
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Rafhitun

Ryðfríir neysluvatnshitarar, hitöld (element),
hitastillar, hitastýringar, rafhitarar til húshitunar
og flest annað til rafhitunar.

Við hjá Rafhitun erum sérfræðingar í öllu sem við
kemur rafhitun. Við bjóðum einungis úrvals tæki
sem hafa sannað sig með áralangri reynslu.

Rafhitarar fyrir heita potta

Kaplahrauni 19 • Hafnarfirði • Sími: 565 3265 • ww.rafhitun.is

íslensk
framleiðsla

í 25 ár

Hiti í bústaðinn

Þ
au Helga og Rúnar hafa
staðið vaktina saman í eld-
húsinu á aðfangadag í
rúman aldarfjórðung. „Við

erum yfirleitt hjá okkur hér í Hálsa-
selinu á aðfangadag og svo hjá
Rúnari og fjölskyldu í Mosfells-
bænum á gamlárskvöld, en þá leyfi
ég Rúnari líka alfarið að sjá um
eldamennskuna,“ segir Helga. Rún-
ar er kokkur og vel kunnur listinni
að laga góðan mat og kann Helga
því vel að hafa hann með sér í eld-
húsinu. „Mér finnst þetta alveg æð-
islegt,“ segir Helga og Rúnar kinkar
kolli. „Þetta er voða þægilegt,“ segir
hann. „Það er komin góð hefð fyrir
því hver gerir hvað og við erum ekki
að hreyfa mikið við kjötréttunum
eða sósunni, þó að einhverjar nýj-
ungar kunni að bætast við.“

Þau Helga og Rúnar eru oftast
tvö um eldhússtörfin og segir Helga
Rúnar vera verkstjórann. Fannar
Helgi, elsti sonur Rúnars, bætist
svo stundum í hópinn. „Hann hefur
stundum hjálpað til eftir að hann
varð stór,“ segir Helga. 

Lítið mál að vera 
með tvo aðalrétti

Lengi vel var hamborgarhrygg-
urinn aðalrétturinn á jólaborðinu og
eru þau því orðin þrautþjálfuð í list-
inni að laga góðan hamborgarhrygg.
En þar sem fjölskyldan er orðin stór
eru aðalréttirnir nú orðnir tveir.
„Síðastliðin 6-8 ár höfum við verið
líka með fylltan kalkún og það má
eiginlega segja að hann sé að taka
yfir,“ segir Rúnar. „Það er gott að fá
ferskt kjöt á aðfangadag, því að á
jóladag er að sjálfsögðu hangikjöt á

borðum,“ segir Helga. „Það eru
helst krakkarnir sem kjósa ennþá
hamborgarhrygginn,“ bætir hún við.

Rúnar segir lítið mál að vera með
tvær tegundir af kjöti í aðalrétt.
„Helga hefur oft verið búin að gera
fyllinguna daginn áður og þá er hún
bara tilbúin. Svo byrja ég á að úr-
beina kalkúninn og fylla áður en
honum er stungið inn í ofn og eftir
það fer hamborgarhryggurinn í
pottinn. Ég er yfirleitt komin hingað
um eittleytið, svo er allt tilbúið og
við komin í jólafötin klukkan sex.“

Waldorf-salatið er svo jafnan
ómissandi með herlegheitunum,
ásamt heimalöguðu rauðkáli og
snöggsteiktu grænmeti. „Síðan höf-
um við verið með hasselback-
kartöflur sem eru bakaðar í kjötsoði
og þær verða enn betri ef þær eru
penslaðar með andafitu. Ég á ein-
mitt til andafitu núna þannig að
þetta verður góður jólamatur.“

Hamborgarhryggur
Hamborgarhryggurinn er soðinn

í potti skv. leiðbeiningum frá fram-
leiðanda.

Gljái

2 dl tómatsósa
½ dl sætt sinnep
1 msk. dijon sinnep 
3-4 msk. púðursykur
½ dl ananassafi

Hráefnið sett í pott og látið bland-
ast saman við vægan hita. Þegar
sykurinn hefur náð að bráðna sam-
an við blönduna er gljáanum hellt
yfir hamborgarhrygginn.

Hamborgarhryggurinn er þá sett-

ur í ofn við 170° C og látinn brúnast í
ca. 20-30 mínútur.

Ýmist bjóða þau Rúnar og Helga
upp á piparostasveppasósu eða
púrtvínsgljáa með hamborg-
arhryggnum.

Piparostasveppasósa

Fyrir 10
1 piparostur, skorinn í teninga
2 pelar rjómi
2 dl kjötkraftur 
1 box af Flúðasveppum

Sveppirnir eru steiktir á pönnu.
Ostinum og rjómanum svo bætt út í
og osturinn látinn bráðna. Kjöt-
krafti er svo bætt saman við ásamt
örlitlu vatni. Sósan er svo látin malla
við hægan hita í nokkrar mínútur á
meðan hún er að taka sig.

Púrtvínsgljái

Fyrir 10
1 lítill rauðlaukur, fínt saxaður
2 dl púrtvín 
2 msk. balsamik edik
1 l kjötsoð
1 msk. púðursykur
maisenamjöl
100 g kalt smjör

Púrtvínið er
soðið aðeins niður
með rauðlauk-
num. Balsamik-
edik og púð-
ursykur er því
næst sett saman
við og púðursyk-
urinn látinn bráðna.
Þá er kjötsoðinu bætt
út í og gljáinn látinn
malla á hægum hita í
nokkrar mínútur. Rauðlauk-
urinn er því næst maukaður með
töfrasprota svo hann blandist vel
saman við sósuna. Þá er maísena-

mjöli hrært saman við og sósan
þykkt eftir smekk. Gljáinn er því
næst látinn sjóða í stutta stund og
að því loknu er kalt smjör sett í sós-
una. Hrærið í á meðan smjörið er að
bráðna, en passið að það komi ekki
upp suða á sósunni eftir að smjörið
er komið saman við. 

Hasselback-kartöflur

Kartöflur
½ l hænsnasoð
150-200 g smjör

Ef kartöflurnar eru fallegar þá er
um að gera að hafa hýðið á þeim, en
annars eru þær afhýddar. Rendur
eru skornar í kartöflurnar. U.þ.b.
0,3 cm bil er á milli randanna sem
ná ríflega hálfa leið niður í hverja
kartöflu. Kartöflurnar eru þá settar
í eldfast mót og hænsnasoðinu hellt
yfir og svo penslað með smjöri og

kryddað með salti og pipar. Kartöfl-
urnar eru því næst bakaðar í ofni í
45-55 mínútur við 170-180° C. Kart-
öflurnar drekka í sig soðið á meðan
þær bakast, sem gerir þær mjög
bragðgóðar. Einnig má nota anda-
fitu á kartöflurnar í stað smjörsins
og verða þær þá algjört hnossgæti.

Steikt grænmetisblanda

gulrætur
sellerírót
paprika
rauðlaukur
blómkál
brokkólí

Grænmetið er skorið gróft niður,
steikt í smjöri og smakkað til með
salti og pipar.
aseinars@gmail.com

Elda jólarétt-
ina saman á
aðfangadag
Hefðirnar setja sterkan svip á jólin hjá mörgum
og víða er hamborgarhryggurinn ómissandi á
veisluborðinu á aðfangadag. Þau Helga Hall-
grímsdóttir og tengdasonur hennar Rúnar 
Kristinsson kunna vel listina að elda góðan
hamborgarhrygg.

Hátíðarmatur Rík hefð er fyrir að
borða hamborgarhrygg á að-

fangadagskvöld á ís-
lenskum heim-

ilum.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Matarhefðin „Það er komin góð hefð fyrir því hver gerir hvað og við erum ekki að hreyfa mikið við aðalréttunum,“
segir Rúnar Kristinsson sem hefur séð um jólamatinn ásamt Helgu Hallgrímsdóttur, tengdamóður sinni, í 25 ár.





H
árgreiðsla er mikilvægur
þáttur í því að gera sig
fínan á jólahátíðinni.
Fléttugreiðslur hafa

löngum þótt fallegar á ungum stúlk-
um og sú var tíðin að eldri konur á
Íslandi voru með fléttað hár alla
daga. Guðrún Sigríður Arnalds er
tólf ára og hefur þegar tileinkað sér
töluvert mikla þekkingu á fléttu-
greiðslum og annarskonar hár-
greiðslum.

„Ég hef lært hárgreiðslu á netinu
og eins hafa ýmsir sagt mér til,“ seg-
ir Guðrún Sigríður Arnalds tólf ára
nemandi í Kópavogsskóla.

„Ég fór að æfa mig að greiða
mömmu minni þegar ég var bara lít-
il. Hún er mjög þolinmóð og leyfir
mér að greiða sér. Fyrst gerði ég
bara tagl eða tíkarspena í hárið á
henni. En svo fór ég að læra bara
venjulegar fléttur. Svo fékk ég
áhuga á fléttugreiðslum og fór að
skoða hvernig þær væru gerðar á
netinu. Ég fór á síðu sem heitir cu-
tegirlshairstyles.com og þar voru
allskonar greiðslur. Ég fór að æfa
mig á mínu hári.“

Er erfitt að flétta sjálfa sig?
„Það er dálítið erfitt af því maður

getur varla séð hvað maður er að
gera nema að hafa tvo spegla. Núna
get ég fléttað hárið að aftan og búið
svo til hnút. Þetta get ég af því að ég
lærði að búa til fasta fléttu.“

Hvernig er föst flétta?
„Þá fléttar maður bara venjulega

og svo alltaf þegar maður heldur
áfram þá bætir maður meira og

meira hári í. Smám saman er allt
hárið komið í eina fléttu.“

(millifs)Fléttar mest mömmu sína
og frænkur

Fléttar þú vinkonur þínar?
„Ég flétta mest frænkur mínar

sem allar eru með sítt hár. Ég flétta
líka vinkonur mínar en sjaldnar. Ég
flétta líka mömmu, hún leyfir mér
oftast að æfa mig á nýrri greiðslu og
loks flétta ég sjálfa mig. Samt er ég
oftast með tagl í skólanum af því ég
hef svo lítinn tíma til að greiða mér á
morgnana áður en ég fer í skólann.“

Hvaða greiðsla finnst þér flottust?
„Fiskiflétta er í miklu uppáhaldi,

en það tekur mjög langan tíma að
gera hana. Þá skiptir maður hárinu í
tvennt og tekur alltaf pínulítið af
enda hársins öðrum megin og færir
það yfir á hinn helminginn af hárinu.
Maður tekur lítið í einu þangað til
allt hárið er komið í fiskifléttuna.
Stundum flétta ég bara litla fléttu og
festi hana aftan á hárið sem er að
öðru leyti slegið.“

Hvernig ætlar þú að greiða þér á
jólunum?

„Annað hvort verð ég með snúð
eða slegið hár. En ég ætla samt að
skoða fleiri greiðslur á netinu áður
en ég ákveð mig. Það er svo margt
flott til.“

(millifs)Hárgreiðsla fín æfing fyr-
ir píanónám

Hafa hárgreiðslur misheppnast
hjá þér?

„Já, þær hafa gert það en þá æfi
ég mig bara meira. Verst var þegar
ég fékk tyggjó í hárið. En það var

sem betur fer ekki skóli svo ég eyddi
mest öllum deginum í að ná tyggjó-
inu úr hárinu. Ég var búin að ná því
úr fyrir kvöldmat.“ 

Finnst þér skemmtilegt að greiða
hár?

„Já, en maður þarf að hafa liðuga
fingur og þolinmæði. Ég æfi píanó-
leik, tók þátt í EPTA, sem bara tutt-
ugu krakkar á öllu landinu tóku þátt
í, í mínum flokki. Ég var því að æfa
mig í allt sumar. Hárgreiðsla er fín
æfing fyrir þá sem eru að læra á pí-
anó.“

Ertu að hugsa um að læra hár-
greiðslu seinna?

„Kannski með einhverju öðru. Ég
veit ekki hvað annað ég vil hafa með
hárgreiðslunni, – hef ekki hugsað
nógu vel um það. Geri það bara
seinna, þegar ég orðin eldri.“
gudrunsg@gamil.com

Ég flétta mest frænkur mínar sem allar eru með
sítt hár. Ég flétta líka vinkonur mínar en sjaldnar.
Ég flétta líka mömmu, hún leyfir mér oftast að
æfa mig á nýrri greiðslu og loks flétta ég sjálfa
mig. Samt er ég oftast með tagl í skólanum af
því ég hef svo lítinn tíma til að greiða mér á
morgnana áður en ég fer í skólann.“

Sígilt Guðrún
Sigríður með
hinn klassíska
hnút, fasta
fléttu og fléttur
sem vafið er
um hnútinn.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Samrrýndar Systkinadætur f.v. Nanna Hrafnsdóttir, Guðrún Sigríður Arnalds með Silju Hrafnsdóttur í fanginu, 
Guðrún Emilía Guðlaugsdóttir og Þeódís Styrmisdóttir. Guðrún Sigríður hefur greitt þeim öllum.

Hárbandshárgreiðsla Guðrún Sigríður vandar sig við
að greiða frænku sinni Silju Hrafnsdóttur.

Snúningshárgreiðsla Nanna Hrafnsdóttir tekur
sig vel út með þessa skemmtilegu jólagreiðslu.

Þarf þolinmæði til að flétta vel

Einfalt
Skemmtileg
lausn fyrir
stutt hár á lít-
illi stúlku sem
vill vera fín.

Slaufuhárgreiðsla
Einstaklega falleg
greiðsla fyrir stúlk-
ur með þykkt og
gott hár.
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1) Snúningsgreiðsla

– www.cutegerlshairstyles.com/haristyles/crovn-rope-twist-braid.
Byrjið á því að skipta hárinu í tvennt. Takið tvo litla búta af helmingi

hársins og byrjið að snúa þeim saman. Alltaf þegar snúið er takið þá
svolítið af hári og bætið við allan hringinn. Þegar allt „aukahárið“ er bú-
ið þá snúið bara venjulega því sem eftir er. Festið vandlega með
spennum (bobby pins).

2) Slaufuhárgeiðsla

– www.justbebexo.com/hair-bow-half-updo-hairstyle/
Skiptið hárinu í tvennt. Fyrst skal taka hárbút næstum því niður að

eyrum. Skiptið honum í tvennt og takið annan hárbútinn til hliðar. Svo
skal taka litla teygju og láta hana utan um hárið, en þegar komið er á
síðasta hringinn gerið það bara hálfa leið. Svo skuluð þið gera eins hin-
um megin. Þegar það er komið skal festa slaufuna með spennum (bobby
pins) þangað til hárgreiðslan er fullkomin.

3) Hárbandshárgreiðsla með öfugri fastri fléttu

– www.Missysue.com/2014/05/dutch-headband-hair-tuck/
Byrja skal á því að gera öfuga fasta fléttu og festa hana aftan á hárið.

Svo skal setja hárband í hárið. Bæta svo alltaf hári inn í hárbandið þann-
ig að snúist allt upp. Festið svo með spennum þar til það er alveg fast.

4) Föst flétta með donut-snúð

– www.cutegirlshairstyles.com/haristyles/freoch-up-high-bun/
Fyrst skal snúa höfðinu niður og byrja að búa til fasta fléttu. Festa

hana svo með teygju. Svo skal safna öllu hárinu og setja það í hátt tagl.
Næst skal setja donut (svamphring) í hárið. Festið snúðinn með teygju
og spennum. Síðast en ekki síst skal flétta tvær venjulegar fléttur og
festa þær utan um snúðinn með spennum.

5) Hárband í stutt hár

– Þetta er mjög einföld greiðsla, finna skal fínt hárband og setja utan
um höfuðið þannig að hárið fari vel. Gangi ykkur vel og gleðileg jól.

Hárgreiðsluleiðbeiningar





Þ
eir eru ófáir sem bíða
spenntir eftir Kærleikskúlu
og jólaóróa Styrktarfélags
lamaðra og fatlaðra. Um er

að ræða eigulegt jólaskraut sem þyk-
ir ómissandi á mörgum heimilum,
en með kaupunum er líka verið að
styðja mjög þarft og gott starf.

Berglind Sig-
urgeirsdóttir er
markaðs- og
kynningarstjóri
hjá Styrkt-
arfélagi lam-
aðra og fatl-
aðra og
segir hún að
fyrsta kærleikskúlan hafi litið
dagsins ljós árið 2003. 

„Það var Erró sem þá reið á vaðið
og hafa Kærleikskúlur verið fram-
leiddar hver jól alla tíð síðan. Kær-
leikskúlan í ár er því sú þrettánda í
röðinni. Jólaóróann seldum við fyrst
árið 2006 svo óróinn í ár er sá tíundi,“

segir Berglind en margir af fremstu
listamönnum þjóðarinnar hafa hann-
að jólakúlurnar og óróana. Í tilviki

jólaóróans leiða
hönnuður og

skáld sam-
an hesta
sína:
hönn-
uðurinn
ákveður
útlit óró-
ans en

skáldið sem-
ur lítið kvæði til-

einkað einum af
jólasveinunum.

„Listasafn Reykjavíkur
hefur m.a. aðstoðað okkur við val á
listamönnum fyrir Kærleikskúluna
og í samstarfi við Rithöfunda-
samband Íslands og Hönn-
unarmiðstöð Íslands finnum við
hönnuð og skáld til að leggja okkur
lið við gerð óróans.“

Þýskir handverksmenn

Kærleikskúlurnar eru mikil lista-
smíði, framleiddar í þýska smábæn-
um Lauscha. Bærinn er þekktur fyr-
ir að eiga sérlega færa glerblásara og

þykir jólaskrautið sem þar er smíðað
framúrskarandi í gæðum. „Hver kúla
er handgerð og munnblásin og því
engar tvær Kærleikskúlur nákvæm-
lega eins,“ útskýrir Berglind. 

Í ár kostar kærleikskúlan 4.900 kr
og er til sölu bæði á skrifstofu
Styrktarfélagsins og í gjafa-
vöruverslunum um land allt. Allur
ágóði rennur óskiptur til starfsemi
Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra
þar sem fjármagnið er nýtt í þágu
fatlaðra barna og ungmenna.

Jólaóróinn kostar 3.500 kr, og er
gerður úr burstuðu stáli sem skorið
hefur verið út með leysigeisla. „Hafa
Kærleikskúlan og jólaóróinn fengið
virkilega góðar viðtökur, bæði hjá
einstaklingum og ekki síður hjá fyr-
irtækjum sem setja kúluna eða óró-
ann í jólapakka starfsmanna og við-
skiptavina. „Í hugum margra eru
þessir gripir ekki bara fallegt jóla-
skraut heldur listaverk. Þeir lista-
menn sem leggja okkur lið eru í hópi
okkar þekktasta listafólks og margir
sem sjá kaup á jólakúlunni og jóla-
óróanum sem leið til að eignast verk
eftir suma af eftirsóttustu listamönn-
um landsins. Sumir hafa Kærleik-
skúlurnar uppi við allan ársins hring
enda geta þær alveg staðið fyrir sínu
sem glerskúlptúrverk.“

Orka jarðarinnar

Ragna Róbertsdóttir á heiðurinn
að Kærleikskúlunni í ár. Hefur kúl-
unni verið gefið nafnið Landslag og
kallast verkið á við frumform og
orkumynstur jarðarinnar. Er sjálf
kúlan úr gagnsæju gleri en inni í kúl-
unni hefur verið komið fyrir ýmist
rauðum eða bláum akrílögnum sem
vísa í liti íslensku líparítfjallanna.
Undir kúlunni er ritað nafn lista-

mannsins og ártalið. „Kúlunni, sem
og óróanum, er pakkað fallega inn á
vinnustofunni Ási sem er verndaður
vinnustaður, og er þetta verkefni
orðið stór hluti af jólaundirbúningi
þeirra sem þar starfa.“

Steinunn Sigurðardóttir og Sig-
urður Pálsson sameina krafta sína í
túlkun á jólasveininum Skyrgámi.
Steinunn hannaði óróann en Sig-
urður orti kvæði. „Hver hönnuður
hefur fullt frelsi um það hvernig
hann vill hafa óróann, svo fremi sem
hönnun hans rúmast á þessari 10 cm
stálskífu sem hann hefur til að vinna
með. Kvæðið um Skyrgám fylgir með
í öskjunni, bæði á íslensku og ensku
og hjálpar til að gera jólaóróann að
sniðugri leið til að kynna erlenda vini
og viðskiptafélaga fyrir íslenskum
jólahefðum, skáldum og hönnuðum.

Hjálpa unga fólkinu

Peningarnir sem safnast með sölu
Kærleikskúlunnar og jólaóróans
koma í mjög góðar þarfir. Lesendur
þekkja eflaust ágætlega til starfsemi
Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra
en félagið hefur starfað frá árinu
1952 og opnaði æfingastöð árið 1956.
Árið 1963 eignaðist félagið sínar eig-
in sumarbúðir í Reykjadal og er þar
alltaf glatt á hjalla. 

„Hjá Æfingastöðinni fer fram um-
fangsmikið starf við sjúkra- og iðju-
þjálfun barna og ungmenna. Í
Reykjadal er boðið upp á sumardvöl
fyrir fötluð börn og ungmenni og
helgardvöl yfir veturinn, í aðstöðu
sem hefur verið sérstaklega útbúin
til að mæta þörfum þessa hóps,“ út-
skýrir Berglind og bætir við að öll
uppbygging og þróunarstarf félags-
ins sé fjármagnað með styrkjum og
fjáröflun. ai@mbl.is

„Sumir hafa Kærleikskúlurnar
uppi við allan ársins hring“
Sumir af vinsælustu listamönnum landsins hafa
lagt Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra lið með
hönnun Kærleikskúlunnar. Jólaórói styrktar-
félagsins sameinar íslenska hönnun, kveðskap
og rammíslenskar jólahefðir.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Stáss Berglind segir Erró eiga heiðurinn að fyrstu kærleikskúlunni. Jólaóróinn bættist fljótlega við.

Ómissandi Kærleikskúlan 2015 er áhugavert listaverk.
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Jólatónlistarhátíð í Hallgrímskirkju

28. nóvember – 31. desember 2015

Miðasala er í Hallgrímskirkju . 510 1000 og á midi.is
Listvinafélag Hallgrímskirkju 34. starfsár - LISTVINAFELAG.ISlistvinafelag.is - motettukor.is

LJÓS Í LOFTI GLÆÐIST
Jólatónleikar Mótettukórs Hallgrímskirkju

laugardagur 5. des. kl. 17 - Sunnudagur 6. des. kl. 17 - Þriðjudagur 8. des. kl. 20

Flytjendur: Mótettukór Hallgrímskirkju

Lenka Mátéová orgel

Einsöngvarar úr röðum kórfélaga

Á efnisskránni er aðventu- og jólatónlist m.a. eftir: Gabrieli, Praetorius,

Eccard, Franck, Hassler, Gustav Holst og Hafliða Hallgrímsson Aðgangseyrir: 4.900/3.900 - námsmenn: 2.450

Málmblásarar úr Sinfóníuhljómsveit Íslands:

Ásgeir H. Steingrímsson og Eiríkur Örn Pálsson trompet

Oddur Björnsson og Sigurður Þorbergsson básúna

Stjórnandi Hörður Áskelsson

ORGELTÓNLEIKAR - AÐVENTA

Veni redemptor gentium – Nú kemur

heimsins hjálparráð

28. nóvember laugardagur 12.00–12.30

Björn Steinar Sólbergsson flytur aðventutónlist eftir
Bach og Guilmant. Upptaktur að fallegri stemmningu
í Hallgrímskirkju á aðventunni.

Aðgangseyrir: 2.000 kr. / listvinir: 50% afsláttur

ORGELTÓNLEIKAR - JÓL

Fæðing frelsarans – Orgeltónleikar

27. desember sunnudagur 17.00

Björn Steinar Sólbergsson organisti flytur hið
magnaða La Nativité du seigneur – Fæðing
frelsarans. Níu hugleiðingar fyrir orgel eftir Olivier
Messiaën. Eitt frægasta jólaorgelverk allra tíma.

Aðgangseyrir: 2500 kr. / listvinir: 50% afsláttur

AÐVENTUTÓNLEIKAR MEÐ SCHOLA CANTORUM

4. desember föstudagur 12.00–12.30

11. desember föstudagur 12.00–12.30

18. desember föstudagur 12.00–12.30

Í hádeginu á föstudögum á aðventunni býður Schola cantorum upp
á fagra kórtónlist tengda aðventu og jólum. Boðið verður upp á
mismunandi efnisskrár á hverjum tónleikum.
Upplagt tækifæri til að koma við í Hallgrímskirkju í hádeginu og eiga
stutta, hátíðlega stund í aðdraganda jóla. Stjórnandi kórsins er Hörður
Áskelsson.

Aðgangseyrir: 2500 kr. / listvinir: 50% afsláttur

JAZZ FYRIR JÓLIN

17. desember fimmtudagur
20.00

Jazzdúófrá Þýskalandi flytur
jólatónlist. Markus Burger
píanóleikari og Jan von Klewist
saxófónleikari ferðast nú um
heiminn sem tónlistarsendiboðar
Þýskalands í tilefni af 500 ára
afmælis siðaskiptanna árið 2017.

Fluttir verða jólasálmar í jazzbúningi. Tónleikarnir eru í samvinnu við Þýska
sendiráðið á Íslandi.

Aðgangur ókeypis.

HÁTÍÐARHLJÓMAR VIÐ ÁRAMÓT

31. desember Gamlársdagur 17.00

Hátíðartónlist fyrir 3 trompeta, orgel og pákur. Trompetleikararnir Ásgeir
H. Steingrímsson, Eiríkur Örn Pálsson og Einar St. Jónsson, Björn Steinar
Sólbergsson orgelleikari og Eggert Pálsson pákuleikari flytja glæsileg
hátíðarverk m.a. eftir Vivaldi, Purcell, Bach og Albinoni. Áramótastemmningin
byrjar með hátíðarhljómum þeirra félaga, enda njóta þessir tónleikar
gríðarlega mikilla vinsælda.

Aðgangseyrir: 3.500 kr. / listvinir: 50% afsláttur
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Þ
að besta við jólin eru samverustundir með fjöl-
skyldu og vinum – hvort heldur er á aðvent-
unni eða yfir hátíðirnar – eftirvænting og gleði,
friður og ró. Tónleikahald er vitaskuld stór

partur af jólunum mínum þar sem ég er yfirleitt mikið
að syngja yfir hátíðisdagana. Jólaóratórían eftir Bach er
toppurinn á jólatónlistinni í mínum huga og sömuleiðis
óperan Hans og Gréta eftir Engelbert Humperdinck, en
ég hef oft tekið þátt í uppfærslu á þeirri óperu í kringum
jólin. Ef ég er ekki að syngja við guðsþjónustu á jólunum
finnst mér mjög notalegt að fara í kirkju til að njóta.“

Jólahefðirnar á þínu heimili?
„Ég get ekki sagt að ég haldi í hefðir

aðrar en þær að hafa það huggulegt og
elda góðan mat. Við erum reyndar alltaf
með lifandi kerti á jólatrénu, en það
finnst mér skemmtileg hefð og sér-
staklega hátíðleg. Við fjölskyldan höfum
haldið jól víða um heim, meðal annars í
Þýskalandi og á Englandi, og jólin hafa
verið með ýmsu móti, allt eftir aðstæðum hverju sinni.
Mér finnst mikilvægt að láta ekki stjórnast af hefðum,
þótt þær geti oft verið skemmtilegar.“

Nýju sparifötin

Óvenjulegustu jólin á erlendri grund?
„Fyrir nokkrum árum eyddum við hjónin jólunum í

London. Á aðfangadagskvöld kom ég fram ásamt sinfón-
íuhljómsveit á jólatónleikum í Royal Albert Hall, og ætl-
uðum við út að borða á eftir. Að tónleikunum loknum
uppgötvuðum við hins vegar að allt var lokað og hvergi
hægt að setjast niður yfir góðri máltíð. Við snerum því
aftur í íbúðina sem við höfðum tekið á leigu, kveiktum á
sprittkertum og borðuðum spaghetti með tómatsósu.
Þrátt fyrir allt komu jólin og voru yndisleg.“

Hlýjar minningar frá bernskujólunum?
„Það er ótalmargt sem kemur upp í hugann. Minn-

ingin um ný föt, þegar allt var orðið hreint og fínt, við
systurnar að skreyta jólatréð með pabba og mamma
listakokkur að útbúa jólamatinn. 

Julefrokost með heimalagaðri síld og kæfu og Jans-
sons fristelse var órjúfanlegur partur jólahaldsins. Jóla-
veislunni hjá afa og ömmu fylgja líka góðar minningar

um möndlugraut, hangikjöt, kaffibúðing og fleira góð-
gæti. 

Þegar ég hugsa til jólanna á uppvaxtarárunum rifjast
upp afar ánægjuleg samvera með fjölskyldunni, fjörugur
leikur við frændsystkinin, bóklestur og nægur tími til
alls.“

Gæs með sveskjum

Veislumaturinn í ár?
„Á aðfangadag verðum við með humar í forrétt og gæs

í aðalrétt; Björn maðurinn minn er snill-
ingur í að elda gæs en hann fyllir hana með
sveskjum og eplum. Í eftirrétt höfum við
svo ekta ris à l’amande. Á jóladag er það
yfirleitt hefðbundið hangikjöt sem við
fáum í jólaboðum fjölskyldunnar. 

Á gamlársdag höfum við stundum haft
önd eða kalkún, ostafondue hefur líka ver-
ið vinsælt hjá okkur þá, en engin ákvörðun
hefur verið tekin í ár. Eitt af því sem ann-

ars tilheyrir mínum jólum er hnetu- og ávaxtakökubrauð,
en uppskriftin er úr jólablaði Bo Bedre og ég hef bakað
það síðustu árin. Brauðið er hollt og gott og slær alls stað-
ar í gegn.“

Hnetu- og ávaxtakökubrauð

800 g hnetur og þurrkaðir ávextir í bland, saxa helm-
inginn gróflega
börkur af einni sítrónu
100 g spelt (eða hveiti)
2 tsk. vínsteinslyftiduft
½ tsk. allrahanda
2 msk. hunang
3 egg

Þeytið saman hunang og egg ásamt sítrónuberki og
allrahanda. Blandið út í hveiti og lyftidufti og loks hnet-
um og ávöxtum. Setjið í gott brauðform, fóðrað með bök-
unarpappír. Bakið við 150°C í 90 mín. 

Mér finnst upplagt að gera tvö brauð. Annað má borða
strax, það er líka gott með smjöri, en hitt geymi ég og
vökva það af og til með koníaki, eða dökku rommi fyrir þá
sem hafa smekk fyrir því. beggo@mbl.is

HEFÐIR Á JÓLUM Þóra Einarsdóttir óperusöngkona

Lifandi kerti á trénu
ein af föstu hefðunum

❄
Á aðfangadags-
kvöld borðuðum

við spaghetti með
tómatsósu.

Morgunblaðið/Eggert

Bernskujólin „Jólaveislunni hjá afa og ömmu fylgja líka góðar minningar um möndlugraut, hangikjöt, kaffibúðing og fleira góðgæti,“ segir Þóra Einarsdóttir óperusöngkona.

GLÆSILEGT ÚRVAL
GJAFAVARA

Nýir litir í thermobollum
Nýjar thermokrúsir með loki

S v e i n b j ö r g · N j a r ð a r n e s i 4 · A k u r e y r i

Vöruúrval og sölustaðir á www.sveinbjorg.is



Herra bolir
7.190 kr.

Herra hettupeysur
16.190 kr.

Herra bolir
7.112 kr.

Jólin eru að koma!

Smáralind – Sími 568 2000 – superdry@superdry.is – Sendum frítt um allt land

Dömu leðurjakki
50.390 kr.

Gallabuxur
17.190 kr.

Herra leðurjakki
62.990 kr.

Dömu skyrtur
14.390 kr.

Dömu hettupeysur
14.390 kr.

Dömu bolir
7.190 kr.

GLÆSILEGT ÚRVAL AF VÖNDUÐUM FATNAÐI Á DÖMUR OG HERRA



Reykjavík
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is
558 1100

10 – 18 virka daga

11 – 17 laugardaga

13 – 17 sunnudaga

10 – 18 virka daga

11 – 16 laugardaga
Ísafjörður
Skeiði 1

Speedtsberg jólasveinar, margar

stærðir, tveir litir

Jólastjörnur frá

watt&VEKE fást í
nokkrum stærðum

og litum

Mikið úrval af vörum

frá iittala
Trébretti frá BROSTE
25×35 eða 60×15 cm.

Hlý og dásamleg sængurföt

frá by nord



Nýja jólalínan frá Kähler

Jólailmurinn frá Ralph Lauren

fyllir húsið af dásamlegum ilmi

Hlý og dásamleg sængurföt

frá by nord

Mikið úrval af vörum

frá iittala

Vönduð og falleg handgerð kerti

sem brenna einstaklega vel.

Hammershøi matarstellið frá

Kähler, ótrúlega skemmtilegt

Vandaðar og fallegar

vörur frá BROSTE

Jólastjörnur frá

watt&VEKE fást í
nokkrum stærðum

og litum

Mikið úrval af vönduðum

og fallegum borðbúnaði
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Ú
lfar Finnbjörnsson mat-
reiðslumeistari segir
mega greina merki þess
að sumir Íslendingar séu

að færa sig úr rjúpunni yfir í gæsina
á jólunum. Hann giskar á að þessa
þróun megi að hluta skýra með því
að fólk hafi vanist jólagæsinni er-
lendis. „En svo er gæsin líka ódýr-
ari, og takmarkað framboð af rjúpu
enda hefur veiðidögunum fækkað
mjög. Raunar er nú svo komið að
óheimilt er að selja íslensku rjúp-
una. Skoska rjúpan er fáanleg í
verslunum í staðinn og þó hún sé
prýðileg hefur hún ekki þetta sama
sterka og góð bragð sem er svo ein-
stakt fyrir íslensku rjúpuna,“ segir
Úlfar. „Að elda gæs er hvorki flókn-
ara né einfaldara en að elda rjúpu,
en gæsin hefur það umfram rjúpuna
að hana má elda á fjölbreyttari vegu.
Það er ljóst að smátt og smátt
stækkar sá hópur sem borðar gæs í
jólamatinn.“

Elduð í villibráðardúr

Úlfar þekkir gæsina út og inn og
fjallar hann um gæsir bæði í Stóru
bókinni um villibráð og Stóru Ali-
fuglabókinni. Hann segir íslenska
skotveiðimenn einkum veiða grágæs
og heiðagæs, og stöku helsingja.
Tegundirnar hafa svipuð bragð-
einkenni en fuglarnir eru misstórir
og helsinginn minnstur. Má reikna
með að heil villt gæs dugi annars til
að metta fjóra til fimm gesti, en ali-
gæsirnar eru ögn stærri.

„Á jólunum er gæsin elduð í villi-
bráðardúr, og ekki verið að fara kal-
kúnaleiðina með fuglinn. Má steikja
gæsina heila með fyllingu, eða skera
bringurnar af og léttsteikja á meðan
lærin eru oft elduð í nokkra klukku-
tíma í gæsafitu svo að úr verður
safaríkt konfít þar sem kjötið bók-
staflega fellur af beinunum,“ út-
skýrir Úlfar. „Ef innmaturinn fylgir
með fuglinum er hægt að nota lifrina
og hjartað til að gera hinn fínasta
mat og laga t.d. gæsalifrarkæfu.“

Tekur Úlfar það fram að lifrin úr
villtri gæs er mun bragðmeiri en lif-
ur úr eldisgæs. Er lifrarkæfan þá
iðulega löguð þannig að kjúklinga-
lifur er bætt út í til að milda bragðið.
„Að gera gæsalifrarkæfu er ekki
flókin matseld. Gæsalifrin og kjúk-
lingalifrin eru bakaðar í ofni í púrt-
víni, brandí og með lauk og krydd-
um. Síðan er hráefnið sett í

matvinnsluvél, smjöri bætt við og
kryddað með salti og pipar eftir
smekk. Ekki þarf meira til, til að
gera besta forrétt norðan Alpa-
fjalla.“ 

Um eldun á gæs almennt segir
Úlfar mikilvægt að taka fuglinn úr
frysti og setja í kæli 4-5 dögum áður
en kemur að eldun. 

Hangi hæfilega lengi

Þá verði fuglinn líka helst að fá að
hanga lengi svo að kjötið verði meyr-
ara og bragðbetra. „Ég er með að-
gang að kæli þar sem ég læt mínar
gæsir hanga í um tvær vikur við
0-4°C hita, en þumalputtareglan er
að þegar meðalhitastigið er marg-
faldað með fjölda daganna sem gæs-
in hangir komi út talan 40. Ef fjög-
urra gráðu hiti er úti ætti gæsin því
að hanga í tíu daga.“

Gæsina má líka reykja og grafa,
og getur t.d. fínt sneidd grafin and-
arbringa verið forréttur sem jafnast
á við það besta á fínustu veitinga-
húsum. 

Aðspurður hver algengustu mis-
tökin séu við matreiðslu gæsarinnar
segir Úlfar að þegar kemur að því að
velja gæsina úti í búð ætti frekar að
reyna að velja tvær litlar en eina
stóra. „Hættan er sú að ef gæsin er
stór þá sé hún eldri og þar með seig-
ari.“ ai@mbl.is

Það má gera
margt við gæsina
Gæs, bæði villt og
ræktuð, getur verið
bráðgóður valkostur á
veisluborðið um jólin.
Að gera dýrindis
gæsalifrarkæfu þarf
ekki að vera flókin
eldamennska.

Morgunblaðið/Styrmir Kári

Árstíminn Úlfar Finnbjörnsson kokkur með meiru segir við hæfi að elda gæsina á jólum í villibráðarstíl.

Einfalt Að gera fyrirtaks gæsalifrarkæfu þarf ekki að vera svo snúið.

❄
Þumalputtareglan er að
þegar meðalhitastigið

er margfaldað með
fjölda daganna sem

gæsin hangir komi út
talan 40.

Grafin gæs með bláberjasósu

Forréttur fyrir 8

Blandið sykri og salti saman og
hyljið gæsabringurnar, látið
standa við stofuhita í 4-5 klukku-
stundir. Skolið saltið og sykurinn
af bringunum og veltið þeim upp
úr kryddblöndunni. 

Geymið í kæli yfir nótt. Setjið
kjötið í frysti í 1-2 klukkustundir
og skerið það hálffrosið í þunnar
sneiðar, berið fram með sósunni
og salatblöðum. Skreytið með
ferskum bláberjum. 

Grafin gæs geymist vel í loft-
tæmdum umbúðum í frysti í allt
að 6 mánuði.

Bláberjasósa
Setjið allt nema olíu í mat-

vinnsluvél og maukið vel. Hellið
olíunni í mjórri bunu í vélina og
látið hana ganga á meðan.

2 gæsabringur 
4 msk. sykur
3 dl gróft salt
2 msk. nítrítsalt, má sleppa
fersk bláber, til skrauts

Kryddblanda

1 msk. rósapipar
1 msk. rósmarín
1 msk. timjan
1 msk. basilíka
1 msk. fáfnisgras (estragon)
1 msk. sinnepsfræ
1 msk. dillfræ

Blandið öllu vel saman og steyt-
ið létt í mortéli eða matvinnsluvél. 

Bláberjasósa

2 dl bláberjasulta
2 msk. balsamedik
2 msk. portvín, má sleppa
½-1 msk. fersk timjanlauf
½ tsk. pipar
2 dl olía

Þessa kryddblöndu má nota á
hvaða villibráð sem er og hún
passar einnig vel með lamba- og
nautakjöti. 

Heilsteikt gæs með villihrísgrjónum og
sólberjasósu

Fyrir 4-6

Hitið ofninn í 180-200°C. Þerrið gæsina innan sem utan og sprautið
fyllingunni inn í hana. Saumið fyrir opið með seglgarni. 

Úðið smjöri yfir gæsina og kryddið hana með salti og pipar. Brúnið
gæsina í ofninum í 15-20 mínútur eða þar til hún er orðin fallega brún.
Lækkið þá hitann niður í 140°C og steikið gæsina áfram í u.þ.b. 2
klukkustundir. 

Penslið gæsina eða ausið feitinni sem lekur af henni yfir hana á 20
mínútna fresti. Berið gæsina fram með sólberjasósu.

Villihrísgrjóna- og hnetufylling

Hakkið saman brauð, mjólk og
egg ásamt lifur og villibráð-
arhakki. 

Blandið saman hrísgrjónum,
hnetum og selleríi, bætið því við
hakkið ásamt portvíni og kryddið
eftir smekk. Hrærið að síðustu
léttþeyttum rjóma saman við með
sleif og setjið blönduna í sprautu-
poka.

Gæsin:

1 gæs, reytt og sviðin 
smjörúði
salt og pipar

Fyllingin:

3 franskbrauðsneiðar,
skorpulausar
1 dl mjólk

2 egg
lifur úr gæsinni
200 g villibráðarhakk, t.d. úr
gæs 
eða hreindýri
1 dl villihrísgrjón, soðin
100 g blandaðar hnetur, rist-
aðar 
1 dl sellerí, skorið í bita og
léttsoðið
1 dl dökkt portvín
salt, pipar, timjan og salvía
eftir 
smekk
2 dl rjómi, léttþeyttur

Eldunartími á heilsteiktum
gæsum getur verið mjög breyti-
legur eftir aldri fuglanna og
hversu lengi þeir hafa fengið að
hanga.
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Heimagerð
jólakort gleðja

Þ
að er gamall og góður
siður að senda vinum og
ættingjum jólakort. Sig-
rún Hjartardóttir sér-

kennari hefur um langt árabil búið
sjálf til jólakortin og fengið mörg
heimagerð send til sín í staðinn.

„Ég byrjaði á að búa til jólakort
þegar ég var í barnaskóla, þar
vorum við krakkarnir alltaf látnir
búa til kort,“ segir Sigrún Hjart-
ardóttir kennari. 

„Ég var í Kópavogsskóla. Þar
var gerður póstkassi sem oftast
var fyrir utan stofuna eða inni í
henni og í hann settum við kortin
sem við vildum senda til skóla-
systkina.“

Hvernig kort bjugguð þið til?
„Ýmist teiknaði maður á kortin

eða límdi glansmyndir á þau, ef
maður átti þær til. Ef einhverjir
skrifuðu eitthvað ljótt á kortin þá
voru þau tekin í burtu. Það gerði

kennarinn, hann fór yfir kortin áð-
ur en þau voru afhent. Þetta var
passað vel.“

Hvernig pappír var notaður í
kortin?

„Bara venjulegur pappír. Skól-
inn lét okkur fá pappírinn en við
krakkarnir notuðum liti sem við
áttum. Við systkinin, sem vorum
átta sem ólumst upp saman, not-
uðum vaxliti til þess að búa til
jólakortin okkar. Við gerðum svo
eins vel og við gátum. Við fengum
líka jólakort frá frændsystkinum
okkar. 

Fór aftur að búa
til kort fullorðin

Þegar ég var orðin fullorðin og
flutt að heiman þá fór ég aftur að
búa til jólakort og senda vinum og
ættingjum. Ég gerði þetta mest að
gamni mínu, fannst þetta hlýlegur
siður. Ég fór að láta strákana

mína tvo hjálpa mér. Ég
hef alltaf haft gaman af
að föndra og strákunum
fannst þá skemmtilegt
að við gerðum þetta
saman.“

Hvenær útskrifaðist
þú sem kennari?

„Árið 1979 útskrif-
aðist ég frá Kennarahá-
skóla Íslands með
handavinnu sem sérsvið
og hef því góðan grunn
undir jólakortagerðina.
Svo lauk ég sérkenn-
araprófi árið 1993. Ég
hef mjög gaman af að
kenna. Ég hef oft látið
nemendur mína búa til
jólakort fyrir jólin. En stelpurnar
eru miklu áhugasamari um slíka
iðju en strákarnir. Sumir hafa þó
látið sig hafa það að gera kort en
eru fljótir að hespa það af.“

Dundar við
kortagerðina á kvöldin

Hefur þú búið til jólakort öll jól
síðan þú fluttir að heiman?

„Fyrir flest jól en ekki öll. Það

er óskaplega mis-
jafnt hvað ég legg
mikið í jólakorta-
gerðina hverju
sinni. Það fer eft-
ir því hvað ég
hef mikinn tíma
og hversu
snemma ég fer
að hugsa um
þetta. Ef ég
hef góðan tíma
þá legg ég
heilmikla um-
hugsun í korta-

gerðina en síður
ef ég er sein fyr-
ir. Þá fer ég
stutta leið, vel

eitthvað auðvelt. Ég kaupi ekki
mikið af bókum með klippimynd-
um en á þó tvær sem hafa dugað
mér vel, þær eru með góðum skýr-
ingarmyndum. Svo geymi ég vel
það sem afgangs verður af efni
hverju sinni.

Núna hef ég góðan tíma og hef
valið frekar erfitt kort sem kostar
talsverða vinnu að gera. Þá sit ég
við á kvöldin og dunda mér við

þetta, hlusta kannski á útvarpið á
meðan. Ég bý til svona um tuttugu
og fimm kort. Fyrsta kortið tekur
langan tíma en maður er ekki
lengi að gera þau sem á eftir
koma.

Jólakortið í ár er með jólakarli
sem er klipptur út, ég lími hann
saman allan áður en ég lími hann
svo á kartonið. Síðan geri ég með
reglustiku og hvítum blýanti ut-
arlega mjóan ramma í kringum
myndina. Í föndurverslun fann ég
svo fallega græna grein sem ég
klippi sundur og lími inn í kortið
og í gegnum gat utan á það. Í ár
stytti ég mér leið með því að
prenta út áletrunina gleðileg jól.
En ég skrifa líka inn í kortið eitt-
hvað persónulegt fyrir hvern og
einn. Oftast með gullpenna. Það
kemur vel út.“

Fjölskyldan föndrar 
saman á aðventunni

Hefur þú farið út í að vera með
mismunandi kort fyrir hvern og
einn sömu jólin?

„Nei, ég geri alltaf eins kort fyr-
ir alla. Hitt tæki svo langan tíma.
Oftast hef ég klippimyndir eða ég
mála gegnum skapalón. Hvort
tveggja kemur vel út. Systkini mín
búa líka til kort og systkinabörn.
Oftast sýnum við ekki kortin fyr-
irfram, án þess þó að jólakorta-
gerðin sé neitt leyndarmál. Ég
myndi sýna mitt kort ef ég væri
beðin um það. 

Við höfum fyrir sið í stórfjöl-
skyldunni að koma saman ein-
hvern tíma fyrir jólin og föndra.
Það eru skemmtilegar stundir,
jafnt fyrir fullorðna sem börn.
Mikið spjallað og hlegið. Strák-
arnir mínir eru ekki eins gefnir
fyrir föndur og ég er. Pabbi minn
var mikill föndrari og saumaði
mikið út. Honum datt margt í hug
til að gera og var mjög handlag-
inn. Mamma mín var líka hand-
lagin en hafði lítinn tíma fyrir
föndur. Hún saumaði aftur á móti
öll föt á okkur systkinin, oft upp
úr gömlu.“

Hvenær sendir þú kortin?
„Ég reyni að senda þau kort

sem fara með pósti fyrir 10. des-
ember, en ég sendi ekki kortin
sem fara til systkina minna, ég læt
þau fylgja pökkunum sem ég gef
þeim. Við höfum haldið þeim sið
systkinin að gefa hvert öðru litlar
gjafir. Það er svo notalegt. Helst
eitthvað sem við búum til sjálf,
eitthvað persónulegt. Oft gefum
við eitthvað matarkyns eða þá
blóm. Ég er enn að velta fyrir mér
hvað ég á að gefa systkinum mín-
um þessi jólin. Mér dettur ábyggi-
lega eitthvað sniðugt í hug.“ 
gudrunsg@gmail.com

Við höfum fyrir sið í stórfjölskyldunni að koma
saman einhvern tíma fyrir jólin og föndra. Það
eru skemmtilegar stundir, jafnt fyrir fullorðna
sem börn. Mikið spjallað og hlegið. 

Bækur Jólakortagerð Sigrúnar byggist meðal annars á hugmyndum sem
hún sækir í þessar bækur, eigin hugarheim og á netið.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Hagleikskona Sigrún Hjartardóttir er mjög laghent og býr til allt mögulegt
þegar hún föndrar fyrir jólin. Heimagerð jólakort eru þar á meðal.

Jólakort Þetta er jólakortið
sem Sigrún Hjartardóttir
mun senda ættingjum og
vinum þessi jólin. 

Heimagerð Sigrún Hjartadóttir, systkini hennar og
frændfólk hafa gaman af að senda hvert öðru
heimagerð jólakort, hér eru nokkur slík.
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ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

Íslenskur kalkúnn
hátíðarmatur

Hollur

Heslihnetu- og sveppafylling
að hætti Reykjabúsins
• 150 g smjör
• 350 g nýir sveppir, niðursneiddir
• 200 g laukur, smátt saxaður
• 1 stilkur sellerí, smátt saxaður
• 1/2 búnt steinselja, smátt söxuð eða 2 msk þurrkuð
• 3-4 msk þurrkuð salvía
• 300 g skinka, smátt söxuð
• 100 g heslihnetur, ristaðar og sneiddar
• 150 g (u.þ.b. 3 bollar) brauðteningar
• 2 stór egg
• 2 dl rjómi
• 1/2 tsk salt
• 1 tsk ferskmalaður pipar

Bræðið smjör í stórum potti og látið sveppi og grænmeti ásamt
steinselju, salvíu og skinku krauma í því í 10 mínútur eða þar til
grænmetið er orðið mjúkt. Bætið þá heslihnetum og brauð-
teningum í pottinn og látið fyllinguna kólna lítillega. Hrærið þá
eggjum og rjóma saman við og kryddið með salti og pipar. Má
laga daginn áður og geyma í ísskáp þar til fylla á fuglinn.

Verði ykkur að góðu

Reykjabúinu, Mosfellsbæ.

Holda kalkúnn frá Reykjabúinu fæst í flestumverslunum
Fleiri uppskriftir og eldunarleiðbeiningar á

kalkunn.is

tti og látið sveppi og grænmeti ásamt
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Jólaskraut Það er ekki slegið af þegar jólaskreytingar og jólatré eru annars
vegar í stórverslun Galeries Lafayette við Boulevard Haussmann í París. 

F
rönsk jól snúast fyrst og síð-
ast um fjölskylduna og gjaf-
mildi. Hefðir eru mismun-
andi eftir svæðum en

rótfastar á grundvelli fjölskyld-
unnar, matvæla og kristinnar trúar.
Fjölskyldur safnast saman til hátíð-
armáltíðar, gjafir eru gefnar börn-
um og einnig fátækum og húsnæð-
islausum sem jafnvel hefur verið
boðið í mat. Miðnæturmessa er
ómissandi partur af jólahaldinu í
augum margra þótt dregið hafi jafnt
og þétt úr kirkjusókn á jólum sem
öðrum árstímum. Frakkland er
stórt land og víða hafa svæðisbundin
sérkenni lifað með þjóðinni. Því eiga
héruðin sínar sérstöku hefðir og há-
tíðarmatseðla þar sem á borðum má,
svo fátt eitt sé nefnt, finna gæs,
kjúkling, geldhana og kalkún, fyllt
með hnetum, ostrur og hvítpylsu. 

Jólahald í Frakklandi getur verið
mismunandi eftir svæðum. Víðast
hvar er jólum fagnað 25. desember
sem er almennur frídagur. Í aust-
ur- og norðurhluta landsins hefst
hátíðin þó eiginlega 6. desember, á
Nikulásarmessu og er jafnvel gjöf-
um þá deilt út. Í sumum héruðum
er svo þrettándinn einhver stærsta
stund jóladaganna, en þá er minnst
komu vitringanna þriggja til Betle-
hem. Hann ber víðast upp á 6. jan-
úar en dæmi eru um að honum sé
fagnað fyrsta sunnudag eftir nýárs-
dag. Er þá boðið upp á sérlega
þrettándaköku, hálfgert skonrok
með möndlukremi, sem eftirrétt. Í
henni er falin lítil stytta. Sá eða sú
sem fær þennan hlut í sneið sinni

telst konungur eða drottning dags-
ins.

Ljósadýrð í Lyon

Í þriðju stærstu borg landsins,
Lyon, hefst jólatíðin með ljósahátíð
8. desember. Heiðra borgarbúar þá
Maríu mey með ljósum út í glugga
er slá birtu á borgina. Til forna voru
kertaljós kveikt í gluggum til að lýsa
henni leið, ef svo bæri við að hún
ætti leið hjá, eins og trú manna var.
Ljósin skipta áfram miklu í aðdrag-
anda jóla í Lyon og er borgin fag-
urlega skreytt af þeim sökum allan
jólamánuðinn. 

Í dag fá frönsk börn leikföng og
alls konar tól og tæki að gjöf á jólum
en ekki þarf að fara marga áratugi
aftur á bak til þeirra tíma er börn
fengu fremur appelsínu eða eitthvað
sem mæður og ömmur þeirra prjón-
uðu, húfur, vettlinga og trefla, eða
pabbinn smíðaði úr tré. Jólagjafir
opna börn, allavega þau yngstu, yf-
irleitt að morgni jóladagsins, 25.
desember. Um það leyti sem þau
hverfa til herbergja sinna árla á að-
fangadagskvöldi útbúa þau með for-
eldrum sínum hressingu handa jóla-
sveininum og hreindýri hans.
Sveinki fær kaffi og kex en gulrót
eða brauð er lagt fyrir hreindýrið.
Fyrir börnunum er haft að jóla-
sveinninn komi við síðar um kvöldið
eða nóttina með böggla undir jóla-
tréð og hressingin verði honum kær-
komin. Brýst því barnsleg gleðin
fram að morgni þegar ekkert er á
bakkanum að finna annað en tóman
kaffibolla og bögglana undir trénu.

Jólasveinninn svarar

Á aðfangadagskvöldi setja frönsk
börn skó fyrir framan arininn í
þeirri von að jólasveinninn laumi í
þá gjöfum. Sælgæti, ávextir, hnetur
og lítil leikföng eru hengd á jólatréð
á Þorláksmessukvöldi. Í sumum
héruðum er jólasveinninn ekki einn
á ferð, heldur fylgir honum sjálfur
ljóti karlinn. Sér hann um óþægu
börnin sem fá þá eitthvað í líkingu
við kartöflu í skóinn. 

Eins og víða annars staðar eru
börn í Frakklandi hvött til að skrifa
óskalista fyrir jólagjafir og senda
hann jólasveininum. Árið 1962 voru
samþykkt lög þess efnis í franska
þinginu, að skylt væri að svara öll-
um bréfasendingum til jólasveinsins
með póstkorti frá honum. Og sendi
til að mynda heill bekkur honum
bréf fær hver og einn nemandi
bekkjarins svar. Frá byrjun nóv-
ember sér um 50 manna sveit
franska póstsins um að svara bréf-
unum – en fyrir utan gamaldags
bréfsendingar er nú hægt að senda
sveinka tölvupóst. 

Óhætt er að segja að svarbréf
jólasveinsins sé hjartnæmt. Árið
1994 hljóðaði það svo:

„Kæri litli vinur.
Þakka þér kærlega fyrir fallega

bréfið þitt sem ég hafði beðið svo
spenntur eftir.

Á hverju ári í desember færir
bréfberinn mér langþráðar fregnir

Fjölskyldan,
gjafmildi og
góður matur
Það er alltaf fróðlegt að fá innsýn í jólahaldið í
öðrum löndum. Ágúst Ásgeirsson blaðamaður
hefur um árabil verið búsettur í Frakklandi og
hann segir hér frá jólunum og aðdraganda þeirra
í Frakklandi, ásamt því að gefa nokkrar girnilegar
uppskriftir að gómsætum jólamat að hætti
heimamanna. 

AFP

Borg ljósanna París lifnar við í skammdeginu og ekki síst þegar líður að jólum. Hér sést þekktasta kennileiti borg-
arinnar, Eiffelturninn, og horft er frá Concorde-torgi þar sem Obelisk steinsúlan skartar sínu fegursta, uppljómuð.
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Rádýrspottréttur

Fyrir 6
Matreiðsla: 45 mínútur
Kryddlögur: 12 klst (daginn
áður) 
Eldun: 1 klst og 15 mínútur
1,6 kg af rádýrsbóg
150 g beikon
2 msk matarolía
125 g smjör
60 g hveiti
500 g sveppir
2 tsk kálfakraftur
5 skalottlaukar
6 hvítlauksrif
timían og 1-2 lárviðarlauf
2 msk steinselja
pipar og salt
Fyrir kryddlöginn:
1 l rauðvín
1 laukur
1 gulrót
5 skalottlaukar

Fjarlægið kjötið úr pottinum
og bætið í hann skalottlauk og
hvítlauksrifjum og brúnið. 

Fjarlægið svo báða lauka og
hendið fitunni úr pottinum.
Bætið í hann 25 g af smjöri og
60 g af hveiti og hrærið vel 
saman. 

Síið kryddlöginn og bætið í
pottinn. Bætið svo við kálfa-
krafti, kjöti, skalottlaukum, 
hvítlauksrifjum, timíani og 
lárviðarlaufum.

Látið malla með loki yfir í 1
klst og 15 mínútur.

Skolið sveppina, bitaskerið
beikonið og leggið 5 mínútur í
sjóðandi vatn. Brúnið sveppina
og beikonið.

Setjið kjötið í skál. Síið sós-
una og bætið í hana 25 g af
smjöri. Bætið sveppum og beik-
oni við. Stráið steinseljunni yfir.
Berið fram með pasta.

5 hvítlauksrif
2 salvíulauf
2 lárviðarlauf
timían

Kryddlögur
Skerið lauk og gulrót í þunnar

sneiðar og merjið hvítlauksrifin
og skalottlaukana. Myljið salvíu-
lauf, lárviðarlauf og timían. Setjið
í djúpa skál ásamt kjötinu skornu
í u.þ.b. 5 cm pipraða og saltaða
teninga. Bætið víninu við, mar-
ínerið í 12 klst í ísskápnum og
hrærið reglulega.

Rétturinn
Daginn eftir: Blandið kálfa-

kraftinum út í 10 cl af vatni. 
Látið vökvann renna úr kjötinu
og brúnið það í potti ásamt 
matarolíu og 25 g af smjöri. Salt-
ið og piprið kjötið. 

�



Nóa lakkrí stoppar
3 stk. eggjahvítur
200 g púðursykur
150 g Síríus rjómasúkkulaði
150 g Nóa lakkrískurl

Stífþeytið eggjahvítur og púðursykur. Saxið súkkulaðið smátt.
Blandið lakkrískurli og súkkulaði varlega saman við
stífþeyttu eggjahvíturnar. Látið á plötu með teskeið.

Bakið í miðjum ofni við 150°C í 15–20 mín.
Ath! Hiti og tími getur verið breytilegur eftir ofnum.

Hvern hefði grunað að Nóa lakkrís og Síríus súkkulaði, blandað saman, yrði grunnurinn að
einni af vinsælustu smákökuuppskriftum á Íslandi? Vinsældir lakkrístoppanna aukast ár frá
ári og eru þeir orðnir að órjúfanlegri hefð í kringum hátíðarnar á fjölmörgum heimilum.
Viðhaltu hefðunum – eða skapaðu nýjar – með bökunarvörunum frá Nóa Síríusi.

VINSÆLASTA SMÁKAKAN?

mátt.

Sjálfbærni og samfélagsábyrgð
Síríus súkkulaði er QPP framleitt. QPP (Quality Partner Program) gerir kakóræktendum kleift að
rækta og framleiða kakóið á sjálfbæran og ábyrgan hátt. QPP ferlið tryggir fræðslu til kakóbænda
varðandi ræktunaraðferðir sem og aðbúnað starfsfólks sem gerir þeim kleift að auka framleiðni
sína á ábyrgan hátt. Auk þess kemur QPP að fræðslumálum, heilsugæslu og aðgengi að hreinu
vatni í kakóræktarsamfélögum og stuðlar þannig að betri lífsskilyrðum þeirra sem þar búa.
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af þér hingað í skýjahöllina mína
sem kæta mig ávallt. Þar sem vind-
ur blæs og kalt er úti vil ég veita þér
þá hlýju og alúð sem í augum þínum
endurspeglast daglega er þú upp-
götvar heiminn.

Muna skaltu, er þú svífur inn í
draumheima á aðfangadagskvöldi,
að ég vaki yfir þér og hugsa ávallt til
þín og að hjarta mitt slær í samræmi
við hjarta þeirra sem þér þykir vænt
um …

Jólasveinninn.“

Löng og margréttuð máltíð

Á jólum spara Frakkar ekkert við
sig í mat og meðlæti. Jólamáltíðin
getur verið ólík eftir landshlutum.
Engin ein forskrift að henni er til.
Alls staðar er hún þó afar margra
rétta og setið að snæðingi jafnvel
klukkustundum saman. Algengast
að hún eigi sér stað á aðfangadags-
kvöldi en allt eins er beðið með hana
fram yfir miðnæturmessuna eða
jafnvel til jóladags. Ræðst það af að-
stæðum og atvinnu en til dæmis eru
allar verslanir opnar fram á kvöld á
aðfangadag og þá er eftir heimferð-
in. 

Byrjar máltíðin gjarnan með for-
drykk og smásnittum með fjöl-
breyttu ofanáleggi. Algengt er að
forréttir séu fleiri en einn, til dæmis
sjávarréttir og/eða alls konar
skinka. Af sjávarfangi eru ostrur al-
gengastar, reyktur lax, trjónu-
krabbar og ýmiss konar skelfiskur.
Þá er ómissandi meðal forrétta
andalifrin, „foie gras“. Fram-
angreindu renna menn svo niður
með kampavíni eða hvítvíni. Hið
sama er að segja um aðra rétti, með
þeim er yfirleitt drukkin viðeigandi
veig.

Aðalréttir á frönsku jólaborði
geta líka verið fleiri en einn. Séu
þeir tveir gæti annar til dæmis verið
fiskréttur, svo sem möndlusteiktur
silungur, og hinn kalkúnn, lamba-
læri eða roastbeef. Algengasti aðal-
rétturinn er kalkúnn með kast-
aníuhnetufyllingu eða gæs, en
einnig má sjá hjartarkjöt og grillaða
geldhana. Inn á milli kjötrétta getur
svo verið skotið sjávarréttum, humri
eða hörpuskel. Þá má sjá á matseðl-
um rétti eins og kanínukæfu,
trufflueggjaböku og hvítlaukssúp-
una aigo-boulido sem á uppruna sinn
í Provence. Síðast á matseðlinum á
undan eftirréttum er drekkhlaðinn
ostabakki. Til að hjálpa upp á sak-
irnar við meltingu alls þessa og und-
irbúa að takast á við næstu rétti
neyta menn að ostum loknum ávaxta
(appelsínur, klementínur, ferskur
ananas) og hnetur eru bruddar í gríð
og erg undir tönn.

Samkvæmt hefð borða Frakkar
gamalgróna eftirrétti um jólin. Þar
er fremst í flokki súkkulaðiterta
með kastaníuhnetufyllingu. Jóla-
drumbur er réttur þessi nefndur
enda minnir hann í útliti á sérstaka
trjábúta sem brenndir voru frá því á
aðfangadag fram á nýársdag í hér-
aðinu Périgord á fornum heið-
ingjahátíðum Gaulverja. Með
drumbnum er borið fram kaffi, te
eða heitt súkkulaði. Annar réttur í
þessum dúr er jólabrauðhleifurinn
„calendal“ sem gefinn var fátækum
áður fyrr í Suður-Frakklandi. Loks
tíðkast þar um slóðir að efna til sér-
staks og svonefnds „þrettán rétta“
eftirréttaborðs, til dæmis í héraðinu
Provence. Eins og nafnið bendir til
eru þar reiddir fram og snæddir 13
mismunandi eftirréttir. Allir eru
þeir búnir til úr mismunandi ávöxt-
um, hnetum og hveitideigi. 

Jólatré er miðpunktur allra hátíð-
arskreytinga á heimilum, torgum,
götum, verslunum og öðrum fyr-
irtækjum. Fyrstu heimildir um
skreytt jólatré eru frá því á fjór-
tándu öld í Alsace, sem nú er í aust-
urhluta landsins. Var það skreytt
með eplum, pappírsblómum og
skrautborðum. Í Frakklandi er þessi
siður mun yngri, en þar mun jólatré
hafa fyrst verið skreytt árið 1837. 

Jötur á hverju strái

Önnur mikilvæg hátíðaskreyting
sem á sér rætur í kaþólskri trú
Frakka er jata, fyllt með litlum lík-
neskjum. Bæði í kirkjum, heimilum

og á almannafæri í borgum, bæjum
og þorpum. Þann 25. desember birt-
ist í þessum jötum brúða sem táknar
Jesú og fæðingu hans. Efnt er sums
staðar til markaðar í desember, eins
og t.d. í næststærstu borg landsins,
Marseilles, þar sem jötustyttur
þessar eru seldar. Í seinni tíð hafa
birst fleiri útfærslur af styttunum,
svo sem kjötkaupmenn, bakarar,
lögreglumenn og prestar. Fólk tók
að búa til og stilla fram litlum leir-
líkneskjum, santos, á heimilum sín-
um ofanvert á 18. öld, á tímum
frönsku byltingarinnar. Þar var
komið jötufólkið og með tímanum
hafa stytturnar orðið mjög litríkar
með málningu. 

Þá má nefna þann góða sið að
hengja mistilteinsgrein yfir útihurð
íbúða og húsa en það er talið færa
heimilisfólki gæfu og gleði út árið.
Ekki síst kyssist fólk undir grein-
inni.

Margir halda í þá gömlu venju að
bera drumb úr kirsuberjatré inn í
híbýli sín á aðfangadagskvöldi og
láta brenna um jólin. Er hann vætt-
ur í rauðvíni áður en kveikt er í til að
framkalla sérstaka angan jólanna
meðan hann brennur. Látið er loga í
honum og á kertum næturlangt og
mat og drykk stillt upp við hlið hans
svo María mey og Jesúbarnið megi
njóta þess, beri þau að garði um
kvöldið eða nóttina. 

„Nedeleg laouen“

Hið sama á við um jólakveðjur og
matseðla að þær geta verið mismun-

andi eftir svæðum Frakklands. Fer
það eftir svæðisbundinni menningu
og forsögu. Á frönsku er jólakveðjan
„joyeux noël“ en til dæmis er hún á
Bretaníuskaganum „nedeleg lao-
uen“ og á Korsíku „bon natale“. Í
Frakklandi er bara einn jólasveinn,
ekki margir eins og á Íslandi, og
heitir hann „Père Noël“ eða jóla-
pabbi. Í austurhluta landsins hefur
hann fylgd af öðrum minna þokk-
uðum og svartklæddum náunga,
skrattanum sjálfum; Svarta-Pétri
sem sér um að hirta óþæg börn á
leið jólasveinsins með flengingu,
samkvæmt þjóðsögunum.

Svo sem af þessu mætti ráða
halda flestir jólin í samvistum við
nána fjölskyldu eða vini. Eftir að
hafa neytt matar meira en góðu hófi
gegnir liðkar mannskapurinn til
með meltingunni með gönguferðum
í næsta almenningsgarði eða til
sveita. Nær öll þjónusta liggur niðri
á jóladag en annar í jólum er síðan
eins og hver annar virkur dagur og
fer allt athafnalíf þá í gang á ný, falli
hann ekki á sunnudag.

Góðmennska og kærleikur

Jólin hafa vaxið sem trúarhátíð á
kostnað páska sem verið hafa helsta
hátíð trúaðra Frakka. Þetta end-
urspegla jólasöngvar og jötur á
heimilum og í kirkjum sem fólk
streymir að og tendrar jafnvel
kertaljós við. Á miðöldum voru jóla-
söngvar í raun dansar með söng í
bland. Líka hringdans en í millitíð-
inni hefur orðið jólasöngur fengið
aðra merkingu og þrengri, en þess
má geta að mörg vinsæl jólalög í
Bandaríkjunum eru þangað komin
þráðbeint frá Frakklandi.

Dagana fyrir jól banka opinberir
starfsmenn upp á hjá fólki. Ekki til
að iðrast eða biðjast fyrirgefningar –
heldur til að biðja um skotsilfur, en
allir eru þeir þó í fullri vinnu með
borgað sumarleyfi og ríkuleg eft-
irlaun þegar á þann aldur er komið.
Og þeir koma þrátt fyrir að 56%
þjóðarframleiðslunnar fari í að kosta
ríkisbáknið. Fyrstir koma sorp-
hirðumennirnir, síðan bréfberinn,
þá pósturinn og loks slökkviliðsmað-
urinn. Greinarhöfundur hefur haft
til siðs að gauka 10 evrum að hverj-
um og sælast þótt að gefa slökkvi-
liðsmönnunum því þeir nota inn-
komuna til að fjármagna fræðslu og
endurmenntun í fagi sínu. Hinir
hafa rennt seðlinum hratt og liðlega
í eigin vasa. 

Gjafir sem þessar endurspegla
tíðarandann um jól og áramót í
Frakklandi; gjafmildi, góðmennska
og kærleikur eru öllu öðru ofar.
agas@mbl.is

AFP

Útiljós Það fer ekki fram hjá þeim sem eiga leið fram hjá stórversluninni
Printemps í París að jólin koma senn. Frakkar kunna að skreyta og vel það.

Jóladrumbur
með 
appelsínubragði

Fyrir 8
Matreiðsla: 45 mínútur daginn
áður og 30 mínútur daginn
eftir
1 appelsína
250 g suðusúkklaði
100 g smjör
80 g sykur
6 egg (aðskiljið rauðuna og
hvítuna – einungis 3 eggja-
hvítur eru notaðar)
1 msk Grand Marnier
1 msk flórsykur
Fyrir glassúr
200 g suðusúkkulaði
80 g smjör
2 msk flórsykur
1 msk Grand Marnier
1 appelsína

Daginn eftir, glassúr undir-
búinn.

Brjótið súkkulaðið í litla bita
og bræðið í vatnsbaði ásamt rifn-
um appelsínuberki, 2 msk af app-
elsínusafa og 1 msk af Grand
Marnier.

Takið vatnsbaðið af hellunni
og bætið við smjörinu sem skorið
hefur verið í litla bita og flór-
sykrinum. Hrærið saman þang-
að til blandið er vel mjúkt.

Klippið út kökulagað spjald í
sömu mælivídd og tertan sem
sett er á ofngrind.

Takið tertuna úr mótinu og
setið á spjaldið.

Hellið súkkulaðinu á tertuna
og smyrjið með hníf. Teiknið
trjábarkarmunstur með gaffli.

Leyfið glassúrnum að harðna
og rennið svo tertunni á disk.
Stráið flórsykri yfir.

Njótið. 

Afhýðið appelsínuna og leggið
börkinn 5 mínútur í sjóðandi vatn
og skerið í litla bita. Sykurgljáið
hann við lítinn hita með 30 g af
sykri og 2 msk af vatni. Fjarlægið
pottinn af hellunni rétt áður en
sírópsblandan verður að kara-
mellu. Síið og kreistið safann úr
appelsínunni.

Bræðið súkkulaðið í vatnsbaði
ásamt smjörinu sem skorið hefur
verið í litla bita, sykrinum sem 
eftir er, flórsykrinum, 2 msk af
appelsínusafa og 1 msk af Grand
Marnier.

Þegar súkkulaðið er orðið
mjúkt, hrærið blöndunni þá sam-
an og bætið eggjarauðunum við
einni í einu. Bætið sykurgljáðum
berkinum við.

Takið pottinn af hellunni, stíf-
þeytið 3 eggjahvítur og bætið við í
blönduna. Hellið í smurt rúllu-
tertuform og setjið í ísskáp.

Ostrur í hvítvínssósu

Fyrir 4
Matreiðsla: 30 mínútur 
Eldun: 5 mínútur
2 tylftir af ostrum
2 dl hvítvín
4 eggjarauður
3 dl rjómi
Safi úr heilli sítrónu
Ögn af salti og cayenne-
pipar

Opnið ostruskeljarnar, fjar-
lægið og geymið sjávarvatnið úr
þeim. Setjið ostrurnar án skelj-
anna í lítinn pott og hellið sjáv-
arvatninu yfir þær í gegnum
sigti. Sjóðið við hæga uppsuðu í
nokkrar sekúndur.

Þegar ostrurnar eru stífar,
takið þær úr vatninu með gatas-
leif og haldið þeim heitum.

Hellið hvítvíninu í vatnið, látið
gufa upp þrjá fjórðunga blönd-

unnar og dragið úr hitanum.
Þeytið saman eggjarauðurnar,

rjómann og sítrónusafann í stórri
skál.

Hellið hrærunni í pottinn og
stráið salti og cayenne-pipar yfir.

Látið malla í 2 mínútur án þess
að suða komi upp.

Krumpið álpappír og leggið
hann í ofnfat til að ostrurnar
haldist stöðugar.

Setjið ostru í hverja skel og
þekið með hvítvínssósu. 

Ofngrillið í 2-3 mínútur.
Berið strax fram.
Gott ráð:
Til að safna eins miklu vatni og

hægt er, opnið ostrurnar og fjar-
lægið úr þeim vatnið.

Látið ostrurnar hvíla opnar í
10 mínútur.

Vatn mun myndast aftur; fjar-
lægið það aftur og afskeljið loks
ostrurnar.

Hörpuskel
með grænmetis-
strimlum

Fyrir 8
Matreiðsla: 30 mínútur 
Eldun: 15 mínútur
16 hörpudiskar með
hrognasekk
2 stórir púrrulaukar
4 sítrónur
4 gulrætur
4 msk. ólívuolía
1 tsk. af möluðum
kóríanderfræjum
1 knippi garðakerfill
Hvítur pipar
Salt

Marínerið hörpudiskana
(án hrognasekkjanna) í
skál í 3 klukkustundir með
2 tsk. af ólívuolíu, safa úr
2 sítrónum, hálfri tsk. af
kóríander og hvítum pipar.

Síið svo, saltið og gufu-
sjóðið hörpudiskana í 3
mínútur. Eftir tveggja
mínútna suðu, bætið
hrognasekkjunum við.

Fjarlægið ytri grænu
púrrulaukblöðin. Skerið
púrrulaukana í fjóra bita á
lengdina og skolið vel.
Skerið svo í þunnar ræm-
ur.

Skrælið og skerið gul-
ræturnar í þunnar ræmur.

Setjið gulræturnar og
púrrulaukana í pott ásamt
2 msk. af ólívuolíu og það
sem eftir er af kóríanderf-
ræjunum.

Hellið vatni í pottinn og
látið fljóta yfir grænmet-
inu. Látið malla í 10 mín-
útur.

Skerið hörpudiskana í
tvennt á lengdina og á ská.
Raðið í hring á stóran disk
með hrognasekkjunum
fyrir miðju og bætið græn-
metinu á. Hellið grænmet-
issoðinu yfir og kreistið sí-
trónusafa á.

Skreytið diskinn með
hálfum sítrónusneiðum og
garðakerfli. Berið fram
heitt eða volgt.

Gott ráð
Virðið eldunartímann til

að fá brakandi mjúkan
hörpudisk. Sé hann ofeld-
aður verður hann of harð-
ur. 





D
esember er mánuður sæl-
keranna. Nú má láta eftir
sér kræsingar og kruðerí
af öllum toga, splæsa í

ljúfmetið sem kostar kannski að-
eins of mikið til að kaupa hvers-
dags og skapa ljúfar matarminn-
ingar við veisluborðið með vinum
og ættingjum, nú eða einfaldlega
undir teppi uppi í sófa með góða
bók í hendi eða góða kvikmynd á
skjánum. Jólin eru jú bara einu
sinni á ári.

Í huga margs sælkerans er
ómissandi að klára úr eins og
nokkrum vínglösum í mánuðinum.
Sælkeramatur kallar jú á vandað
vín til að kóróna máltíðina og draga
fram það besta í hverjum rétti. En
hvað á að velja með jólaréttunum?
Allir þekkja þumalputtareglur eins
og að drekka rautt með kjöti og
ljóst með fiski, en hvar á skalanum
lendir dökklituð rjúpan, eða saltað
og reykt hangikjötið?

Splæsa í dýrari flöskur

Sigmar Örn Ingólfsson er með
svarið. Sigmar er sölustjóri Hau-

gen Gruppen og segir
hann að í sölutölum des-
embermánaðar sé
greinilegt að vínunn-
endur láti ýmislegt eftir
sér þegar líða fer að jól-
um. Bæði eykst magnið
á seldu víni og bjór,
mælt í lítrum, en dýr-
ari vínflöskurnar
seljast líka betur en
á öðrum árstímum.
„Þetta er mánuður-
inn sem fólk leyfir
sér að kaupa
flöskuna sem það
hefur lengi haft
augastað á,“ segir
hann en jólakipp-
urinn kemur strax í
nóvember og helst í
hendur við jólamat-
seðla og -hlaðborð
veitingastaðanna
sem Íslendingar eru
duglegir að sækja.

„Við sjáum aukningu í Alsace-
víninu, Pinot gris og Riesling, enda
vín sem hentar með fjölbreyttum
mat eins og oft er á jólahlaðborð-
unum. Svo aukast vinsældir jóla-
bjórsins með hverju árinu og æ
stærri hópur bjórunnenda bíður
spenntur eftir jólaútgáfum brugg-
húsanna.“

Bendir Sigmar á þá merkilegu
þróun sem orðið hefur í bjórmenn-
ingunni á varla nema tveimur til
þremur árum. Hefur margur lífs-
kúnstnerinn fallið kylliflatur fyrir

handverksbjórnum og metnaðarfull
brugghús, stór og smá, sprottið
upp hér og hvar. „Segja má að jóla-
bjórmenningin hafi tekið yfir á
meðan aðrar jólaáfengishefðir eins
og Beaujoulais Nouveau hafa verið
á undanhaldi.“

Kryddtónar með hangikjöti

En hvernig vín skal para með
helstu réttunum á jólaveislu-
borðum íslenskra heimila? Rétt er
að byrja á hangikjötinu, enda á
vissan hátt erfiðasti rétturinn til

að para með víni.
„Ég myndi ekki
splæsa dýrustu
flöskunni á hangi-
kjötið,“ segir Sig-
mar. „Með þess-
um jólarétti er
spurning um að
reyna Gewürzt-
raminer frá Al-
sace með mikla
kryddtóna til
að vega upp á
móti bragð-
sterku hangi-
kjötinu. Góð-
ur jólabjór
gæti líka
hentað vel,
eða voldugur
bjór í dekkri
kantinum.“

Með rjúpu
og gæs mælir
Sigmar með

að matgæð-
ingar skoði ítalskt vín, frá hér-
öðum eins og Piedmont og Tosc-
ana. „Villibráðin er bragðmikil en
kjötið um leið oft fínlegt svo vínið
má ekki vera allt of kröftugt. Svo
er líka iðulega sætt meðlæti með,“
segir Sigmar og bætir við að með
hreindýri sé hægt að mæla með
spænsku víni á borð við Cune
Gran Reserva. „En ef fólk er í
vafa með vínið og ætlar frekar í
bjór myndi ég velja góðan belg-
ískan bjór eins og Leffe Brune
eða Blonde eftir smekk, eða ein-

hverja IPA-, Stout- eða Bock-
tegundina.“

Með hamborgarhryggnum gæti
sloppið að velja hvort heldur sem
er hvítt eða rautt. Sama gildir um
purusteikina. Pinot Gris-hvítvín
frá Alsace kæmi til greina sem og
Willm Pinot Gris Reserva, eða
léttari rauðvínstýpur eins og Chi-
anti frá Ítalíu. „Ef við förum yfir í
kalkúninn getur valið á víninu ráð-
ist af því hvað notað er í fyllinguna
þegar fuglinn er eldaður. Algengt
er að í fyllingunni séu þurrkaðir
ávextir, hnetur og ýmislegt gúm-
melaði og gæti passað við Merlot-
þrúguna eða máski feitan Char-
donnay frá Ástralíu.“

Humar og síld

Með síldinni er best að sötra bjór
og fá sér Álaborgarákavíti með, og
með humri er, að sögn Sigmars,
ekkert betra en að fá sér góðan
Chablis eins og Domaine de Mala-
ndes Premier Cru Vau De Vay.

Þá er búið að renna yfir aðalrétt-
ina. Ekki má gleyma jólaeftirrétt-
unum, að því marki sem fólki finnst
þörf á vínsopa með. „Tawny Port
ætti að geta gengið með ris a 
l’amande, og eins með súkkulaði-
desertum, og með Nóa-konfektinu
gæti hentað dökkt púrtvín. Með
smákökum finnst mörgum fara vel
á því að dreypa á sérríi og hafa það
þá vel sætt. Lítið glas af Harveys
Bristol Cream og diskur með smá-
kökum uppi í sófa í huggulegheit-
um er algjör snilld.“ ai@mbl.is

Vandlega valið vín til að 
kóróna jólamáltíðina
Það getur verið kúnst
að finna rétta vínið til
að fara með reyktum
og söltum íslenskum
jólamat. Oft getur bjór-
inn hentað vel.

Morgunblaðið/Skapti Hallgrímsson

Kúnst „Villibráðin er bragðmikil en kjötið um leið oft fínlegt svo vínið má ekki vera allt of kröftugt,“ segir Sigmar um vínvalið. Finna má vín fyrir flesta rétti á veisluborðinu um jólin.
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60 ára

Endurhæfing og þjónusta í 60 ár

Allar nánari upplýsingar um námskeiðin má finna

á heimasíðu okkar heilsustofnun.is

Grænumörk 10 - 810 Hveragerði

Sími 483 0300 - heilsa@heilsustofnun.is

Heilsustofnun NLFÍ

Læknisfræðileg endurhæfing
Njóttu nálægðar við náttúruna í heilsusamlegu umhverfi
Einstaklingsmiðuð meðferð, traust og fagleg þjónusta stuðlar að árangri dvalargesta við
endurhæfingu, forvarnir og aðlögun að daglegu lífi eftir áföll, veikindi eða sjúkdóma.

Nánari upplýsingar um endurhæfingu á http://heilsustofnun.is/endurhaefing.

Heilsudagar í desember
Kærkomin hvíld frá amstri dagsins - þriggja til sjö daga dvöl
Innifalið er gisting, ljúffengur og hollur matur, aðgangur að sundlaugum, baðhúsi
og líkamsrækt. Einnig fjölbreytt dagskrá alla virka daga t.d. vatnsleikfimi, ganga,
slökunartímar, leikfimi, jóga, núvitund og ýmsir opnir tímar.

Einn í herbergi Tveir í herbergi

Þriggja daga dvöl 49.900 kr. 82.200 kr.

Fimm daga dvöl 79.500 kr. 129.000 kr.

Vikudvöl 84.000 kr. 151.200 kr.

Ýmis námskeið 2016

Samkennd
Að styrkja sig innan frá

13.-20. mars
Námskeiðið er fyrir þá sem vilja efla þann styrk
sem býr innra með okkur öllum.
Á námskeiðinu er tvinnað saman núvitund og
samkennd. Ný meðferðarleið sem þegar hefur verið

sýnt fram á að geti hjálpað okkur við að fást við
streitu, sjálfsgagnrýni og erfiðar tilfinningar eins og

sektarkennd, skömm, reiði, kvíða og depurð.

Verð 130.000 kr. á mann – 123.500 kr. á mann í tvíbýli.

Núvitund/gjörhygli
Átta vikna námskeið sem hefst 6. apríl
Námskeið í núvitund við verkjum, kvíða, þunglyndi og streitu.
Námskeiðið tengir saman núvitund og hugræna atferlis-
meðferð og er kerfisbundin þjálfun í að vera í núinu.
Unnið er í lokuðum hópum 12-16 einstaklinga.
Kennt er í átta skipti, einu sinni í viku í tvo
tíma í senn. Daglegar hugleiðsluæfingar.

Verð 56.000 kr. á mann.

Úrvinnsla áfalla
EMDR-áfallameðferð og listmeðferð
Helgarnámskeið 29.-31. janúar
Námskeiðið er fyrir þá sem langar að vinna úr erfiðri lífsreynslu á öruggan og árangursríkan
hátt og vilja öðlast verkfæri til að fást við erfiðar tilfinningar í daglegu lífi.

Verð 49.000 kr. á mann.

Ritmennska
Skapandi aðferð gegn þunglyndi
2., 5. og 6. febrúar og 30. mars, 1. og 2. apríl
Getur það hjálpað einstaklingum sem eru að ná sér upp
úr þunglyndi að skrifa sig frá erfiðum tilfinningum?
Steinunn Sigurðardóttir rithöfundur leiðir þátttakendur í
að nálgast skapandi skriflega lýsingu á líðan í þunglyndi
og svo að sjá þessa líðan utan frá. Hópeflið og aðferðin
er nýtt til að finna nýjar leiðir að bættri líðan.

Verð 49.000 kr. á mann.

Líf án streitu
Lærðu að njóta lífsins
7.-14. febrúar og 3.-10. apríl
Þátttakendur læra að þekkja einkenni streitu, skoða hvað
veldur, læra að hægja á og vera til staðar í augnablikinu.
Kenndar eru aðferðir til að þekkja streituvalda og einkenni
og fá innsýn í leiðir til að auka streituþol. Þátttakendum gefst
tækifæri til að skoða eigin líðan og aðstæður og kynnast ólíkum
leiðum til að takast á við streitu með það að markmiði að öðlast
jafnvægi og ró í daglegu lífi.

Verð 130.000 kr. á mann – 123.500 kr. á mann í tvíbýli.

Sorgin og lífið
Ástvinamissir og áföll
21.-28. febrúar og 17.-24. apríl

Markmið námskeiðsins er að hjálpa þátttakendum að draga úr
vanlíðan sem fylgir sorginni og finna leiðir til að auka jákvæð
bjargráð í erfiðum aðstæðum. Lögð er áhersla á fræðslu og leiðir
til að vinna með sorgina, heildræna nálgun, slökun og hugleiðslu.

Verð 130.000 kr. á mann – 123.500 kr. á mann í tvíbýli.

Komdu með
Hressandi sjö daga námskeið
10.-17. janúar og 6.-13. mars
Á námskeiðinu er lögð áhersla á að kenna einstaklingum
að bera ábyrgð á eigin heilsu, huga að mataræði,
reglulegri hreyfingu, streitu og andlegri heilsu.

Verð 130.000 kr. á mann – 123.500 kr. á mann í tvíbýli.

Berum ábyrgð
á eigin heilsu
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Á
fyrri hluta ársins 2004
fréttu nokkrir félagar í
KFUM og KFUK af al-
þjóðlega verkefninu Jól í

skókassa sem gefið hafði góða raun í
nokkrum löndum. Verkefnið gengur
út á að safna gjöfum í skókassa á
svæðum þar sem fólk hefur meira á
milli handanna til að gleðja fólk á
svæðum þar sem fátækt, sjúkdómar
eða aðrir erfiðleikar hrjá íbúa. Einn
úr hópnum kynntist föður Yevheniy,
presti í rétttrúnaðarkirkjunni í Úkra-
ínu og ákveðið var að útfæra Jól í
skókassa þar sem Íslendingar myndu
safna gjöfum í fyrir íbúa Úkraínu.
Þetta samstarf hefur varað samfellt
síðan.

Tíföldun á umfangi

Fyrsta árið var eingöngu safnað
innan KFUM og KFUK og söfnuðust
um 500 kassar. Árið eftir var verk-
efnið víkkað út, var vel tekið og köss-
unum fjölgaði hratt en undanfarin ár
hafa safnast á bilinu 4.500 til 5.000
skókassar á ári. Einu sinni varð fjöld-
inn talsvert yfir 5.000 en þá varð
verkefnið fullstórt í sniðum og erf-
iðara reyndist að halda utan um það.
Með reynslunni hefur því komið í ljós
að heppileg stærð á verkefninu er að
taka á móti á bilinu 4.500-5.000 köss-
um. Þá er verkefnið viðráðanlegt fyr-
ir takmarkaðan fjölda sjálfboðaliða,
passar vel til pökkunar í gám o.s.frv.

Fimm flokkar í kassa

Verkefnið fer þannig fram að fólk
er beðið að útbúa skókassa með lausu
loki og setja í þá hluti í fimm flokk-
um: Í fyrsta lagi skóladót og skrif-
færi, penna, blýanta, stílabækur, lita-
bækur og fleira þess háttar.Í öðru
lagi sælgæti, í þriðja lagi föt s.s. húf-
ur, vettlinga, sokka eða eitthvað
hlýtt, því það verður talsvert kalt á
þessum slóðum yfir veturinn. Leik-
föng er fjórði flokkurinn og loks eru
hreinlætisvörur, tannbursti, tann-
krem og sápa. Fólk er duglegt að
fylla kassana vel, setja ekki bara eitt
af hverju í kassann heldur nýta pláss-
ið í kassanum og hafa nokkrar ein-
ingar af hverju í þessum fimm flokk-
um. Þá er líka mun líklegra að það

skili sér í meiri gleði hjá viðtak-
endum, það er mun skemmtilegra að
opna fullan kassa. „Við viljum endi-
lega fólk opni fullan kassa af gleði,“
segir Mjöll Þórarinsdóttir sem er ein
þeirra sem tekið hafa þátt í verkefn-
inu í nokkur ár. Auk varanna lætur
fólk fylgja 500 til 1.000 krónur í kass-
anum til að standa undir flutnings-
kostnaði frá Hamborg til Kirovohrad
í Úkraínu. Ef afgangur hefur verið af
því hafa geðsjúkrahús og mun-
aðarleysingjahæli notið góðs af en
þau hafa fengið styrk til að kaupa
sængurfatnað, ljósaperur, salern-
ispappír og aðrar nauðsynjavörur
auk þess sem nauðstaddar fjöl-
skyldur og önnur verkefni hafa verið
styrkt. 

Móttökustöðvar um allt land

Verkefni sem hefur verið svona
stórt í svona mörg ár er orðið nokkuð
„þroskað“. Það hafa þróast dreifileið-

ir og hefðir í kringum það. Um allt
land eru móttökustöðvar fyrir kass-
ana sem flestar hafa verið í gangi
lengi og margir líta á það sem fastan
lið í jólaundirbúningnum að taka þátt
í verkefninu. Söfnun kassa hefst um
mánaðamótin október/nóvember og
lýkur um miðjan nóvember en þá
berast kassarnir í höfuðstöðvar
KFUM og KFUK við Holtaveg í
Reykjavík. Í ár var lokadagur í mót-
töku kassa 14. nóvember. Þá tekur
við vinna við að fara yfir kassana,
þeir eru allir opnaðir og flokkaðir eft-
ir aldri og kyni og hagrætt í þeim eft-
ir því sem þurfa þykir.

Gleðigámur gerður klár

Þegar flokkunarvinnunni lýkur er
kössunum raðað í gám og hann gerð-
ur tilbúinn til flutnings. Eimskipa-
félag Íslands er þátttakandi í verk-
efninu og gefur flutning gámsins til
Hamborgar þaðan sem hann er send-

ur til Kirovohrad í Úkraínu. Gám-
urinn kemst á leiðarenda á milli jóla
og nýárs en þá fara þrír til fjórir
fulltrúar frá Íslandi til Úkraínu til að
taka þátt í dreifingu gjafanna. Það
fer svolítið eftir því hvernig hittist á
hvenær fulltrúarnir koma til landsins
en yfirleitt er það á bilinu 29. desem-
ber til 1. janúar. Gjafirnar koma samt
í tæka tíð fyrir jólin en í Úkraínu eru
jólin haldin hinn 7. janúar. Þegar full-
trúarnir mæta til Úkraínu er faðir
Yevheniy búinn að skipuleggja hvert
farið verður með gjafir það árið og
allt er til reiðu.

Gjöfular og krefjandi ferðir

Sjálf hefur Mjöll farið þrisvar sinn-
um til Úkraínu til að fylgja verkefn-
inu alla leið. Hún fór um síðustu og
þar síðustu jól og einnig fyrir nokkr-
um árum. Hún segir það vera gaman
og gjöfult að sjá gleðina og þakklætið
í andliti fólks og brosið hjá börnunum
þegar þau fá gjafirnar. Auðséð er að
fólk er þreytt eftir langvarandi erf-
iðleika. Atvinnuleysi er mikið í land-
inu eða allt að 80% að sögn Mjallar og
ekki bæta stríðsátökin í austanverðu
landinu úr skák, þannig að fólk er
áhyggjufullt. „En brosið sem kemur
á andlit barnanna þegar þau opna
pakkana er óviðjafnanlegt og að sjá
ósvikna gleðina í andliti þessa
þreytta fólks sem alla jafna lætur
ekki tilfinningar sínar í ljós er eitt-
hvað sem hreyfir virkilega við
manni,“ segir Mjöll.

Langveik börn, 
einstæðar mæður

Undanfarin ár hafa fulltrúarnir og
faðir Yevheniy gert talsvert af því að
heimsækja langveik börn sem og
börn sem eru fædd mjög fötluð. Í
Úkraínu eru langvarandi veikindi og
fæðingargallar algengari en víða
annars staðar en það eru mögulega
síðbúnar afleiðingar kjarnorkuslyss-
ins í Tjernobil. Algengt er að feður
langveikra og fatlaðra barna í Úkra-
ínu yfirgefi fjölskylduna og mæður
langveikra barna eru því oft ein-
stæðar. Þakklæti þessara mæðra er
sérstaklega minnisstætt í huga
Mjallar. Það skín úr andlitinu gleðin

yfir því að ókunnugt fólk frá fjarlægu
landi sé að gefa börnunum þeirra
gjafir og sýna þeim kærleika. Þessu
er einfaldlega mjög erfitt að lýsa.
Ferðirnar eru því virkilega gjöfular
en um leið mjög lýjandi því átak-
anlegt er að horfa upp á margt af því
sem fólk þarf að búa við.

Átakanleg heimsókn 
í unglingafangelsi

Sú heimsókn sem mest hreyfði við
Mjöll er heimsókn sem hún fór ásamt
hinum fulltúunum og föður Yevheniy
í unglingafangelsi. Húsakynnin eru
gömul og illa einangruð og vegna
kuldans úti fyrir er ekki hægt að
opna glugga. Þar voru 6-8 ungir pilt-
ar, á að giska 15-18 ára, allir krúnu-
rakaðir, í klefa sem er í mesta lagi 20
fermetrar. Eins metra hár veggur í
horni herbergisins afmarkar sal-
ernið, í kojunum voru slitnar hálm-
dýnur og óþefurinn slíkur að það
gleymist seint. Í þessu herbergi
dvöldu þeir allan sólarhringinn alla
daga fyrir utan að einu sinni í viku fá
þeir að fara í sturtu. Alvarlegustu
brotin sem þessir ólánsömu drengir
höfðu framið var að stela skellinöðru
en þung refsing er við slíkum glæp í
Úkraínu. Ef brotin eru framin við 17
ára aldur dvelur ungmennið í ung-
lingafangelsinu til 18 ára aldurs en
þarf þá að fara í fullorðinsfangelsi
sem munu vera ennþá verri, en þau
skilyrði segir Mjöll vart hægt að
ímynda sér.

Nægjusemi og þakklæti

Mjöll dáist að jákvæðu viðhorfi og
þrautseigju fólksins í Úkraínu. Það
er nægjusamt og sátt við hlutskipti
sitt, þrátt fyrir erfið skilyrði og mjög
þakklát fyrir gjafir og veitta hjálp. Þó
að ferðirnar séu á köflum átak-
anlegar vega þakklætið og gleðin hjá
þeim sem taka við gjöfunum það
margfalt upp. „Þarna finnst mér í
raun vera komin ástæða þess að ég
tek þátt í þessu starfi. Þetta verkefni
er hjá sumum einn af mjög fáum ljós-
um punktum í erfiðri tilveru og það
er gaman og gjöfult að fá að taka þátt
í því,“ segir Mjöll að lokum.
halldorbach@gmail.com
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Gleðigjafar Verkefnið „Jól í skókassa“ gengur út á að safna gjöfum í skókassa á svæðum þar sem fólk hefur meira á milli handanna til að gleðja fólk, á svæðum þar sem fátækt, sjúkdómar eða
aðrir erfiðleikar hrjá íbúa. „Þetta verkefni er hjá sumum einn af mjög fáum ljósum punktum í erfiðri tilveru og það er gaman og gjöfult að fá að taka þátt í því,“ segir Mjöll Þórarinsdóttir.

Gjöfult verkefni í 11 ár 
Þetta er ellefta árið í röð sem verkefnið Jól í skókassa er leitt af KFUM og KFUK á Íslandi. Safnað er fyrir börn í Úkraínu er þar er
ýmislegt sem hrjáir íbúana. Atvinnuleysi er víða mikið, mikið er um fötluð og langveik börn sem oft eru yfirgefin af öðru eða báðum
foreldrum og ekki bætir stríðsástandið í austanverðu landinu úr skák. Gjöfunum er tekið af mikilli og ósvikinni gleði og þakklæti. 

Jólagleði Um allt land eru móttökustöðvar fyrir kassana og margir líta á
það sem fastan lið í jólaundirbúningnum að taka þátt í verkefninu.

Gjafmildi „Fólk er duglegt að fylla kassana vel, setja ekki bara eitt af hverju
í kassann heldur nýta plássið í kassanum,“ segir Mjöll um skókassana. 

JÓL Í SKÓKASSA



TILVALIN GJÖF FYRIR VANDLÁTA SÆLKERA

Körfurnar okkar eru fyrir löngu orðnar ómissandi þáttur af
hátíðahaldinu. Við útbúum gjafakörfu eftir þínu höfði og fyllum

af úrvals ostum og öðru sérvöldu góðgæti.

Pantaðu strax í síma 562 2772
eða á ostabudin@ostabudin.is

HÁTÍÐARKÖRFUR FRÁ OSTABÚÐINNI

RESTAURANT & DELICATESSEN

Ostabúðin
Skólavörðustígur 8
101 Reykjavík / Iceland

www.ostabudin.is
ostabudin@ostabudin.is
(354) 562 2772



8.799

4.399

Rjómaostur

Stonewall
Red Pepper

Jelly

Stonewall
Red Pepper

Jelly

Stonewall
Red Pepper

Jelly

Camembert
Royal Faucon

Camembert
Royal Faucon

Camembert
Royal Faucon

Camembert
Royal Faucon

Bleu d´Auvergne

Bleu
d´Auvergne

Bleu
d´Auvergne

Camembert
Royal Faucon

Stonewall
Red Pepper

Jelly

Piparostur

Piparostur

Ljúflingur

Ljúflingur

Ibérico paté

Ljúflingur

Ljúflingur

Ljúflingur

Einiberja pylsa

Stonewall Wild
Blueberry Jam

Stonewall Wild
Blueberry Jam

Stonewall Wild
Blueberry Jam

3.599 Stonewall
Sea Salt
Crackers

Stonewall
Sea Salt
Crackers

Stonewall
Sea Salt
Crackers

Stonewall Sea Salt
Crackers

Stonewall
Sea Salt
Crackers

Rjómaostur

Rjómaostur

Rjómaostur

Rjómaostur

Ostarúlla
reyktur lax

Ostarúlla
reyktur lax

Ostarúlla
reyktur lax

Brie
Chili og engifer

Ostarúlla
reyktur lax

Prima Donna
Maturo

Prima Donna
Maturo

Prima Donna
Maturo

Stonewall Red
Pepper Jelly

Bónda Brie

Ibérico paté

Mousse
De Canard

Melba Toast

Melba Toast

Bónda Brie

Bónda Brie

Bónda Brie

Piparostur

Piparostur

Piparostur

Ibérico paté

5.999

Ferrero
Rocher

Ferrero
Rocher

Höfðingi

Höfðingi

Ibérico paté

Ibérico paté

7.399

JÓLAGJÖF
JÓLAGJÖF FYRIR

OSTAKARFA 1

OSTAKARFA 3

OSTAKARFA 5

OSTAKARFA 2

OSTAKARFA 4



í samvinnu við

SÆLKERANS
SAMSTARFSFÓLKIÐ

EINFALT AÐ PANTA: Þú sendir tölvupóst á storkaup@storkaup.is eða hringir í Stórkaup í síma 563-5330 alla virka daga á milli 8:00 og 17:00.

Hagkaups Hamborgarhryggur, Valette reykt andabringa,
Grafinn nautavöðvi, Einiberja pylsa, Grafið lambafile, Ibérico
paté, Bleu d´Auvergne, Prima Donna Maturo, Camembert
Royal Faucon, Ljúflingur, Stonewall Sea Salt Crackers,

Stonewall Red Pepper Jelly, Stonewall Wild Blueberry Jam,
Ferrero Rocher.

Íslensk nautalund, Valette reykt andabringa, Einiberja pylsa,
Ibérico paté, Mousse De Canard foie gras, Camembert Royal
Faucon , Prima Donna Maturo, Bleu d´Auvergne, Ljúflingur,
Stonewall Sea Salt Crackers, Stonewall Red Pepper Jelly,

Stonewall Wild Blueberry Jam, Ferrero Rocher

PAKKARNIR ERU AFGREIDDIR FRÁ 10. DESEMBER.

JÓLAPAKKI 1

JÓLAPAKKI 3

KI 1

Valette reykt
andabringa

Hangikjöt

Hagkaups
Hamborgarhryggur

Stonewall Red
Pepper Jelly

Bleu d´Auvergne

Camembert
Royal Faucon

Ljúflingur

Einiberja pylsa

Stonewall Wild
Blueberry Jam

Stonewall
Sea Salt
Crackers

Prima Donna
Maturo

Ibérico paté

Ferrero Rocher

19.999

JÓLAPAKKI 2
17.499

Ó
18.999
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É
g er mikill jólamaður og
stelst stundum til að setja
jólatónlistina snemma á og
er raunar nú þegar búinn

að taka alla jóladiskana fram,“ segir
Jón Rafnsson þegar blaðamaður
ræðir fyrst við hann í október. Jón,
sem fagnar 40 ára starfsafmæli sínu
sem bassaleikari nú í ár, er jafnvel
stundum kominn með jólalögin í
hlustun strax í júlí, en sú hlustun
tengist þó yfirleitt vinnunni. Jólalög-
in byrjuðu til að mynda að hljóma
snemma í ár, enda koma út tveir
jóladiskar á hans vegum fyrir þessi
jól.

„Ég hef verið að gefa út diska með
ýmsum verkefnum sem ég tek þátt
í,“ segir Jón sem rekur útgáfufyr-
irtækið JR Music ásamt því að spila
m.a. með Guitar Islancio, Delizie
Italiane og djasstríóinu Hot Eski-
mos, en síðastnefnda bandið sendi
nýlega frá sér diskinn We Ride Pol-
ar Bears. 

Útgáfan hófst með jólaplötu

Tíu ár eru liðin frá því að JR 
Music leit fyrst dagsins ljós og
fimmtán diskar hafa verið gefnir út
á tímabilinu. Raunar var fyrsti disk-
urinn sem JR Music gaf út jóla-
diskur. „Það var diskurinn Jól með
Tríói Björns Thoroddsen, það er
tímalaus og klassísk jólaplata og því
er alltaf einhver sala í henni fyrir
hver jól.“ Jón kveðst vona að það
eigi ekki síður við um jóladiskana í
ár; Hátíðarnótt og Jól í stofunni. 

Hann segir Hátíðarnótt innihalda
eingöngu „instrumental“ tónlist, þ.e.
án söngs. „Þetta eru jólasálmar og
íslensk jólalög sem við Karl Olgeirs-
son píanóleikari og Andrés Þór
Gunnlaugsson gítarleikari flytjum.
Þetta eru lög sem hafa fylgt íslensku
jólahaldi í gegnum tíðina,“ segir
hann og nefnir sem dæmi Frá ljós-
anna hásal og Hátíð fer að höndum
ein, sem og íslenska jólalagið Það á
að gefa börnum brauð. „Síðan er eitt
lag eftir Karl Olgeirsson, Leiðin til
Betlehem, sem ekki hefur verið gef-
ið út áður. Það er afskaplega fallegt
lag – hálfgerður sálmur – sem hann
samdi 1994, en hljómar nú í fyrsta
skipti á plötu. Diskurinn, sem hefur
rólegt og hátíðlegt yfirbragð, hefst á
klukknahringingu Prestsbakka-
kirkju á Síðu, en það er reyndar mín
gamla kirkja frá því í æsku og þar
var ég bæði skírður og fermdur.
Mynd eftir Gunnar Karlsson mynd-
listarmann prýðir síðan forsíðu um-
slagsins og fyrirmyndin er áður-

nefnd kirkja en þó í skálduðu
umhverfi.“

Djössuð jól með Þór Breiðfjörð

Hljómurinn á Jól í stofunni, sem
er með Þór Breiðfjörð söngvara, er
töluvert annar – „svolítið swing“
eins og Jón lýsir því. „Þetta er djöss-
uð plata með lögum sem allir þekkja,
til dæmis Gefðu mér gott í skóinn og
Ég sá mömmu kyssa jólasvein. Þar
er þó einnig lag eftir Þór sjálfan,
Gleðileg jól, ástin mín, og svo syngur

hann lag Ingibjargar Þorbergs, Hin
fyrstu jól. Við það er alltaf sunginn
texti Kristjáns frá Djúpalæk „Það
dimmir og hljóðnar í Davíðsborg“,
en Þór flytur hins vegar lagið líka
með upprunalega textanum, sem er
á ensku, afskaplega fallegur og
heyrist nú hér í fyrsta skipti og ber
heitið Beautiful Christmas time.“

Sjálfmenntaður í djassinum

Eins og áður sagði fagnar Jón 40
ára starfsafmæli sem bassaleikari
nú í ár og líkt og margir aðrir tón-
listarmenn hóf hann spilamennsk-
una á böllum á unglingsaldri. Leiðin
lá síðan í klassískt tónlistarnám, þar
sem kontrabassinn var hans aðal-
hljóðfæri, og svo í framhaldsnám til
Stokkhólms. „Þar fór ég svo að spila
eitthvað annað en klassíkina líka.“

Það var þó ekki fyrr en eftir heim-
komuna upp úr 1990 að hann fór að
fikta af alvöru við djasstónlist með-
fram fjölmörgum öðrum tónlistar-
verkefnum. „Ég fór að spila svolítinn
djass með vinum mínum þeim Gunn-
ari Gunnarssyni píanóleikara og
Árna Katli Friðrikssyni trommu-
leikara og þar byrjar nú þessi djass-
spilamennska.“ Hann kveðst þó
varla vilja kalla þetta mikla djass-
spilamennsku hjá sér þar sem hann
sé algjörlega sjálfmenntaður í djass-
inum. 

Í dag setur djasskennd tónlist þó
stóran svip á tónlistina sem hann
leikur, þótt hann komi víðar við. „Ég
spila líka töluvert af þjóðlagatónlist,

til dæmis með Kristjönu Arngríms-
dóttur á Tjörn í Svarfaðardal, en
hún átti einmitt jóladiskinn Stjarn-
anna fjöld, sem við gáfum út í fyrra.
Það er ákaflega fallegur diskur sem
tekinn var upp í Dalvíkurkirkju, um
mitt sumar, nota bene. Við blönd-
uðum malt og appelsín og skreyttum
appelsínur með negulnöglum og það
þurfti nú ekki meira til að mynda
þessa líka fínu jólastemningu. Þessi
diskur verður vonandi einn af þess-
um klassísku jóladiskum.

Svo spila ég ítalska þjóðlaga-
tónlist með tríóinu Delizie Italiane
og allt frá því að við fjölskyldan
fluttum suður 1998 hef ég verið með
þeim Birni Thoroddsen og Gunnari
Þórðarsyni í tríóinu Guitar Islancio.“

Fær ekki leið á jólalögum

Jólamaðurinn Jón kveðst njóta
þess að standa í ýmsu jólastússi á
aðventunni, til að mynda að laga
góðan mat og fleira þess háttar.
Jólatónlistina má heldur ekki vanta
og segir hann mörg jólalögin í uppá-
haldi. „En ef ég á að nefna eitthvað
eitt, ætli það væri þá ekki Ó Helga
nótt og eins þykir mér alltaf vænt
um lagið hans Jóns bassa, Jólin alls
staðar.“

Hann kveðst heldur ekki vera bú-
inn að fá nóg af jólalögunum þrátt
fyrir að hafa fyrst sett þau í spil-
arann í júlí. „Nei alls ekki, ég verð
ekki leiður á jólalögum frekar en
nokkurri annarri tónlist.“
aseinars@gmail.com

Spilar jólalög í júlí
Fæstir eru farnir að
leiða hugann að jól-
unum í júlí og finnst
jafnvel snemmt er
fyrstu jólaauglýsing-
arnar byrja að hljóma.
Aðrir kunna þó vel að
meta jólatóna utan að-
ventunnar og Anna
Sigríður Einarsdóttir
hitti mann sem nýtur
þess að byrja að spila
jólalögin snemma.

❄
Eins og áður sagði fagn-

ar Jón 40 ára starfs-
afmæli sem bassaleikari
nú í ár og líkt og margir
aðrir tónlistarmenn hóf
hann spilamennskuna á
böllum á unglingsaldri. 

Jólalög „Hátíðarnótt“ Geymir jóla-
lög við íslenskt jólahald.

Plata „Jól í stofunni“ er djössuð
plata með lögum sem allir þekkja.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Jólamaður Jón Rafnsson og kona hans Hafdís Erla Bjarnadóttir njóta þess að standa í ýmsu jólastússi á aðventunni og jólatónlistin leikur að sjálfsögðu
stórt hlutverk á heimilinu. „Ég stelst stundum til að setja jólatónlistina snemma á og er raunar nú þegar búinn að taka alla jóladiskana fram,“ segir hann.

Góður matur er mikilvægur hluti
jólanna hjá Jóni og fjölskyldu.
„Það er að sjálfsögðu alltaf
hangikjöt á borðum yfir jóladag-
ana og á okkar heimili er líka
hefð fyrir ákveðnum jólaforrétt.
Það yrði allt í steik ef hann rataði
ekki á borð,“ segir Jón og hlær,
en bætir við að þau séu annars
ekki með of miklar hefðir tengd-
ar jólamatnum. „Við gerum
reyndar alltaf rauðkál og brúnkál
á aðfangadagsmorgun, það er
föst hefð; það kemur góð lykt í
húsið og enginn vafi á að jólin
eru alveg að koma.“

Jólaforrétturinn er síðan
ómissandi á aðfangadag að mati
allra í fjölskyldunni. „Þetta eru
hvítvínsgratíneraðir sjávarréttir í
hörpuskel. Uppskriftina fundum
við í jólablaði um það leyti sem
við fluttum heim frá Svíþjóð.
Krakkarnir voru þá loksins
komnir á þann aldur að bragð-
laukarnir voru orðnir nógu
þroskaðir til að hægt væri að
bjóða þeim upp á eitthvað örlítið
framandi.“ Börnin eru síðan orð-
in fullorðið fólk með eigin heimili,
„en þau vilja líka halda forrétt-
inum á sínum heimilum, enda eru

jólin ekki komin fyrr en grat-
íneruðu sjávarréttirnir eru komn-
ir á borðið“. 

Gratíneraðir 
sjávarréttir

uppskrift fyrir 4
100 g skelflettur humar 
100 g rækjur 
100 g kræklingur (Limfjord) 
100 g hörpuskelfiskur 
hvítvín
hvítvínsedik 
hvítlaukur 
rjómi 
pipar 
ostur 
salt (ég reyndar
sleppi því alltaf)

Humar og hörpuskelfiskur soð-
inn í hvítvíni og soðinu af kræk-
lingnum. Fiskurinn sigtaður frá
og rjómanum bætt út í. Soðið er
þykkt með smjörbollu og bragð-
bætt með pipar, hvítlauk og ediki
(og smá salti ef þarf). Sjávarrétt-
unum er síðan bætt út í sósuna
og hitað. Sett í skeljar eða tarta-
lettur og þakið með osti og grat-
ínerað í ofni. Borið fram með
ristuðu brauði og sítrónu.

Hvítvínsgratíneruðu
sjávarréttirnir ómissandi
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E
f gerð yrði könnun meðal Ís-
lendinga myndi eflaust koma í
ljós að uppáhaldskjöttegund
landsmanna er lambakjötið. Á

öllum tímum ársins virðist eiga vel við
að skella nokkrum lundum eða læri í
ofninn eða kótilettum á grillið og virð-
ist útkoman alltaf vera yndisleg máltíð
í góðum félagsskap. 

Hrefna Sætran matreiðslufrömuður
með meiru hefur gaman af að elda
lamb í kringum jólin en hún gerir það
þá með öðrum áherslum en yfir sum-
arið. „Lærið tengi ég við sumar og
grill en hrygginn við hátíðlegri boð,
með kjöt á fati og brúnaðar kartöflur
með,“ segir hún. „Ætli það sé ekki
eitthvað úr æsku sem gerir þetta að
verkum. Það var stundum hryggur á
jólunum hjá okkur þegar ég var barn
og þá var hann bara kryddaður vel
með salti og pipar og eldaður þar til
það fór að sjást vel í beinin. Sem sagt
allt alltof lengi. En mér finnst þannig
eldun góð enn þann dag í dag.“

Kanill og negull 
gefa jólabragðið

Hrefnu þykir lambið ekki aðeins
gott á bragðið heldur skemmtilegt
hráefni að vinna með í eldhúsinu.
Heima hjá sér eldar hún lamb allan
ársins hring og á báðum veit-
ingastöðum hennar er lamb á matseðl-
inum. Á jólunum setur hún lambið í
annan búning en vill þó ekki tala um

að hún geri lambið „fínna“ – einfald-
leikinn er nefnilega svo góður á jól-
unum. „Ég læt duga að „jóla upp“
lambið með kryddi á borð við kanil og
negul,“ segir hún.

Hrefna lumar á nokkrum ráðum til
að gera góðan lambarétt enn betri.
„Ólík ráð eiga við ólíka parta á lamb-
inu en þó gildir alltaf að gott er að
leyfa kjötinu að ná stofuhita áður en
það er eldað. Verður kjötið þá fyrir
minna áfalli þegar eldamennskan hefst
og meyrara fyrir vikið,“ segir hún. „Ef
elda á hrygg er gott að skera meðfram
hryggjarsúlunni sitthvorumegin svo
kjötið nái að eldast sem jafnast, svo er
sniðugt að fjarlægja lundirnar sem eru
undir hryggnum því þær verða hvort
eð er alltaf of mikið eldaðar þegar
hryggurinn er heileldaður. Er þá betra
að geyma lundirnar í eitthvað annað
seinna.“

Losnað við ystu himnuna

Áður en lambið er eldað segir
Hrefna áríðandi að fjarlægja alla
stimpla sem kunna að vera á kjötinu
og dugar að skera þá í burtu. Það má
líka rífa, meðan hryggurinn er kaldur,
ystu himnuna af fitunni á kjötstykkinu
en sumum þykir þessi himna gefa af
sér „rollubragð“ og hún getur verið
seig undir tönn. „Einnig er mjög mik-
ilvægt að leyfa kjötinu að hvílast vel
áður en skorið er í það, sér í lagi ef
kjötið er á beini.“ ai@mbl.is

Tengir lamba-
hrygginn við
hátíðlegri boð
Hrefna Sætran segir mikilvægt að lambakjötið fái að
ná stofuhita áður en það er eldað og fái líka að hvílast
vel áður en skorið er í gómsæta steikina.

Fagmaður „Ef elda á hrygg er gott að skera meðfram hryggjarsúlunni sitthvorumegin svo kjötið nái að
eldast sem jafnast,“ segir Hrefna. Hún segir líka mikilvægt að skera burtu alla stimpla.

Hrefna lumar á mörgum góðum lamba-
kjötsuppskriftum og fæst til að deila með
lesendum einni sem er í miklu uppáhaldi.
Með fylgja einnig uppskriftir að meðlæti. 

„Með þessari uppskrift fæst mjög safa-
ríkur lambahryggur því majónes er ofan á
kjötinu þegar það fer inn í ofninn. Majo-
nesið bráðnar við þetta og býr til hjúp sem
heldur safanum inni í kjötinu. Meðlætið er
eldað í ofni á sama hita og passar mjög vel
saman,“ segir hún. „Mér finnst gott að
hafa á jólunum mat sem eldast bara inni í
ofni svo ég hafi meiri tíma aflögu til að
gera mig til og eyða tíma með fjölskyld-
unni.“

Lambahryggur með
sinneps-rósmarín-hjúp

fyrir 4
1 stk lambahryggur
6 msk majónes
2 msk sterkt sinnep
4 msk brauðraspur
1 msk fínt saxað ferskt rósmarín
2 hvítlauksrif, fínt söxuð
börkur af 1 sítrónu
salt og pipar

Í þessari uppskrift er best að fjarlægja
sem mest af fitunni af hryggnum. Hægt er
að toga hana af og svo snyrta restina með

hníf. Leyfið kjötinu að ná stofuhita áður
en þið hefjist handa við að elda. Kryddið
svo kjötið með salti og pipar. Blandið sam-
an mæjónesi, sinnepi, brauðraspi, rósm-
arín, hvítlauk og sítrónuberki og makið á
kjötið. 

Setjið hrygginn í eldfast mót og bakið
við 165°C í 40 mínútur. Takið hrygginn út
og leyfið honum að hvíla í 10-15 mínútur
áður en hann er borinn fram.

Stökkar ofnbakaðar 
kartöflur með beikoni

fyrir 4
4-6 (fer eftir stærð) bökunarkartöflur
8 sneiðar beikon
4 msk smjör
4 msk olía
salt og pipar
nokkrar timíangreinar

Skerið beikonið í litla bita. Setjið það í
pott með olíunni og hitið við vægan hita
þar til það er mjög stökkt. Bætið smjörinu
út í og slökkvið undir. Skrælið kartöflurn-
ar. Skerið þær mjög þunnt í höndunum
eða notið mandólín. Gott er að halda kart-
öflunum saman svo þær verði fallegri í fat-
inu. 

Setjið smávegis af beikonblöndunni
ásamt smjörolíunni í botninn, setjið kart-
öflurnar ofan á og þrýstið létt á svo þær
ýtist aðeins í sundur. Hellið afganginum af

beikoninu og smjörolíunni ofan á, kryddið
með salti, pipar og timíangreinum. Setjið
álpappír yfir og bakið við 165°C í 60 mín-
útur. Takið álpappírinn af og bakið áfram í
20 mínútur.

Gratínerað spergilkál 
og blómkál í ostasósu

1 haus blómkál
1 haus brokkólí
2 hvítlauksrif
4 msk smjör
4 msk hveiti
500 ml mjólk
100 g cheddarostur
4 msk heslihnetur saxaðar
salt og pipar

Skerið brokkólíið smátt. Saxið hvítlauk-
inn smátt. Setjið hann í pott með smjör-
inu og eldið við vægan hita. Bætið hveit-
inu út í hægt og rólega og hrærið vel í á
meðan. Hellið svo mjólkinni í skömmtum
út í þar til þið eruð komin með svona
hvíta sósu. 

Bætið þá helmingnum af ostinum út í
og loks brokkolíinu. Sjóðið í svona 15
mínútur við vægan hita og maukið svo.
Kryddið með salti og pipar. 

Skerið blómkálið í tvennt og stilkinn í
burtu. Setjið blómkálshausinn í eldfast
mót. Hellið brokkólíblöndunni yfir og rífið
afganginn af ostinum líka yfir. Setjið ál-
pappír yfir og bakið við 165°C í 40 mín-
útur. Takið álpappírinn af, stráið hnet-
unum yfir og bakið áfram í 10 mínútur.

Safaríkt og jólalegt
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J
ólabjórinn er jafnan með dekkra móti,
bragðmikill og hjartastyrkjandi, enda
fer slíkur bjórstíll vel með þeim kjarn-
góða og kraftmikla mat sem jafnan

fylgir kaldara veðri. Er slíkur bjór jafnvel sett-
ur á markað fyrr á haustin sem „vetrarbrugg“
(e. winter brew) en sérmerktur hátíð ljóss og
friðar er jólin nálgast.

Svo sem segir í kynningunni hér að framan
hefur jólabjórhefðin öll færst í aukana frá því
hún stakk sér fyrst niður hérlendis og er þess
beðið með óþreyju ár hvert að Vínbúðin raði
jólabjórnum í hillur verslana sinna.

Þótt jólabjórstegundirnar eigi það sammerkt
að vera dekkri á litinn en dæmigerður ljós lag-
erbjór, maltríkari og með meira bragð fer því
fjarri að þær séu hver öðrum líkar; þvert á móti
er bjórinn misdökkur, allt frá því að vera raf-
gullinbrúnn yfir í að vera bleksvartur. Bragðið
er líka misflókið og ýmiskonar bragðtónar
greina eina tegund jólabjórs frá annarri. Úrval-
ið í ár ætti líka að fela í sér eitthvað fyrir nánast
alla, hvort heldur þeir aðhyllast þægilegan
drykkjarbjór eða flókinn og krefjandi bjórstíl.
Hér á eftir fer samantekt um nokkrar helstu
tegundir jólabjórsins en rétt er að benda á að
listinn er ekki tæmandi þar sem ekki fengust
sýnishorn send frá öllum framleiðendum að
þessu sinni.

Nýtt í bland við eldra frá Kalda

Jóla Kaldi hefur verið á boðstólum um nokk-
urra ára bil og er hann rafbrúnn lagerbjór sem
notið hefur mikilla vinsælda enda ákaflega auð-
velt að para hann við margskonar mat. Hann
hefur þétta fyllingu og er í meðallagi beiskur, að
sögn Erlu hjá Bruggsmiðjunni sem framleiðir
Kalda. Í bjórnum má finna malt- og krydd-
bragð, sem og smá ávöxt.

Jóla Kaldi er 5,4% að áfengismagni.
Nýjung frá Kalda er aftur á móti Jóla Kaldi

Súkkulaði Porter sem kemur á markaðinn í
fyrsta sinn fyrir þessi jól. Í jólaporterinn frá
Kalda eru notaðar sex tegundir af malti, hvorki
meira né minna. Í honum er að finna tékkneska
og nýsjálenska humla, súkkulaði, kakónibbur og
kakóduft.

Kalda-súkkulaðiporterinn er 6,5% að áfeng-
ismagni.

Egils Jóla Gull

Jóla Gull hefur fengist í mörg ár en það bar til
að ný uppskrift var kynnt til sögunnar fyrir síð-
ustu jól og féll hún rækilega í kramið; bjórinn
seldist upp og reyndist sigurvegari í nokkrum
fjölmiðladómum.

„Jólagull er þurrhumlað eðalöl í belgískum
stíl,“ segir Eyrún Sara Helgadóttir hjá Ölgerð-
inni. „Það er kryddað með appelsínuberki og yf-
irgerjað með belgísku ölgeri sem framkallar
sætan bananakeim sem í bland við karamellu-
sætu maltsins myndar hárfínt mótvægi við
beiskju appelsínubarkar. Útkoman er kast-
aníubrúnn bjór með þéttri froðu og flauelsm-
júku eftirbragði.“

Jólagull er 5,4%

Egils-malt-jólabjór

Römm er taugin milli Íslendinga og Egils-
maltöls og fyrir bragðið hefur maltjólabjórinn
notið mikilla vinsælda, eins og Eyrún Sara út-
skýrir „Hann selst alltaf upp og við bætum vel í
árlega. Í Egils-malt-jólabjór sameinast tvær
sögufrægar hefðir; þýski dunkelbjórinn og
gamla góða maltið sem gefur hraustlegt og gott

útlit! Með sínu sæta og ríkulega bragði og ang-
an af ristuðu malti og ávöxtum passar Egils-
malt-jólabjór einstaklega vel með sætu kartöfl-
unum á kalkúnadiskinum, súkkulaði créme brû-
lée eða piparkökunum, svo fátt eitt sé nefnt.“

Egils-malt-jólabjór er 5,6%

Boli Doppelbock

Hér er á ferðinni ein nýjunganna í jólabjórn-
um í ár og ætti að vekja áhuga bjórnörda með
vaxandi áhuga landsmanna á Doppelbock-
bjórstílnum. „Þetta er 7,5% bragðbomba,“ segir
Eyrún Sara um nýliðann. „Uppskriftin byggð á
Lúðvík frá Borg, sem var yfirburða Doppelbock
í Íslandssögunni. Þessi er sérstaklega brugg-
aður til að falla að íslenskum hátíðarhefðum –
rökkurrauður á litinn eins og sjálf jólanóttin.
Hann er rækilega maltaður og ilmar eins og
ristuðu hneturnar sem eru seldar við Laugaveg-
inn. Hátíðlegt maltbragðið kallar fram ótal jóla-
minningar um að stelast í forboðinn konfekt-
kassa þar sem súkkulaði, karamella og
kaffitónar skiptast á að gleðja góminn,“ bætir
Eyrún Sara við. „Boli Doppelbock er herða-
breiður, mjúkur og hlýr og getur því bæði yljað
þér í skammdeginu einn og sér og dansað með
hvaða kjarngóða jólamat sem er kringum eini-
berjarunn.“

Pottaskefill nr. 36

Frá Borg brugghúsi kemur 6,2% brúnöl sem
ber heiti jólasveinsins Pottaskefils, ríkulega
bragðbætt með breskum Fuggles-humlum sem
framkalla grösuga tóna í bland við ilm af viði og
blómum. Fjölbreytt maltúrvalið færir ölinu
aukalega ilm og bragð af toffíi og súkkulaði.
„Pottaskefill er fullkominn með rjúpu, gæs eða
annarri villibráð en ekki síður með hangikjöti og
hamborgarhrygg. Ljúfur en áhugaverður Borg-
bjór sem flestir munu geta drukkið,“ segir Ey-
rún Sara.

Giljagaur nr. 14

Giljagaur er einkunnahæsti jólabjór Íslands-
sögunnar, 10% bjór í Barleywine-bruggstíl, sem
er ætt sterkustu bjórtegunda heims. „Giljagaur
er þurrhumlaður, rauðleitur og spennandi.
Hann er jólagjöf sem heldur áfram að gefa ár
eftir ár, því hann verður betri með hverjum jól-

um,“ bendir Eyrún Sara á. „Giljagaur hefur
margt skemmtilegt í pokahorninu, til dæmis
þrenns konar ger og blöndu af breskum og
bandarískum humlum. Ríkulegt bragðið felur
meðal annars í sér kóngabrjóstsykur og marm-
elaði – sannkallað jólahlaðborð í flösku!“

Víking-jólabjór

Um þennan bjór hefur Baldur Kárason,
bruggmeistari Viking-Brugg, sagt: „Karamell-
umalt er notað í jólabjórinn, sem gefur honum
dekkri lit og keim af brenndum sykri, kaffi og
karamellu. Þá er það einnig afar sérstakt við
framleiðslu jólabjórsins að hann er látinn eft-
irgerjast við lágt hitastig þegar aðalgerjuninni
er lokið. Þessi vinnsluaðferð gefur bjórnum þétt
og mjúkt bragð, mikla fyllingu og góða froðu.“

Víking-jólabjór er 5% að áfengismagni.

Íslenskur úrvals jóla-Bock

Íslenskur úrvals jóla-Bock er
bruggaður í stíl hefðbundins Bock-bjórs frá

Þýskalandi, með maltað bygg og súkkulaðitóna.
Hann er sterkur lagerbjór með góða fyllingu og
ríkulegan maltkeim í eftirbragði. Vermandi
alkóhól í bakgrunni sem gerir hann kraftmikinn
en í senn mjúkan. Liturinn er skemmtilega
rauðbrúnn, í réttu ljósi, og grunnmaltið er
Münchenmalt sem gefur ríkulegt maltbragð og
svolítinn karamellu- og súkkulaðikeim.

Thule-jólabjór

Thule sker sig frá öðrum jólabjór, að sögn
Vífilfells, með því að vera örlítið skemmtilegri á
bragðið. „Thule-jólabjór er millidökkur gæða-
bjór með góða fyllingu,“ segir á heimasíðu Víf-
ilfells. „Í bragði má finna karamellu, súkkulaði
og vott af lakkrís í eftirbragðinu – algjört
nammi.“

Thule-jólabjór er 5,4% að áfengismagni.

Einstök Doppelbock

Liturinn er rauðbrúnn og fallegur, mikill ilm-
ur af karamellu og malti, ásamt súkku-
laðitónum. Bjórinn hefur mikla fyllingu og ríku-
legt maltbragð en um leið gott jafnvægi.
Bragðið fær vel að njóta sín án þess að hátt
alkóhólmagnið nái að trufla það en Einstök
Doppelbock er 6,7%.

Föroya Jólabryggj

Jólabjórinn frá frændum vorum hjá Föroya
Bjór skartar fínu jafnvægi sæta bragðsins úr
maltinu og beiskjunnar sem kemur frá huml-
unum. Hann passar með hvers konar aðvent-
umat, jafnvel bragðmiklum fiski á borð við síld
og skötu, en ekki síður með hátíðarkjötmeti á
borð við hangikjöt, hamborgarhrygg og steikt
lamb. Fæst bæði í glerflösku og 33 cl áldósum,
og er 5,8%.

Gæðingur jólabjór

Jólabjórinn frá örbrugghúsinu Gæðingi Öl,
sem er að finna í sveitinni í Skagafirði, er brúnn
og ósíaður. Í honum er að finna nokkuð af rist-
uðu malti, og ávaxtatónar láta á sér kræla í
bland við kaffi og karamellu. Gæðingur jólabjór
hentar vel með flestum mat og er 4,6%.

Steðji jólabjór

Þetta er hinn hefðbundni jólabjór brugghúss-
ins Steðja í Borgarnesi. „Þetta er suðurþýskur
mildur bjór, millidökkur lagerbjór með lakkrís
frá Góu,“ segir Dagbjartur Arilíusson hjá
Steðja. „Í honum er fullkomið jafnvægi milli
styrks og gæða. Þessi bjór hentar vel fyrir alla
og við öll tækifæri, hvort heldur með öllum mat
eða þá einn og sér.“ 

Bjórinn er 5,3% að áfengismagni.

Steðji Almáttugur jólaöl

Seinni jólabjór Steðja er stóri bróðir þess
fyrri, eins og Dagbjartur útskýrir. „Almáttugur
er yfirgerjaður porter, mjög maltaður og vand-
aður bjór með góðum lakkrís sem gefur afar
gott eftirbragð. Þessi bjór, sem er 6% að áfeng-
ismagni, er nammi-molinn eftir kvöldmatinn.“ 

Steðji jólaléttöl

Hér er á ferðinni yfirgerjaður kaffi-stout með
lakkrís. Niðurblandaður með appelsínuþykkni
fyrir allan aldur og smá stevia fyrir sætuna.
Enginn viðbættur sykur. „Þessi reynir samt
sem áður á bragðlaukana þar sem mikið er í
gangi í honum,“ segir Dagbjartur. Bjórinn er
aðeins nett 2,15% að áfengismagni og fæst í
Krónunni.
jonagnar@mbl.is

Jólabjór í sögulegu úrvali
Það er orðinn fastur siður að bjóða
upp á sérstakan bjór í aðdraganda
jólanna og hans er jafnan beðið
með eftirvæntingu. Þó eru jólabjór-
tegundirnar um margt keimlíkar
innbyrðis en nýjar bætast þó reglu-
lega við og úrvalið hefur aldrei verið
meira í Vínbúðunum en fyrir þessi
jól.

Morgunblaðið/Júlíus
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ÍSLENSK HÖNNUN – ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

RÚM

Svíf þú inn í svefninn
...í rúmi frá okkur!

Í áraraðir hefur Ragnar Björnsson ehf. framleitt rúm af öllum stærðum
og gerðum, allt eftir þínum óskum.

Lengd, breidd og mismunandi hæð á rúmunum eykur þægindin.
Mismunandi stífleika er hægt að velja, allt eftir þyngd þeirra sem á
dýnunum hvíla. Þú velur rétta hæð á rúmið þitt og stígur létt framúr.

Rúm, springdýnur, sængurver, púðar & rúmteppi, gjafavara!
...við erummeð þetta allt og meira til!

Dalshrauni 8 - Hafnarfirði | Sími 555 0397 | rbrum@rbrum.is| rbrum.is



Morgunblaðið/Eggert

Venjur Díana Allansdóttir hjá Blómavali segir það mikilvæga fjölskylduhefð fyrir marga að velja saman jólatréð.

H
efðbundni grenikransinn
heldur vinsældum sínum
hver jól. Rautt, hvítt og
silfur er ríkjandi og hlý-

legt, náttúrulegt skraut eins og
könglar, sveppir og mildir litir í
bland. Grenikransar fást tilbúnir í
Blómvali og ætti ekki að vefjast fyr-
ir neinum að skreyta þannig hring.
Hreindýr af öllum stærðum og
gerðum eru mjög vinsæl um þessi
jól, fara vel í skreytingum og eru
líka til prýði ein og sér.“

Þannig lýsir Díana Allansdóttir
tískustraumunum í jólaskrautinu í
ár. Díana er deildarstjóri í Blóma-
vali Skútuvogi. 

Skreytingar á bakka eru mjög
vinsælar og að sög Díönu er á allra
færi að gera þannig skreytingar.
„Bakkann má síðar nota sem grunn
að skreytingum fyrir allar árstíðir
og auðvelt að breyta með kertaglös-
um, pottaplöntum og blómum í
vasa, ímyndunaraflið er einu tak-
mörkin.“ 

Ef notuð eru kerti í skreytingu á
bakka er nauðsynlegt að festa þau
vel niður til að tryggja öryggi og
koma í veg fyrir bruna. Einnig eru
til rafhlöðukerti sem henta mjög vel
í skreytingar en ýmsar stofnanir
s.s. leikskólar og hjúkrunarheimili
leyfa eingöngu þannig kerti. „Síðan
má leyfa sköpunargleðinni að ráða
ferðinni og getur t.d. verið fallegt
að raða lifandi greni á bakkann til
að fá jólaskreytingu sem ilmar vel,“
útskýrir Díana. 

Gervitrén verða flottari

Það er fleira sem gerir heimilið
jólalegt en kransar og bakkar. Fal-
legt jólatré setur sterkan svip á

heimilið en þar segir Díana að
gervitrén séu hægt og rólega að
sækja meira á. „Hjálpar þar til að
úrvalið er orðið fjölbreyttara og
gervitrén vandaðri og flottari. 

En lifandi trén standa alltaf fyrir
sínu og margir taka ekki annað í
mál en að öll fjölskyldan fari saman
að velja fallegasta tréð. „Fjöl-
skyldan eignast þannig minningar,

skapar jólahefðir sem endurteknar
eru árum og jafnvel áratugum sam-
an,“ bætir Díana við. „Falleg ljós
skipta miklu máli og eru LED-ljós
með smágerðum ljósum mjög vin-
sæl á jólatré, eru til í mörgum litum
og koma einstaklega vel út. Að
sjálfsögðu skiptir annað skraut ekki
minna máli og alltaf hægt að bæta í
safnið.“ ai@mbl.is

Díana Allansdóttir í
Blómavali segir mjög
einfalt fyrir fólk að
föndra fallegan bakka
með kertum, greinum
og jólaskrauti.

Ásýnd Mörgum þykir sígilda útlitið eiga best við jólin.

Skýrt Litirnir fá að njóta sín í þessari samsetningu. Snaggaralegur Mild og náttúruleg áhrif eru áberandi.

Glens Það er í lagi að hafa smá húmor í jólaskrautinu.

Nauðsyn Hefðbundnir hnotubrjótar verðskulda vinsældirnar.

Samsetning Hvítt og gyllt fer vel saman á jólunum.

Reisn Hvor er tignarlegri, jóla-
sveinninn eða hreindýrið?

Klassík Krúttlega lummulegir jólasveinar eiga alltaf vel við.

Gler Má bjóða þér hreindýr? Hreindýrin eru úti um allt.

Perur Díóðurnar leika æ stærra hlutverk í jólaskreytingum landans.

Könglar, sveppir og díóðuljós
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Frá Þýskalandi

Smiðjuvegi 2, Kópavogi | S. 554 0400 | Opið 11-18 virka daga - Opið lengur í desember

Hágæða LED
útiseríur frá Svíþjóð

Garðhúsgögn í
Frá Þýskalandi

Komdu og fáðu ráðleggingar

www.grillbudin.is

Frá Svíþjóð

120 ljós
180 ljós

40 ljós
80 ljós

120 ljós
200 ljós
240 ljós
300 ljós

1000 ljós

120 ljósLED LED LED

LED

200 til
1000 ljós

100 til
1000 ljós

LED

LED LED

50 til
1000 ljós

50 til
1000 ljós

LED 120 og
200 ljós

LED LED120 ljós 120 ljós

VELD
U

SEM ENDAS
T

OG ÞÚ

SPAR
AR

JÓLA
LJÓS

10 til
130 ljós

LED 80 ljós
120 ljós

LED

IP 67 Haldastmjúkar í frosti

Grýlukerti Net

LED 80 ljós

LED

Samtengjanlegar
seríur í mörgum litum

10 og 20 ljósLED
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Í
talía er landfræðilega afar fjöl-
breytileg og þetta endurspegl-
ast í mataræði Ítala um jól sem
og í annan tíma og það er þetta

sem gerir ítalska matseld svo
skemmtilega,“ segir Kjartan. „Það
eru 20 héruð á Ítalíu og héraðs-
tengslin við matinn eru mjög
sterk.“ Fiskmeti af einhverju tagi
er þó almennt á borðum á að-
fangadag, enda halda Ítalir fast í
La Vigilia di Natale, þ.e. að fasta á
rautt kjöt frá hádegi á aðfangadag
og til hádegis á jóladag. „Þeir leyfa
sér þó ýmislegt, t.d. smokkfisk og
ýmsar slíkar krásir og í Puglia
hlaupa menn um allt í leit að lifandi
ál til að borða á aðfangadag.“

Jólaveislan sjálf hefst svo á há-
degi á jóladag og ber heitið Il
Pranzo di Natale. Hún er ekki jafn
hátíðleg og við Íslendingar eigum
að venjast, en kjötúrvalið á veislu-
borðinu fer eftir héruðum. Þannig
er naut á borðum í Piedmonte, en
lamb í nágrenni Rómar og svo er
mikið lagt upp úr góðri polentu
með kjöti í Veneto. „Þó að þessir
réttir séu kannski líka borðaðir í
annan tíma þá er meira í þá lagt
um jólin. Í Romagna, sem er
heimsþekkt fyrir pastað sitt þá er
jólamaturinn til dæmis Tortellini in
brodo – sem eru stórir tortellini
bögglar í góðu soði sem menn gefa
sér góðan tíma til að laga.“

Eftirréttirnir eru líka fjölbreyti-
legir, þó að panettone sé líklega sá
eini sem er eingöngu tengdur jól-
unum. „Panettone er upprunalega
frá Mílanó, en er þó borðað víða
annars staðar. Í Veneto og Verona
njóta menn þess líka að borða tor-
rone, sem er ljóst möndlunúggat,
og í Toskana og Sienna er pan-
forte, dökk og þétt ávaxtakaka, vin-
sæl og svo eru sætar pastakúlur
sem kallast Sruffoli á borðum í Na-
pólí og þar í kring. Þá njóta Ítalir
víða um land þess að fá sér Can-
tucci-kökur með Vin Santo yfir há-
tíðarnar.“

Opna pakkana milli rétta

Kjartan kann vel að meta af-
slappað viðhorf Ítala til jólanna.
„Ítalir eiga það til dæmis til að
opna annaðhvort pakkana eftir að
hádegismat lýkur, sem er á milli
klukkan 4 og 5 á jóladag, eða þá að
þeir opna pakkana í rólegheitum á
milli rétta.“ Síðarnefnda aðferðin
finnst honum áhugaverð. „Mér
finnst að við Íslendingar mættum
alveg skoða þá leið. Ég veit t.d. að
á mínu heimili eru börnin svo
spennt að opna pakkana að þau

finna varla bragðið af matnum,“
segir hann og brosir. 

Kjartan dvaldi fyrst til Ítalíu
sem skiptinemi á vegum Erasmus
árið 2000 og tók svo master í hönn-
unarstjórnun við Bocconi-
háskólann í Mílanó árið 2004. Hann
hefur farið ófáar ferðir til Ítalíu
síðan og þegar hann keppti í fót-
bolta var hann gjarnan á Ítalíu í
allt að tvo mánuði á hausti þegar
keppnistímabilinu lauk. Þegar
blaðamaður hitti Kjartan var hann
nýkomin af truffluhátíð í Pied-
monte, sem haldin er fjórar helgar
á hverju hausti. „Ég ákvað í bríaríi
að prufa að taka fjórar trufflur, en
er ekki alveg viss hvað ég ætla að
gera við þær,“ segir
hann.

Kjartan kveðst nú
orðið þekkja Norður-
Ítalíu nokkuð vel, en
suðrið eigi hann eftir
að skoða betur. „Mér
finnst alveg ofboðs-
lega gaman að vera
þarna,“ segir Kjart-
an. „ Svo var það þegar eldri stelp-
an mín fæddist að ég byrjaði að
skrifa um eitt og eitt hérað á með-
an ég var í fæðingarorlofi. Það var
svo í fæðingarorlofi með dóttur
númer tvö að ég kláraði að skrifa
um síðasta héraðið. Ég vissi síðan
ekki alveg hvað ég átti að gera við
þetta því það stóð ekki til að skrifa
bók á þeim tímapunkti.“ Í kjölfarið
fóru vefurinn og facebook-síðan
Mín Ítalía í loftið og fjallar Kjartan
þar reglulega um ítölsk vín og mat-
argerð.

„Eftir að ég byrjaði á þessu þá
elda ég 95% á mínu heimili,“ segir
hann. „Mér finnst gaman að þessu

og hráefnisúrvalið fyrir ítalska
matargerð hér á landi er að batna,
þó að við getum ekki gert sömu
kröfur og Ítalir.“ Vissulega sé ekki
hægt að elda allar ítalskar upp-
skriftir hér heima, þó að sumt megi
staðfæra ef hráefni vantar. „Ég tek
alltaf sérstaklega fram þegar ég
staðfæri, en sumt er bara ekki til
og þá verður bara að hafa það.“

Kveikja á seríunum 
8. desember

Þó að Ítalir séu e.t.v. frjálslegri
en Íslendingar varðandi jólamat-
seldina fylgja þeir kaþólska daga-
talinu og þannig er þrettándinn til
að mynda fastur frídagur. „Sá dag-

ur nefnist Epifania en
þá kemur nornin Bef-
ana í leit að Jes-
úbarninu og gefur öll-
um börnum gjafir í
þeirri von að eitthvert
þeirra sé Jesúbarnið.“
Eins eru Ítalir fastir á
því að hefja ekki jóla-
undirbúninginn fyrr en

8. desember, Festa dell’Immacolata
Concezione – dag hins flekklausa
getnaðar.

„Þetta er frídagur á Ítalíu og það
er ekki kveikt á seríum eða hengt
upp jólaskraut fyrr en þennan
dag.“ Kjartan segir oft erfitt að
átta sig á því hér heima hvenær
jólaundirbúningurinn eigi að hefj-
ast. „Ég kann því afskaplega vel
hvað Ítalir halda fast í þessa hefð.
Hinn 8. desember er orðið
skemmtilega stutt til jóla og það
skapar líka svo hátíðlega stemn-
ingu þegar allir kveikja á jólaljós-
unum á sama tíma.“ 
aseinars@gmail.com

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Matarástríða Kjartan segist elda um 95% rétta á sínu heimili eftir að hann setti vefinn Mín Ítalía í loftið. Þær Valgerður Gríma og Freyja fylgjast áhugasamar
með. „Mér finnst gaman að þessu og hráefnisúrvalið fyrir ítalska matargerð hér á landi er að batna, þó að við getum ekki gert sömu kröfur og Ítalir.“

Kann vel að meta ítalskar jólahefðir
Miðnæturmessa á 
aðfangadag er fastur
liður í jólahaldi flestra
Ítala, en fjölbreytileik-
inn í jólaréttunum er
meiri en við eigum að
venjast, segir Kjartan
Sturluson sem heldur
úti vefsíðunni 
Minitalia.is sem til-
einkuð er Ítalíu með
sérstakri áherslu á mat
og drykk.

❄
Kjartan kann vel
að meta afslapp-
að viðhorf Ítala

til jólanna.

Kjartan á fjöldann allan af ítölskum
uppskriftum og heldur fast í að
leyfa einkennum hvers héraðs að
njóta sín. Hann deilir með lesendum
ravioli-uppskrift frá Piemonte og
cantucci-uppskrift frá Toskana.

Ravioli del plin 
með kjötfyllingu

Ravíólí með kjötfyllingu er
dásamlegur réttur frá héraðinu Pie-
monte á Ítalíu sem víða er hafður
sem fyrsti réttur á jóladag. Ravioli
del plin er yfirleitt minna en hefð-
bundnir ravíólíbögglar. Þetta er
bragðmikill hátíðarréttur sem
margir Ítalir geta ekki hugsað sér
að vera án.

Hráefni fyrir 200 stykki af ravíólí

Pastadeig:
400 g hveiti af tegundinni 00
(fæst m.a. í Frú Laugu)
4 egg
½ tsk salt (má sleppa)
200 g svínakjöt
250 g nautakjöt
200 g kanínukjöt (fæst stundum
í Melabúð, en því má líka
sleppa og auka þá magnið af
nautajöti og svínakjöti)
200 g gulrætur
2 sellerístönglar
2 greinar af rósmaríni

1 glas af rauðvíni
1 stór laukur
70 g ferskt spínat
1 egg
60 g parmesanostur
salt
pipar
grænmetissoð, eftir þörfum
ólífuolía

Setjið hveiti í stóra skál ásamt

KANN VEL AÐ META ÍTALSKAR JÓLAHEFÐIR

Ítalskt jóla-
hnossgæti

Hnossgæti Ravioli del Plin er bragð-
mikill hátíðaréttur.
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Jam Trance Mini

9.990 kr. 34.990 kr.

Alcatel One Touch Watch

19.990

Vodafone Tab Prime 6

59.990 kr. stgr.

Heims um ból,
snjöll eru jól

Skoðaðu spennandi úrval
jólagjafa í næstu verslun
okkar eða á vodafone.is

5 LED ljósaprógrömm sem
dansa í takt við tónlistina.

Vélmenni, stýrt með appi.
„Flippvaran“ jólin 2015.

Úrið sem telur skrefin þín, mælir
svefninn og fleira nytsamlegt.

Öflug spjaldtölva. Lyklaborð,
sem einnig er hlíf, fylgir með.

Ollie Darkside Sphero

34 990 k

ne Touch Watch

90 kr.

telur skrefin þín, mælir
og fleira nytsamlegt.

Vodafone
Við tengjum þig

salti. Bætið eggjunum í skálina
(þumalputtareglan er eitt egg á
móti hverjum 100 grömmum af
hveiti). Blandið þessu saman og
hnoðið deigið í 10-12 mínútur. Ef
deigið er orðið of mjúkt, bætið þá
ögn af hveiti saman við og ef það er
of stíft, bætið þá nokkrum dropum
af vatni saman við. Þegar pasta-
deigið hefur verið hnoðað nægjan-
lega vel er það mótað í kúlu, vafið í
plastfilmu og látið hvíla á köldum
stað í 1 klst.

Skerið gulræturnar í nokkra bita.
Skerið alla fitu af kjötbitunum. Hit-
ið ólífuolíu í stórum potti og bætið
við lauk og steikið í fáeinar mínútur.
Bætið þá kjötbitunum út í pottinn
ásamt rósmaríngreinunum og látið
þá brúnast í fáeinar mínútur. Þegar
kjötið hefur fengið að brúnast ör-
litla stund er einu glasi af rauðvíni
bætt í pottinn og látið sjóða upp.
Þegar kjötið er orðið passlega brún-
að er gulrótum og selleríi bætt út í
pottinn. Saltið og piprið. Bætið að
því loknu út í pottinn einni ausu af
grænmetissoði og látið malla á lág-
um hita í u.þ.b. eina klst. Bætið við
grænmetissoði annað slagið ef
nauðsyn krefur. Eftir eina klst. eru
kjötbitarnir veiddir upp úr pott-
inum og grænmetið sett til hliðar
ásamt soðinu.

Steikið spínatið í fáeinar mínútur
eða þar til það er orðið mjúkt. Sker-
ið kjötið í bita og maukið í mat-
vinnsluvél. Bætið við einu eggi og
svo spínatinu ásamt rifnum parmes-
an. Ef þarf, bætið þá við smá græn-
metissoði til að ná fram réttri áferð
á fyllinguna.

Fletjið út pastadeigið mjög
þunnt með kökukefli eða pastavél.
Setjið fyllinguna í pokasprautu og
gerið litlar kúlur með u.þ.b. 2 cm
millibili. Leggið pastadeigið yfir
kúlurnar og skerið eftir endilöngu.
Leggið lengjuna upp á endann,
skerið á milli og niðurstaðan er
dásamlegt ravíólí.

Setjið grænmetissoðið ásamt
grænmetinu í matvinnsluvél og
maukið þar til sósan er orðin mjúk,
bætið við vatni til að ná réttri áferð.
Hitið sósuna upp, hægt og rólega.

Sjóðið pastað í fáeinar mínútur,
blandið sósunni saman við og berið
réttinn strax fram.

Cantucci með möndlum og
appelsínuberki

Cantucci eru heimsfrægar smá-
kökur, upprunnar í borginni Prato í
Toscana. Þessar ílöngu smákökur
eru oft ranglega kallaðar „biscotti“
hér á landi sem þýðir einfaldlega
„tvíbakaðar“ og er lýsandi fyrir
bökunaraðferðina, þ.e. að þær eru
settar tvisvar inn í ofninn. Þessar
smákökur hafa þann kost að þær
geymast lengi og því tilvalið að eiga
ávallt nóg af þeim yfir hátíðarnar
ásamt glasi af vin santo.

Í gegnum tíðina hafa orðið til
ýmsar útfærslur af þessum dásam-
legu kökum, t.d. með því að bragð-
bæta þær með anís, sítrónu- eða
appelsínuberki, rúsínum, súkkulaði
eða þurrkuðum ávöxtum. Hérna er
notast við möndlur ásamt
appelsínuberki og útkoman einfald-
lega dásamleg.

(Gerir um 30-45 kökur, fer eftir
stærð)

4 egg plús ein eggjarauða 
500 g hveiti 
280 g sykur 
100 g smjör 
4 g lyftiduft 
250 g möndlur
ögn af salti 
börkur af tveimur appelsínum 
eitt egg til að pensla yfir deigið
áður en það fer inn í ofninn.

Hitið ofninn í 190°C, setjið möndl-
urnar á ofnplötu og setjið inn í ofn í
3-4 mínútur. Hrærið saman eggj-
unum og sykrinum í hrærivél ásamt
ögn af salti. Bræðið smjörið í litlum
potti, bætið því við blönduna okkar
góðu og hrærið ögn lengur. Bætið
hveitinu smám saman við blönduna
ásamt lyftiduftinu og appels-
ínuberkinum. Hrærið vel saman. Að
lokum eru möndlurnar settar sam-
an við og blandað vel saman. 

Takið ofnplötu með bökunar-
pappír og myndið 2-3 lengjur úr
deiginu, 6-8 cm á breidd og 3 cm á
hæð. Allt spurning hversu stórar
maður vill hafa kökurnar. Deigið er
í eðli sínu blautt og nokkuð klístrað
þannig að það er gott að strá smá

hveiti yfir deigið til að gera það
ögn meðfærilegra. Pískið fimmta
eggið og penslið því yfir lengj-
urnar. Setjið nú deigið inn í 190°C
heitan ofn og bakið í u.þ.b. 20 mín-
útur. 

Takið kökurnar úr ofninum og
látið þær standa í ca 5 mínútur.
Skerið nú lengjurnar í ca 1½-2 cm
breiða bita með vel beittum hníf.
Leggið kökurnar á hliðina og raðið
þeim aftur á plötuna. Setjið kök-
urnar inn í 170°C heitan ofn og
bakið í u.þ.b. 15 mínútur. Takið
kökurnar úr ofninum og leyfið
þeim að kólna hægt og rólega.

Njótið þegar góða gesti ber að
garði, þær bragðast dásamlega
með nokkrum tárum af vin santo. Sætabrauð Cantucci smákökurnar eru til í ýmsum útfærslum.
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M
ér líður alltaf vel á að-
ventunni. Ég kann vel
við myrkrið og verð öll
mýkri að innan sem ut-

an og enda þótt sumarið og birtan
séu dásamlegur hluti hringrás-
arinnar verður allt skáldlegra á
þessum árstíma,“ segir Guðrún
Kristjánsdóttir, áhugakona um mat-
argerð og holla lífshætti og eigandi
heilsuhofsins Systrasamlagsins á
Seltjarnarnesi. „Ég kemst hægt og
rólega í jólaskapið þegar jólabæk-
urnar koma út. Í mínum tímaskorti í
aðdraganda jóla undanfarin ár finnst
mér best að byrja á ljóðabókum. Er
til dæmis mjög spennt að handleika
Frelsi Lindu Vilhjálmsdóttur og Til-
finningarök Þórdísar Gísladóttur. 

Þær og fleiri áhugaverðar ljóða-
bækur munu endast mér á náttborð-
inu fyrst um sinn, en svo sný ég mér
að stóru sagnabókunum og hlakka
til dæmis mikið til að lesa nýjustu
bók Jóns Kalmans Stefánssonar. Ég
mun að öllum líkindum líka lesa
Mikael Torfason og Hallgrím Helga-
son, á milli þess sem ég les og elda
upp úr uppáhaldsmatreiðslubók-
unum mínum, Green Kitchen Travel
og The Green Kitchen, eftir sænsku
hjónin David Frenkeil og Luise
Vindhal. Þetta eru allra bestu mat-
reiðslubækur sem hafa komið út í
mörg ár, þær eru endalaus upp-
spretta sælkeragrænmetisfæðu.
Með bókunum ná grænmetisréttir
nýjum hæðum.“

Tími smárétta

Hefðir jólanna?
„Ég er hreint ekki fastheldin á

hefðir á jólum, nema kannski að því
leyti að mér finnst jólatréð ómiss-
andi og skrautið verður að vera lát-
laust. Ég þarf mínar jólabækur og
minn kósítíma og kannski smávegis
af malti og appelsíni. Í ár ætla ég að
halda hvíldarjól og er að gæla við þá
hugmynd að skreppa til Skotlands
um áramótin og hugleiða með tíb-
etskum munkum.“

Matarstúss og bakstur á 
aðventunni?

„Ég kýs að hafa hlutina einfaldari
en áður, engar 17 sortir takk, líkt og
ég ólst upp við. Smákökusortirnar í
ár verða í mesta lagi tvær; líklega
baka ég möndlusmjörs-smákökur
með kirsuberjum og mjög dökkar
súkkulaðismákökur, úr 85% súkku-
laði. Ég verð líka að eiga heimagert
rauðkál og kannski að ég baki kjúk-
lingalifrarkæfu. Svo má reikna með
því að ég búi til bragðmikil salöt með
granateplum, þau eru svo jólaleg.“ 

Veislumaturinn, áherslurnar í eld-
húsinu, er allt á hollari nótum?

„Lykilatriði um jól, eins og alltaf,
er að hráefnið sé hreint, gott og
helst lífrænt. Ég hef oft gamlar upp-
skriftir til hliðsjónar þegar ég elda á
jólum, en skipti þá óhollustu út fyrir
hollara hráefni og nota óspart af
ferskum, góðum kryddum og lækn-
ingajurtum.

Í mínum huga eru jólin fyrst og
fremst tími forrétta, smárétta, eft-
irrétta og girnilegra salata því kjötið
hefur stórlega minnkað á mínum
diski. Þó finnst mér góður kalkúni
alveg ómissandi, eins og ég hef feng-
ið hann hjá foreldrum mínum á jóla-
dag undanfarin 20 ár. Það eru engin
jól hjá okkur mæðgunum án jóla-
dagskalkúnans og ég geri fastlega
ráð fyrir því að dóttir mín taki sjálf
upp sömu hefð á sínu heimili þegar
fram líða stundir.“

Grænt meðlæti

Jólasteikin þín?
„Ég ætla að bjóða í mat á að-

fangadagskvöld; fæ foreldra mína,

systur og fleiri úr fjölskyldunni. Ég
er alin upp við purusteik á að-
fangadag en myndi helst vilja rjúp-
ur. Hins vegar fer ég ekki á veiðar
þannig að þær eru úr myndinni. Ég
er enn að bræða með mér hvað verð-
ur á boðstólum, það gæti orðið gæs
eða hreindýr. Annars ætla ég að
hafa samráð við dóttur mína sem er
við nám í Prag og kemur heim rétt
fyrir jól. Hún hefur sterkar skoðanir
og mikinn áhuga á mat og langar
örugglega að kokka veislumatinn
með mér.

Sjálfri finnst mér gaman að fást
við eitthvað í eldhúsinu, sem þarf að
malla lengi í ofninum og ég þarf að
hafa talsvert mikið fyrir. Þá stilli ég
símann á snús, nota tímann á meðan
til að gera eitthvað annað áríðandi
eða skemmtilegt, svo sem lesa góða
bók og gera nokkrar jógaæfingar, og
vökva steikina öðru hverju. Með-
lætið með jólasteikinni verður alveg
örugglega upp úr grænu eldhúsbók-
unum mínum eftir sænsku hjónin og
það verður án vafa gott úrval rétta
því ég er mjög nýjungagjörn.“ 

margoft í hann um jólin.
Jólaísinn sem ég gef

uppskrift að hér er aft-
ur á móti ættaður frá

London, nánar tiltekið
River Café sem er einn af

mínum uppáhalds-
veitingastöðum.
Brómberjaís er bæði einfald-

ur og góður og í ofanálag er hann
svo fallega djúprauður; það skiptir
öllu máli að næra sem flest skilning-
arvit, sérstaklega á jólunum. Ég
mæli með því að tvöfalda uppskrift-
ina því maður vill eiga afgang, ísinn
geymist ágætlega í frysti.“ 

Aðalatriði systra

Jólagóðgætið í Systrasamlaginu?
„Það verður notaleg stemning þar

á aðventunni hjá okkur Jóhönnu. Við
erum reyndar alltaf í hálfgerðu jóla-
skapi systurnar, okkur finnst svo
gaman í vinnunni, og leggjum
áherslu á ánægjulega upplifun við-
skiptavina á öllum árstímum. Við
bjóðum upp á heilnæmt góðgæti fyr-
ir jólin, svo sem heimagert chai-te úr
ilmandi lækningajurtum og ómót-
stæðilegt ris a la mande úr chia-
fræjum. 

Við ætlum líka að baka okkar
frægu biscotti-kökur, að sjálfsögðu
eingöngu úr lífrænu hráefni, og
kakóið okkar fær dass af kanil, svo
ég nefni dæmi. Við einbeitum okkur
annars að hæfilegu úrvali rétta og
gerum hlutina vel, í stað þess að
grauta í mörgu. Því eins og einn
kúnninn okkar sagði nýlega þá fást
bara aðalatriði í Systrasamlaginu.“
beggo@mbl.is

Djúprauður desert á jólum
Guðrún Kristjánsdóttir,
matgæðingur og veit-
ingakona í Systrasam-
laginu, sækir sér inn-
blástur til annarra
þjóða við matseldina.
Hún er í essinu sínu
þegar kemur að eftir-
réttum, bakar biscotti
og sítrónuböku að
ítalskri fyrirmynd og
býður upp á jólaís frá
eftirlætisveitingastaðn-
um River Café í 
London.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Jólaísinn Guðrún Kristjánsdóttir í Systrasamlaginu: „Brómberjaís er bæði einfaldur og góður og í ofanálag er hann svo fallega djúprauður; það skiptir öllu
máli að næra sem flest skilningarvit, sérstaklega á jólunum.“ Mælt er með tvöfaldri uppskrift „því maður vill eiga afgang, ísinn geymist ágætlega í frysti.“

❄
Ég kýs að hafa hlutina

einfaldari en áður,
engar 17 sortir takk.

Brómberjaís 
fyrir 4

1 kg brómber
300 g kókossykur eða hrásykur
safi úr einni sítrónu
500 ml léttþeyttur Bíóbús-rjómi

Hreinsið brómberin og látið vatnið
drjúpa af þeim. Setjið þau á stóra pönnu
og stráið sykrinum yfir. Hitið við vægan
hita og hrærið uns berin leysast upp í
þykkan vökva. Um leið og vökvinn er orð-
inn djúprauður takið þá pönnuna af
hellunni og kreistið sítrónusafa yfir.

Þegar vökvinn hefur kólnað er honum
bætt varlega út í léttþeyttan rjómann (aðal-
málið er að þeyta hann ekki of mikið). Frystið í
boxi eða fallegu íláti. Gott er að taka ísinn tvisvar
til þrisvar úr frystinum og hræra varlega upp í
honum á meðan hann er að stífna. Berið til dæmis
fram með góðu biscotti og rjúkandi bolla af macchiato.

Súkkulaðimöndlur

Hvað með sætmeti og eftirrétti?
„Á jólum verð ég nauðsynlega að

eiga í ísskápnum úrval góðra osta,
ásamt truffluhunangi sem ég finn í
einhverri sælkeraverslun eða útbý
jafnvel sjálf. Svo fylli ég skálar af
fræjum, hnetum og möndlum, bæði
með rósmaríni og súkkulaði, sem er
auðvitað besta jólasnakk sem hægt
er að hugsa sér. Ekki má gleyma
dökku súkkulaði, það verður að vera
til mikið af gæðasúkkulaði á heim-
ilinu, lífrænu, frá 70 og upp í 85%. 

Þegar kemur að því að útbúa eft-
irrétti hýrnar yfir mér, ég fæ aldrei
nóg af desertum. Góð sítrónubaka
hittir alltaf í mark og tilheyrir jól-
unum hjá mér, líka djúsí súkku-
laðidesertar og svo eru það ísarnir
mínir. Einn er í miklu uppáhaldi,
hann er blanda af frosnu lífrænu
mangói, dassi af kardimommum,
kókossykri og kókosmjólk. Hér gild-
ir að nota góðan blandara, þessi ís er
mjög einfaldur, hann klárast hratt
og ég veit að ég á eftir að hræra



Snæhvítar Dívur
–dásamlegar á veisluborðið

Stökkur möndlubotn með mjúku hvítu súkkulaði-vanillukremi,
hjúpaðar með hvítu gæðasúkkulaði.

Holtagarðar & Smáralind & Kringlan & Garðabær & Hringbraut
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H
vítar ljósaseríur eru lang-
vinsælastar þegar skreyta
á garða og hús að utan, en
líka þegar kemur að inn-

anhússskreytingum, og þannig hefur
það verið undanfarin ár,“ segir
Brynjar Kjærnested, fram-
kvæmdastjóri Garðlistar. „Við bjóð-
um upp á gott úrval af jólaseríum til
notkunar úti og inni, bæði litlar og
stórar perur og í alls kyns litum, en
langflestir vilja þó klassískt yf-
irbragð og velja hvítt.

Nýtt hjá okkur núna, sem mjög
margir eru hrifnir af, eru ljósar úti-
seríur sem tindra. Þær eru þannig úr
garði gerðar að hluti af perunum
blikkar á látlausan hátt. Þegar serí-
urnar eru komnar upp í tré glitra
þær og gefa frá sér ákaflega fallega
milda birtu og allt umhverfið, tré,
garðar og hús, er baðað æv-
intýraljóma.“

Kveikt í október

Garðlist hefur í tæpan áratug boð-
ið einstaklingum og fyrirtækjum upp
á ráðgjöf og uppsetningu jólaljósa og
hefur eftirspurnin eftir þeirri þjón-
ustu aukist jafnt og þétt, að sögn
Brynjars. „Við skreytum langmest
utandyra, setjum upp ljósaseríur í
tré og utan á hús, en tökum þó líka
að okkur að skreyta innandyra, þá
aðallega hjá fyrirtækjum.“

Aðspurður segir Brynjar meira
um ljósaskreytingar hérlendis en áð-
ur var, bæði í íbúðarhverfum og hjá
verslunum og fyrirtækjum. „Við Ís-
lendingar skreytum mun meira en

við gerðum áður og setjum meiri
metnað í jólaskreytingarnar, sér-
staklega utandyra. Það verður líka æ
algengara að fólk noti hvít ljós til að
lýsa upp skammdegið og leyfi þeim
að loga mun lengur en bara yfir að-
ventuna og jólin, oft frá október eða
byrjun nóvember og vel fram eftir
vetri.“

Skreyttur trjástofn

Talið berst að grýlukertunum,
sem lengi hafa notið vinsælda, og
Brynjar er spurður hvort þau séu
enn í tísku. „Grýlukertaseríurnar
eru alltaf vinsælar. Þær koma sér-
staklega vel út á þakköntum og við
setjum talsvert upp af þeim. Grýlu-
kertin hafa að sjálfsögðu þróast í
gegnum árin og núna bjóðum við til
dæmis upp á nýjung, þar sem serí-
urnar eru með fleiri ljósum og fyrir
vikið mun þéttari en eldri týpur.

Við erum annars mikið í því að
setja seríur í tré og beitum við það
ýmsum aðferðum. Áður en hafist er
handa förum við vandlega yfir verk-
efnið með viðskiptavininum og gef-
um góð ráð, til dæmis hvaða tré eða
húshluta sé best að skreyta. Stund-
um á fólk jólaseríur sem hægt er að
nota, en jafnframt höfum með okkur
sýnishorn af jólaseríum úr Garðlist
og sýnum hvernig þær koma út á
mismunandi hátt.

Því næst er ákveðið hver útfærsl-
an verður við uppsetningu, en ýmsir
möguleikar eru fyrir hendi. Ein að-
ferð, sem verður æ vinsælli, er til
dæmis að vefja trjástofninn með

seríum og sömuleiðis greinarnar,
hverja fyrir sig. Með því móti teikn-
ast útlínur trjánna í birtunni frá ljós-
unum þegar fer að rökkva. Þessi að-
ferð er flóknari en að smella seríum
einfaldlega utan á trén en útkoman
er mjög falleg.“

Stigar og kranar

Garðlist er til húsa á Tunguhálsi
og þar er sýningarsalur með ljósa-
seríum þar sem viðskiptavinir geta
kynnt sér breitt vöruúrvalið, að sögn
Brynjars. „Við erum með mjög flotta
línu frá Quality LED, en það eru led-
seríur í háum gæðaflokki sem henta
vel fyrir einstaklinga, húsfélög og

minni fyrirtæki. Við bjóðum jafn-
framt seríur frá MK Lumination,
sem ætlaðar eru fyrir fyrirtæki, bæj-
arfélög og stærri húsfélög. 

Þegar fyrirtæki óska eftir sér-
hannaðri skreytingu frá okkur er
hún hönnuð og sýnd á tölvumynd,
þannig að viðskiptavinurinn geti
gert sér grein fyrir heildarútlitinu
áður en hafist er handa. Við getum
til dæmis búið til stórar sérhæfðar
skreytingar, þar sem skírskotað er
til merkis fyrirtækisins eða ákveð-
innar vöru. Þegar kemur að uppsetn-
ingu jólaljósa og skreytinga, hvort
heldur er fyrir fyrirtæki eða ein-
staklinga, notum við svo trausta
stiga og krana eins og þörf krefur,
þar sem ekkert tré eða hús er of
hátt.“

Jólunum bjargað

Brynjar bætir við að Garðlist ann-
ist ekki aðeins uppsetningu jólaljósa
heldur sjái jafnframt um að taka
seríur og skreytingar aftur niður.

„Við byrjum á fullu í október að setja
upp jólaljósin og erum að mestu búin
fyrir 10. desember. Í sumum til-
vikum kveikir fólk ekki endilega
strax á seríunum, heldur bíður þang-
að til jólaandinn færist yfir og sting-
ur þá í samband. Við mætum líka til
að fjarlægja jólaljósin en það tímabil
er mun lengra; sumir vilja seríurnar
niður í janúar en aðrir leyfa ljós-
unum að loga fram í febrúar og
mars, eða jafnvel lengur. Það hefur
aukist með meiri notkun á hvítum
perum.

Annars eru alltaf einhverjir sem
gleyma sér þegar kemur að því að
setja upp jólaseríurnar, þannig að
við erum á vaktinni fram að jólum. Á
hverju ári lendum við í því að fólk
„gleymir næstum jólunum“ og
hringir í áfalli á Þorláksmessu. Við
höfum tekið á móti símtölum frá fólki
í miklu uppnámi og oft byrjað að-
fangadag með heitu kakói í heima-
húsi, áður en við klifrum upp í stiga
og björgum jólunum.“ beggo@mbl.is

Uppljómaðir ævintýragarðar
Klassískar ljósaseríur með glærum perum eru sí-
vinsælar og áberandi bæði í görðum og húsum
en meðal nýjunga hjá Garðlist má nefna hátíð-
legar ljósar útiseríur sem tindra. Fyrirtækið veitir
viðskiptavinum faglega ráðgjöf við val á jóla-
ljósum og hannar skreytingar og sér jafnframt
um uppsetningu á jólaseríum, úti sem inni. 

Miðpunkturinn Þetta tilkomumikla tré gnæfir yfir jólagarðinn í
Haukanesinu og umhverfis það sindra falleg jólaljósin.

Vetrarbragur Grýlukertaseríur setja fallegan svip á þakskeggið
og allt húsið þar sem á þær stirnir eins og alvöru grýlukerti.

Götumynd Húsið og lóðin við Haukanesið ljóma og koma þeim
sem leið eiga hjá í sannkallað jólaskap.

Morgunblaðið/Eggert

Útkall „Á hverju ári lendum við í því að fólk „gleymir næstum jólunum“ og hringir í áfalli á Þorláksmessu; við höfum
byrjað aðfangadag með heitu kakói í heimahúsi, áður en við klifrum upp í stiga og björgum jólunum,“ segir Brynjar.

Ævintýri Myndarlegar aspir verða að trjám beint úr ævintýra-
veröld þegar blikandi hvítar jólaseríur klæða þær og prýða.

Undraveröld Uppljómaður minnir garðurinn í Haukanesi 10
helst á svipmynd úr ævintýri – eða réttara sagt jólaævintýri.

Jólastemning Að skreyta nærumhverfi sitt fyrir jólin er góð
skemmtun, bæði fyrir heimafólk og þá sem eiga leið hjá.

❄
Sumir vilja seríurnar

niður í janúar, en aðrir
leyfa ljósunum að loga

lengur.
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O
rðið „aðventa“ er dregið
af latnesku orðunum Ad-
ventus Domini, sem
merkja „koma Drottins“

og hefst aðventa á 4. sunnudegi fyrir
jóladag, sem í daglegu tali nefnist
fyrsti sunnudagur í aðventu.
Aðventukransinn sjálfur er talinn
vera upprunninn í Þýskalandi á fyrri
hluta 19. aldar og barst hann til Dan-
merkur í kringum 1940. Þaðan, eins
og svo margt annað, mun hann hafa
borist til Íslands og mun fyrst í stað
aðallega hafa verið notaður til að
skreyta búðarglugga en á árunum
milli 1960 og 1970 var í auknum mæli
farið að nota hann á inni á heimilum
til skrauts.

Hringurinn eilífi

Aðventukransinn byggist á norð-
urevrópskri hefð þar sem hið sí-
græna greni táknar lífið sem er í
Kristi og hringurinn táknar eilífðina,
enda er hann endalaus. Í kransinum
eru fjögur kerti eins og að framan
greindi og heita þau svo sem hér
segir:

Hið fyrsta heitir Spádómakertið
og minnir á fyrirheit spámanna
Gamla testamentsins er höfðu sagt
fyrir um komu frelsarans.

Annað kertið er Betlehemskertið,
eftir fæðingarstað Jesú og minnir á
þá staðreynd að það var ekkert rúm
fyrir hann heldur lá hann í jötu í
fjárhúsi þar í borg.

Þriðja kertið nefnist Hirðakertið
en snauðum og ómenntuðum fjár-
hirðum voru sögð tíðindin góðu á
undan öllum öðrum.

Fjórða kertið heitir Englakertið
og minnir okkur á þá sem báru
mannheimi fregnirnar.

Jólakvæðið frá Noregi

Fyrir um 45 árum orti norski rit-
höfundurinn Sigurd Muri (1927-
1999) ljóð um kertin fjögur í aðven-
tukransinum og nefnist það „Nå 
tenner vi det første lys“. Ljóðið er
venju samkvæmt sungið við sænskt
lag frá 1898 eftir Emmu Christinu
Köhler (1858-1925). Það var svo
Lilja Sólveig Kristjánsdóttir, fyrr-
verandi kennari og safnvörður í
Reykjavík, sem þýddi ljóðið svo fal-
lega yfir á íslensku og heitir það
„Við kveikjum einu kerti á“. Kvæðið

er í dag án alls vafa einn þekktasti
aðventusálmur okkar Íslendinga.

Þýðing Lilju Sólveigar er svo:

Við kveikjum einu kerti á.
Hans koma nálgast fer
sem fyrstu jól í jötu lá
og Jesúbarnið er.
Við kveikjum tveimur kertum á
og komu bíðum hans,
því Drottinn sjálfur soninn þá
mun senda’ í líking manns.
Við kveikjum þremur kertum á,
því konungs beðið er,
þótt Jesús sjálfur jötu og strá
á jólum kysi sér.
Við kveikjum fjórum kertum á.
Brátt kemur gesturinn,
og allar þjóðir þurfa að sjá,
að það er frelsarinn.

jonagnar@mbl.is

Flest heimili sem á annað borð halda jólin hátíðleg 
útbúa aðventukrans og telja niður vikurnar til jóla með
því að kveikja á kertunum fjórum, einu af öðru, síðustu 
fjóra sunnudaga fyrir jól. Það er um leið gaman að 
þekkja nöfn kertanna og kunna jólakvæðin sem hefð 
er fyrir að syngja hvenær sem kerti er tendrað á kransinum.

Morgunblaðið/Árni Sæberg
Jólaljós Það gefur birtu og yl að
tendra ljósin á jólakransinum.

Morgunblaðið/Ómar

Kransinn, kertin
og kvæðin

Ekki gefa bara eitthvað,
gefðu frekar hvað sem er.

Með gjafakorti Landsbankans er ekkert mál að velja

réttu jólagjöfina. Þú ákveður upphæðina og sá sem

þiggur velur gjöfina. Þú færð gjafakortið í næsta útibúi.
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Fallegir lampar
í jólapakkann

Hallveigarstíg 10a - 101 Reykjavík
sími 551 2112 - www.ungfruingoda.is

Ævintýraverslun Regína Stefnisdóttir hefur tekið sig til og látið reisa þetta
hús á lóðinni við húsið sitt við Sogaveginn. Þar mun hún reka verslun sem
opin verður þrisvar í viku. Þar er margt fallegra muna.

J
ólalegt er um að litast í
litlu búðinni sem Regína
Stefnisdóttir hefur verið að
koma á laggirnar á Soga-

vegi 134. „Ég byggði yfir lag-
erinn,“ segir hún, spurð um til-
drög þess að hún lét byggja lítið
hús til að versla í með hönn-
unarvörur, handavinnu, silfur og
eiginlega allt milli himins og jarð-
ar sem kemst í litla verslun. Þetta
er óvenjulegt framtak af konu á
eftirlaunum.

„Ég hef lengi haft það áhugamál
að kaupa hönnunarvörur og ým-
islegt sem mér hefur fundist fal-
legt. Svo var lagerinn orðinn slík-
ur að mér datt í hug að kaupa mér
lítið hús og fara að versla,“ segir
Regína Stefnisdóttir. Hún starfaði
sem hjúkrunarfræðingur og kenn-
ari og fór á eftirlaun fyrir tíu ár-
um.

„Ég og eiginmaður minn sem
var, Elías Ágústsson, vorum með
verslanir í gamla daga, einar þrjár
þegar mest lét. Þar lærði ég ým-
islegt sem nú kemur mér vafalaust
að gagni í minni litlu verslun. Ég
er að ljúka við að koma þessu í
stand fyrir jólin. Það var grunnur
hér á lóðinni hjá mér og þetta litla
hús skyggir ekki á neitt fyrir ná-
grönnunum svo ég lét slag standa
og keypti þetta hús sem framleitt
er í Eistlandi. Í sumar hefur verið
mjög gaman, iðnaðarmenn komu
og fóru og húsið reis. Ég lét
byggja pall fyrir framan það og
síðustu vikur hef ég verið önnum
kafin við að koma öllu því sem ég
hef keypt fyrir í versluninni. Það
er allt frá mörgum kílóum af töl-
um og garni upp í stærri gripi, svo
sem vasa af ýmsum gerðum og
allskonar silfur- og glermuni frá
þekktum hönnuðum. Ég á meira
að segja nokkuð stóran kirkjuengil
sem vakir yfir búðinni og mér,“
segir Regína í léttum tón.

Hvað er skemmtilegast við
þetta?

„Ég hef átt marga ánægjustund
við að kaupa inn í gegnum árin.
Svo var orðið svo fullt hjá mér í
húsinu mínu að ekki kom annað til
greina en að byggja yfir allt sam-

an. Sumir löttu mig en ég sé ekki
eftir að hafa látið verða af þessu.
Maður á að reyna að koma því í
framkvæmd sem mann langar til
ef það er hægt. Ég ætla að hafa
opið þrisvar í viku, á þriðjudögum,
fimmtudögum og laugardögum eft-
ir klukkan tvö á daginn. Hina dag-
ana er ég í sundi á þessum tíma.“

Jólatréð var 
skreytt með eini úr fjallinu

Ert þú mikið jólabarn?
„Já, ég hef verið það frá því ég

var lítil stúlka á Seyðisfirði þar
sem foreldrar mínir bjuggu í litlu
húsi við árbakkann. Ég man vel

eftir þegar frændi minn var að
fara upp í fjall til að sækja eini
sem svo var hengdur á jólatré sem
var eins og kústskaft sem borað
hafði verið í gegnum til þess að út-
búa greinar. Þegar búið var að
setja eininn á greinarnar voru
settar klemmur á þær sem hægt
var að setja kerti í. Jólatréð með
kertaljósunum var yndislegt
fannst okkur systrunum þremur.
Mamma mín var búin að eiga fjög-
ur börn þegar hún var tuttugu og
eins árs. Eitt þeirra, drengur, dó í
bernsku. Hún mamma var ótrú-
lega dugleg að sauma á okkur
krakkana, hún gat búið til af-
skaplega fallegar flíkur úr gömlum
fötum. Þegar ég var barn voru erf-
iðir tíma í samfélaginu og allt
þurfti að nýta.

Ég átti mitt annað heimili hin-
um megin við ána. Þar var ég
langtímum saman hjá góðri fjöl-
skyldu sem kom fram við mig eins
og prinsessu. Jólin þar voru allt
öðruvísi en hjá foreldrum mínum.
Þar var ekki jólatré en heimilið
fallega skreytt samt sem áður.
Fóstri minn þar spurði mig hvað
ég vildi í jólagjöf.

„Bækur,“ svaraði ég og fékk ell-
efu bækur í jólagjöf. Ég átti Dísu
ljósálf og Alfinn álfakóng, Ærsla-
belg og loks Mjallhvíti í litum,
myndabók eftir hinni frægu Disn-
ey-mynd. Fóstri minn kenndi mér
að lesa þegar ég var fimm ára.
Hann átti fjöðurstaf sem hann not-
aði venjulega til að stanga úr
tönnunum. Með þessum fjöðurstaf
benti hann á stafina og ég lærði
þá fljótt og líka að kveða að og
þar með varð ég læs.“

Ævintýraverslunin hennar Regínu
Fóstri minn þar spurði mig hvað ég vildi í jólagjöf. „Bækur,“ svaraði ég og fékk ellefu bækur í jólagjöf. Ég átti Dísu ljósálf 
og Alfinn álfakóng, Ærslabelg og loks Mjallhvíti í litum, myndabók eftir hinni frægu Disney-mynd. Fóstri minn kenndi 
mér að lesa þegar ég var fimm ára. Hann átti fjöðurstaf sem hann notaði venjulega til að stanga úr tönnunum. Með þessum
fjöðurstaf benti hann á stafina og ég lærði þá fljótt og líka að kveða að og þar með varð ég læs.

Lager Hluti af öllu því sem Regína Stefnisdóttir hefur safnað. Hillur fyrir
góssið verða senn settar upp. Silfurmunir og fleira fínt á borðinu.

Morgunblaðið/Eva Björk
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Áræðin Regína Stefnisdóttir hjúkrunarfræð-
ingur er dugleg kona, hún hefur safnað
miklu af hönnunarvörum og fleiru sem henni
finnst eigulegt og hefur nú byggt litla verslun
yfir allt saman á Sogavegi 134.



Taktu þátt í leiknum

Hverjir syngja og flytja
ljómalagið fræga?

glæsileg kenwood hrærivél í verðlaun
ásamt fjölda annara vinninga

Þrjú á palli
Sexdett óla gauks
ríó tríó

Jólaveislan á Góðu öndinni

Hver eru eftirminnilegustu jólin
þín eftir að þú varðst fullorðin?

„Jólin okkar Ella míns í Alsír
1962, þar vorum við í rösklega ár
við hjálparstörf. Ég starfaði sem
hjúkrunarfræðingur og hann á
lager. Á jólunum fórum við á veit-
ingastað sem hét Góða öndin. Þar
var hægt að fá allskonar góðgæti
þó að Alsír væri þá stríðshrjáð
land. Við unnum hjá amerísku fyr-
irtæki sem sá vel um sína. Það
voru oft samkvæmi hjá hjálp-
arsveitarfólkinu. Nýir læknar
komu og aðrir fóru á mánaðar-
fresti og það þurfti að taka á móti
þeim nýju og kveðja hina. Ég held
að ég hafi aldrei á ævinni farið í
eins mörg samkvæmi á eins stutt-
um tíma. Á jólunum var heldur
ekki slegið af, Ameríkanarnir
höfðu svo gaman af hátíðahöldum.
Hún var skemmtileg jólaveislan á
Góðu öndinni. Seinna vorum við
um tíma í Sidney og bjuggum þá í
kommúnu. Það var líka skemmti-
legt. Það var gaman þegar maður
var ungur að pakka niður í ferða-
tösku og halda á vit ævintýra.“

Rjúpur eru
besti jólamaturinn

Hvernig voru íslensku jólin ykk-
ar hjóna?

„Mjög oft var ég að vinna á jól-
unum. Þá kom Elli stundum til
mín og borðaði með mér og sjúk-
lingunum, þannig var það til dæm-
is þegar ég var yfirhjúkrunarfræð-
ingur á Sjúkrahúsinu á Seyðisfirði.
Og jólamaturinn var fínn, rjúpur
eins og á flestum heimilum þar í
nágrenninu á aðfangadagskvöld og
hangikjöt á jóladag. Rjúpur eru
alltaf besti jólamaturinn. 

Seinni árin vorum við oft tvö
saman við Elli á jólunum, það var
góður tími. Eftir lát hans árið
2013 hef ég verið hjá systkinum
mínum. Það er gott að eiga góð
systkini. Systir mín var dálítið
uggandi um minn hag þegar ég
keypti húsið og ákvað að stofna
litla verslun en ég sjálf er full af
bjartsýni og áhuga á að takast á
við eitthvað nýtt. Öllu skiptir að
vera lifandi hérna uppi,“ segir
Regína og bendir á höfuð sitt. Og
víst er áhugavert þegar fólk sem
komið er á eftirlaun finnur hjá sér
hvöt til að fara inn á nýjar æv-
intýraslóðir.
gudrunsg@gmail.com

❄
Maður á að reyna að

koma því í framkvæmd
sem mann langar til ef

það er hægt. 

Fallegt Jólalegt er um að litast í litlu ævintýraversluninni hennar Regínu. Kertastjakar af mörgum gerðum, jólasveinar, fyllt og silfrað, hönnun af ýmsum tagi, gömul og nýrri.
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D
úkað borg með kræsingum
mætir auganu í stofu
Marianne Nielsen, for-
manns Dansk kvindeklub i

Island. Hún deilir með lesendum
jólablaðsins endurminningum um
æskujólin á Jótlandi, en þar fæddist
hún og ólst upp á bóndabæ.

Marianne Nielsen hefur und-
anfarin ár verið formaður Dansk
kvindeklub i Island, eins og það heit-
ir upp á dönsku. 

„Dansk kvindeklub var stofnaður
hér árið 1951. Við erum um fjörutíu
sem myndum þennan klúbb en vild-
um gjarnan fá fleiri konur tengdar
Danmörku í hann, við reynum að
hittast fimm sinnum á ári,“ segir
Marianne meðan hún hellir jólaöli í
glösin á dúkuðu jólaborði í stofunni
sinni. Á borðinu liggur á diski steikt
jólaönd með öllu tilheyrandi, kerta-
ljós logar og stundin nálgast hátíð-
leika sjálfra jólanna.

„Ég kom til Íslands árið 1989,“
segir Marianne. „Ég hitti manninn
minn í Háskólanum í Álaborg, þar
sem við vorum bæði við nám, ég í fé-
lagsráðgjöf en hann í rafmagnsverk-
fræði. Eftir að ég kom til Íslands hef-
ur ég unnið við þýðingar og
dönskukennslu og einnig starfað sem
sjálfboðaliði við félagsráðgjöf hjá
Rauða krossinum hér,“ bætir hún
við.

En hvernig skyldi henni líka vistin
á Íslandi?

„Þegar ég kom hérna fyrst í byrj-
un september 1989 rigndi í þrjár vik-
ur. Mér leist ekki á blikuna og lang-
aði aftur heim til Danmerkur. Var
næstum búin að taka fram ferða-
töskuna. En maðurinn minn hafði
fengið hér draumastarfið og við átt-
um lítinn son svo ég harkaði af mér
og hér er ég búin að vera síðan. Eftir
að hafa lokið háskólanámi í Álaborg
höfðum við búið og starfað í Kaup-
mannahöfn í þrjú ár og vorum næst-
um búin að kaupa hús þar. En svo
datt okkur í hug að athuga með Ís-
land. Við ætluðum fyrst að vera hér
stutt en hér erum við enn. Viðbrigðin
voru í fyrstu talsverð. Það eru í sjálfu
sér ekki miklu fleiri sólardagar í
Danmörku en hér, en það er svo
miklu hlýrra á sumrin. Nú erum við
búin að búa hér í tuttugu og sex ár.“

Svíninu slátrað í nóvember

Hvernig voru fyrstu jólin eftir að
þú komst hingað?

„Fyrstu jólin eftir að við fluttum til
Íslands fór ég út til Danmerkur, til
mömmu, og hélt þar jól með mínu
fólki. Næstu jól vorum við hér á Ís-
landi, héldum jólin hjá tengdafor-
eldrum mínum. Það var skemmtilegt.
En hvað jólahald Íslendinga snertir
fannst mér það markast af meiri
streitu en ég var vön frá æskuheimil-
inu. Ég er jú sveitastelpa frá Ravn-

holt á Jótlandi, þar sem ég fæddist
1958 og ólst upp. Næsta þorp í ná-
lægð við Ravnholt er Vejen.“

Hvernig var jólahaldið í sveitinni
þinni?

„Mamma og pabbi lögðu mikla
áherslu á að vera sjálfbjarga á sem
flestum sviðum. Ég hef stundum á
tilfinningunni að þau hafi haldið
meira í gamlar hefðir en almennt
gerðist þá. Það var nánast allt gert á
heimilinu. Svíninu var slátrað í
nóvember, kjötið tekið inn og verkað.
Þann fyrsta í aðventu fór mamma
mín alltaf til nágrannans til að ná í
greni, köngla og fleira. Svo bjuggum
við öll saman til skreytingar. Þá byrj-
aði jólaundirbúningurinn, sem síðan
hélt áfram í rólegheitum fram að há-
tíðinni. Mamma bakaði talsvert mik-
ið, smákökur og alls kyns aðrar kök-
ur. Við erum fjögur systkinin svo að
heimilið var nokkuð stórt. Pabbi var
bóndi og var með kúabú en hafði líka
svín, þá var meira um blandaðan bú-
skap en nú er í Danmörku. Seinni ár-
in var pabbi ekki með svín lengur.“

Var mikið tilstand fyrir jólin hjá
ykkur?

„Mamma stóð ekki í stór-
hreingerningum fyrir jólin heldur
lagði sig fram um að hafa jólaund-
irbúninginn á rólegum nótum. Hún
tók allan jólamánuðinn til þess að
sinna þessum undirbúningi en gerði
hreint á öðrum tímum. Hér fer fólk
gjarnan á fullt viku fyrir jól og þá á
að gera allt. Mér fannst þetta und-
arlegt.“

Fléttuð jólahjörtu

Hvernig var húsið sem þú ólst upp
í?

„Við áttum heima í ágætu stein-
húsi sem var byggt 1923. Foreldrar
mínir komu úr sveit. Áður en pabbi
hóf búskapinn lærði hann járnsmíði.
Afi vildi að hann lærði handverk áður
en hann byrjaði búskapinn. Mamma
er handavinnukennari. Ég er elst af
systkinum mínum og fór snemma að
hjálpa mömmu. Hún lagði metnað
sinn í að heimilið væri sjálfbært, hún
ræktaði margar tegundir af græn-

meti, saumaði og prjónaði föt á heim-
ilisfólkið. Það var ekki mikið aðkeypt
á okkar heimili. Jólaskrautið bjugg-
um við til sjálf, svo sem fléttuð jóla-
hjörtu. Foreldrar mínir voru börn í
stríðinu og lærðu að nýta og fara vel
með alla hluti.“

Hvernig eru jólin þín hér núna?
„Við hjónin eigum þrjú börn og ég

haga jólunum okkar að flestu leyti
eins og ég var vön frá mínu æsku-
heimili, hef „dönsku jólin hennar
mömmu“. Ég reyni að hafa aðvent-
una rólegan tíma. Þegar krakkarnir

voru litlir bjuggum við til jólaskreyt-
ingar saman. Maðurinn minn er sátt-
ur við að ég haldi dönsk jól, við rædd-
um þetta auðvitað og ákváðum í
sameiningu hvernig jólahaldinu yrði
hagað. Við erum með laufabrauð og
jólaöl eins og Íslendingar en hinn
jólamaturinn er að dönskum sið. 

Á æskuheimili mínu var borðað um
klukkan sex. Mamma átti fallegt
sparistell frá Rosenthal. Á borðum
var bæði fyllt önd og einnig svína-
kambsteik, pabbi vildi borða svína-
kjöt. Hann var mikill kartöflukarl,
mamma hafði bæði brúnaðar kart-
öflur á jólum og líka soðnar kartöflur.
Hún var mikið fyrir hollustu og þeg-
ar við krakkarnir fengum okkur
brúnaða kartöflu sagði hún gjarnan:
„Hafðu eina hvíta með.“ Meðlæti var
grænmeti sem mamma ræktaði í
garðinum og sólberjasulta sem hún
bjó alltaf til sjálf. Eftirmaturinn var
jafnan ris a‘lamande og ég hef alltaf
þann eftirmat líka á jólunum hjá okk-
ur. Við drukkum heima á Jótlandi

appelsíngos með matnum. Aldrei var
drukkið áfengi á jólunum heima hjá
okkur.

Mamma bjó til mikinn mat fyrir
aðfangadag og hafði svo afganga á
jóladag sem við borðuðum ef við fór-
um ekki í jólaboð, sem við oft gerð-
um. Ef við fórum í jólaboð var matur-
inn frá aðfangadag bara geymdur
fram á annan í jólum og borðaður þá.
Mamma lagði áherslu á að hafa allt
rólegt og auðvelt á jólunum. Við
fengum auðvitað öll jólagjafir og fór-
um í sparifötin. Ný föt fengum við
krakkarnir í jólagjöf. Þá var ekki
þetta pakkaflóð sem nú er, bæði hér
og í Danmörku. Svo fórum við í
kirkju á jóladagsmorgun.“

Saknar þú Danmerkur?
„Já, ég geri það – en ekki eins 

mikið og áður, það er mjög gott að
vera hér. Ég fer til Danmerkur að
minnsta kosti tvisvar á ári, á sumrin
og veturna, til að heimsækja mömmu
og systkini mín.“
gudrunsg@gmail.com

Dönsku jólin hennar mömmu
„Mamma og pabbi
lögðu mikla áherslu á
að vera sjálfbjarga á
sem flestum sviðum.
Ég hef stundum á til-
finningunni að þau hafi
haldið meira í gamlar
hefðir en almennt gerð-
ist þá. Það var nánast
allt gert á heimilinu. 

Rauðkál Uppskriftin er heimagerð frá mömmu hennar
Marianne, enda heldur hún stolt í danskar jólahefðir.

Rósakál Baunir og rósakál soðið í saft er yndislegt
meðlæti með öndinni, silkimjúkt og sælgæti á bragðið.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Myndarleg Marianne Skovgaard Nielsen heldur í gamlar hefðir frá æskuheimili sínu á Jótlandi. „Við erum með laufabrauð og jólaöl eins og Íslendingar en
hinn jólamaturinn er að dönskum sið. Á borðum var bæði fyllt önd og einnig svínakambsteik, pabbi vildi borða svínakjöt,“ segir hún um æsku sinnar jól.

❄
Maðurinn minn er sáttur

við að ég haldi dönsk
jól, við ræddum þetta
auðvitað og ákváðum í

sameiningu hvernig
jólahaldinu yrði hagað. 

Eftirréttur Ris a’lamande var alltaf á borðum á æsku-
heimilinu hjá Marianne og líka hjá henni síðar.

Kartöflur Með hverri brúnaðri kaftöflu sagði mamma
Marianne henni að fá sér aðra hvíta, nema hvað.
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Önd með fyllingu

1 aliönd 2½-3 kíló
salt
pipar
Fylling:
2-3 epli, kjarnhreinsuð og skorin í bita
150 g steinlausar sveskjur
100 g valhnetur
5 sneiðar af fínt skornu beikoni
1 tsk engifer
Blandið öllu saman

Þvoið öndina upp úr köldu vatni og þerrið
vel með eldhúspappír. Núið hana innan og
utan með salti og pipar. Öndin er fyllt og
lokað með kjötnálum eða tannstönglum, lát-
in með bringuna niður á grind yfir ofn-
skúffu.

Steikingartími: 40 mínútur á kíló miðað
við 160°C. Öndin skal bíða í 15 mínútur í
ofninum að lokinni steikingu.

Sósa
Notið soðið frá öndinni. Þykkið það með

hveiti og matarrjóma. Látið salt, pipar og
(heimalagaða) sólberjasultu út í eftir smekk.
Berið einnig sólberjasultuna fram með önd-
inni.

Meðlæti
Hvítar og brúnaðar kartöflur. Gufusoðnar

baunir og rósakál borið fram með kaldri 
dijonsósu.

Dijonsósa

½ dl olía
1 msk dijonsinnep
sítrónusafi
salt
pipar

Hrærið/hristið vel saman og berið strax
fram.

Heimagert rauðkál

U.þ.b. 1 kíló rauðkál
2 epli 
75 g smjör
2 dl heimagerður rauður berjasafi (Ri-
bena ef heimagerður er ekki til)
1 dl borðedik 
salt, sykur e.t.v. engifer og kanill eftir
smekk

Sneiðið rauðkálið fínt. Afhýðið eplin og
skerið í litla bita. Setjið kál, epli, smjör,
safa og edik í pott og látið malla undir
loki við vægan hita u.þ.b. 35 mínútur.
Fjarlægið lokið og látið malla 10 til við-
bótar.

Engin eru jólin 
án ris à l’amande!

Uppskriftin er fyrir 4
65 g stuttkorna grautargrjón
½ l mjólk
korn af ½ vanillustöng, látið hýðið
sjóða með
1-2 msk sykur
3-5 dl rjómi
100 g hakkaðar möndlur
1 heil mandla

Berist fram með heitri kirsuberjasósu.
Hitið mjólk, hrísgrjón, vanillukorn og

stöng að suðu, lækkið og látið malla undir
loki við lágan hita u.þ.b. 45 mínútur.
Hrærið oft í grautnum svo hann brenni
ekki við. Fjarlægið vanillustöngina og
hrærið sykurinn út í. Látið kólna. Hrærið
möndlur og þeyttan rjóma saman við og
látið standa í kæli.

Kirsuberjasósa

400 g niðursoðin kirsuber 
½ dl vatn
1 msk maizena (maíshveiti)

Hitið kirsuberin að suðu. Blandið vatni
og maizena saman og hrærið út í. Hrærið
í sósunni í u.þ.b. eina mínutu. Berist fram
heit.

Ekki gleyma möndlugjöfinni!

Uppskrift að
jólamatnum

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Jólaöndin Marianne hefur alltaf jólaönd að hætti mömmu sinnar á jólaborði fjölskyldu sinnar.
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J
ólatréð má ekki vanta, og
helst þarf að velja lifandi tré
sem fyllir heimilið af ómót-
stæðilegum ilmi. Sumir láta

sér nægja að kaupa tréð úti í næstu
blómabúð eða beint úr gáminum frá
góðgerðarfélagi, en þeir sem vilja
fara alla leið og taka jólaundirbún-
inginn með trompi taka ekki annað í
mál en fella jólatréð sjálfir.

Ragnhildur Freysteinsdóttir,
verkefnastjóri hjá Skógræktarfélagi
Íslands, segir skógræktarfélög
hringinn í kringum landið bjóða
fólki að koma og fella eigið tré og
það sé orðinn ómissandi hluti af
jólaundirbúningnum á mörgum
heimilum að börn, foreldrar, afar og
ömmur og jafnvel fjölskylduhund-
urinn skjótast út í skóg og leita þar
að hinu fullkomna tré.

Missa ekki úr ár

„Hjá Skógræktarfélagi Íslands
tökum við á móti fyrirtækjahópum í
skóginum á Ingunnarstöðum í
Brynjudal,“ segir Ragnhildur og
tekur fram að sumir vinnustaðir
hafi ekki misst úr jól allt síðan byrj-
að var að bjóða upp á þjónustuna
fyrir rúmlega tveimur áratugum.
„Önnur skógræktarfélög hafa flest
þann háttinn á að auglýsa opinn
dag þar sem fjölskyldur geta lagt
leið sína í skóginn. Á sumum stöð-
um er hægt að binda trén inn í net
til að auðvelda flutninginn heim og
sumstaðar má jafnvel eiga von á að
jólasveinarnir birtist og bregði á
leik.“

Finna má nánari upplýsingar um
opnu dagana á hverjum stað með
þvi að fara á heimasíðu Skógrækt-
arfélags Íslands, www.skog.is, og
ýta þar á hnapp hægra megin sem
merktur er „jólatré“.

Þeir sem vilja fella sitt eigið tré
ættu að hafa góða sög meðferðis,
enda ekki hægt að stóla á að fá sög
að láni þegar nokkrir tugir og jafn-
vel hundruð manna heimsækja
skóginn í einu. Ragnhildur segir að
það sé alls ekki mikið erfiðisverk að
fella eitt jólatré og þurfi fólk ekki
að skríða á fjórum fótum undir
trjánum, mótt og másandi, og ham-
ast svo að svitinn bogi af því. „Hver
sem er ætti að ráða við að saga
jólatré í venjulegri stærð og yfir-
leitt er frost úti og jafnvel snjór yfir
öllu svo ekki þarf að hafa áhyggjur
af því að snúa heim með moldug
hné. Skógurinn í Brynjudal stendur
líka í brekku, sem gerir það enn
auðveldara að ná að trjástofninum,“
útskýrir Ragnhildur.

Mislöng leitin

Getur jafnvel verið að sjálf leitin
að rétta trénu reyni meira á skóg-
arhöggsmennina en að leggja til at-
lögu við stofninn með söginni.
„Sumar fjölskyldur ganga hreint til
verks og eru búnar að finna og fella
tréð á fimm mínútum á meðan aðr-
ar þurfa að grannskoða skóginn til
að finna rétta tréð. Sumir eru með
ákveðnar sérþarfir og eru í leit að
alveg tilteknu tré fyrir sína stofu og
eru t.d. mjög lukkulegir að finna tré

sem er lítið vaxið á annarri hliðinni,
og rúmast því mjög vel úti í horni.“

Gestir í skóginum verða að klæða
sig í samræmi við veður en Ragn-
hildur segir ástæðulaust að sleppa
jólatrésferðinni þó að veðrið reynist
ekki með besta móti í bænum þann
daginn. „Inni í skóginum er alltaf
skjól,“ segir hún.

Nýlega var sagt frá því í fréttum
að ástandið á sumum tegundum
jólatrjáa væri ekki með besta móti í

ákveðnum skógum landsins. Segir
Ragnhildur að rauðgrenið hafi
plumað sig vel í Brynjudal en furan
beri sig ekki vel í sumum lands-
hlutum og gæti þurft að hafa meira
en venjulega fyrir því að finna fal-
legustu furutrén. Hvaða tegund
sem fólk vill helst hafa í stofunni
mælir hún með að haft sé í huga að
trén geta virst smærri í skóginum
en þegar þau eru komin á stofugólf-
ið. ai@mbl.is

Allir ráða við
að saga sitt
eigið jólatré
Skógræktarfélög hringinn í kringum landið bjóða
fólki að finna og fella jólatréð sjálft. Oft samein-
ast margar kynslóðir um þessa iðju og stundum
getur það gerst að jólasveinarnir hjálpa til.

Minningar Fjölskyldan sameinast um verkið.

Morgunblaðið/Eva Björk

Hlutföll Ragnhildur segir gott að muna að trén geta virst smærri í skóginum en á stofugólfinu heima.

Þægindi Víða má renna trénu í net sem auðveldar flutninga.

Leitin Börnin hafa oft sitt að segja um valið. Bit Með góða sög við höndina er trjáfellingin létt verk.

Þegar heim er komið með jóla-
tréð borgar sig að hugsa rétt
um tréð svo það haldist fallegt
sem lengst. „Langbest er að
geyma jólatréð á svölum stað
þangað til það er tekið inn í hús.
Kaldur bílskúr eða svalirnar
geta hentað vel og ætti tréð að
standa í fötu með vatni. Sumum
finnst gott að setja jólatréð inn
í sturtu og skola af því þegar
það er tekið inn úr kuldanum.
Svo þarf að saga eins og 4-5
sentimetra neðan af stofninum. 

Trjákvoðan getur verið fljót
að loka sárinu og ætti fyrsta
vatnið sem hellt er ofan í fótinn
sem tréð stendur í að vera vel
heitt – næstum sjóðandi. Hitinn
losar upp kvoðuna svo stofninn
á auðveldra með að draga í sig
vökvann. Síðan verður að fylgj-
ast vel með vatnsstöðunni fram
að jólum, sérstaklega fyrstu
dagana þegar tréð dregur í sig
mestan vökva. Rauðgrenið þarf
að passa sérstaklega upp á og
fylla á vatnið daglega.“

Heitt vatn 
í fótinn
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H
afnfirðingar eignuðust á dögunum
nýtt kaffihús. Pallett Kaffikompaní
var opnað á Strandgötu 75 í haust
en áður var kaffihúsið til húsa á

Norðurbakkanum. Á nýja staðnum eru áhersl-
urnar ögn breyttar. „Það má segja að Pallett
Kaffikompaní sé afkvæmi tveggja staða: kaffi-
hússins sem var á Norðurbakkanum og svo
kaffihússins Litla bóndabæjarins sem kærasti
minn David rak lengi vel á Laugaveginum,“ út-
skýrir Pálmar Þór Hlöðversson, annar eig-
enda fyrirtækisins.

Á Pallett Kaffikompaníi eru gæðin í fyr-
irrúmi. Leitast þeir Pálmar og David t.d. við að
nota hráefni sem rekja má beint til bónda og
velja kjötvörur af dýrum sem hafa verið alin á
mannúðlegan hátt. „Við notum velferð-
arkjúkling í kássuna og fáum nautakjötið okk-
ar beint frá Hálsi í Kjós,“ segir Pálmar.

Kaffihúsið er í byggingu sem kennd er við
skipasmíðastöðina Dröfn, við gamla slippinn.
Þaðan er fagurt útsýni yfir hafnarsvæðið og
stutt að labba niður í miðbæ Hafnarfjarðar.
Áður var rekin á sama stað verslun með tjald-
vagna. 

Minced pie sem enginn stenst

Í desember mun jólaandinn svífa yfir vötn-
um og ættu sælkerarnir að taka hús á þeim

Pálmari og David. „David hefur lag á að elda
breskar kjötbökur, pasties, en núna fyrir jólin
gerir hann hefðbundnar breskar ávaxtabökur,
minced pies. Þetta eru sætar bökur fylltar með
rúsínum og ávöxtum og kryddaðar með kunn-
uglegu jólakryddi.“

Heitu súkkulaði er líka gert hátt undir höfði
og hægt að panta fjórar mismunandi útfærslur
sem eru gerðar samkvæmt réttum hefðum úr
súkkulaðiperlum sem bræddar eru í heitri
mjólk eftir pöntun.

„Fyrst ber að nefna hefðbundna heita
súkkulaðið sem gert er úr súkkulaðibitum með
45% styrkleika og er bragðmikið og gott fyrir
þá sem vilja heitan sopa. Síðan má fá bolla með
súkkulaði frá Sri Lanka, sem er með 36%
kakóhlutfall og rjóma- og karamellukennt frá
náttúrunnar hendi. Einnig erum við með tvær
dökkar sortir; heitt súkkulaði frá Mexíkó með
66% kakóhlutfalli, með ávaxtakenndum keim,

og 64% súkkulaði frá Madagaskar sem er það
þurrasta og bragðmesta sem við bjóðum upp
á.“

Þeir sem eru alveg að farast úr súkku-
laðiþörf geta jafnvel nartað í súkkulaði-
brownie með bollanum. „Við erum með breyti-
legt úrval af bakkelsi á kaffihúsinu en súkku-
laði-brownie er alltaf á sínum stað, bakað með
hrísmjöli í stað hveitis.“

Vitaskuld má líka panta bolla af úrvalskaffi
og smakka jólablöndur framleiðendanna sem
Pallett Kaffikompaní verslar við. „Gaman er
líka að nefna að við verðum með heita jóla-
glögg á boðstólum í desember. Framan af
mánuðinum verður glöggin í boði á föstudög-
um og laugardögum en oftar þegar nær dreg-
ur jólum og daglega vikuna fyrir jól. Einnig
höfum við breitt úrval af jólabjór íslensku
handverks-brugghúsanna fyrir þá sem eru á
þeim buxunum,“ segir Pálmar.

Jólaþorpið breiðir úr sér

Það er gaman að heimsækja Hafnarfjörð í
desember og skartar bærinn sínu fegursta
þegar hann er klæddur í vetrarskrúða. Jóla-
þorpið í miðbænum hefur fyrir löngu fest sig í
sessi sem ein af áhugaverðari jólauppákomum
landsins en Pálmar segir að í ár sé fyrirhugað
að dreifa úr markaðinum yfir stærra svæði. „Í
stað þess að afmarkast við Thorsplanið mun
jólaþorpið nú teygja sig alla leið að Íshúsinu
hérna í næsta nágrenni við kaffihúsið. Þessu
gamla frystihúsi hefur verið breytt í vinnu-
smiðjur og gallerí listamanna. Býður þetta
nýja skipulag upp á skemmtilega gönguferð
meðfram höfninni, þar sem litið er inn til lista-
mannanna, kíkt á kaffihúsin og veitingastað-
ina, máski farið í messu í kirkjunni, sýningu í
leikhúsinu, eða leitað að jólagjöfum í Firðinum
og verslununum í miðbænum.“ ai@mbl.is

Með fjórar útgáfur af
alvöru heitu súkkulaði
Á Pallett Kaffikompaníi í
Hafnarfirði má meðal annars
smakka sætar breskar kökur
í desembermánuði.

Freisting Ekta heitt súkkulaði með rjóma.
Morgunblaðið/Styrmir Kári

Lifandi Pálmar segir gaman að rölta um Hafnarfjörð og margt að sjá á aðventunni.



Hundurinn á heimilinu hefði líka
eflaust gaman af að fara í smáreip-
tog með leikfanginu sem mótað
hefur verið í mynd nýja Star
Wars-illmennisins Kylo Ren og
kostar 12,99 dali áður en sending-
arkostnaði og sköttum hefur verið
bætt við.

Klifurkastali fyrir hefðarketti

Ef kettir gætu talað þá myndu
þeir ekki vera lengi að byrja að
kvarta yfir því að þeir lifi ekki í
nægilega miklum lúxus. Hvar er
gullhúðaða matarskálin? Hvað á
það að þýða að ekki er búið að
fjárfesta í klórustaur úr dýrasta
silki og gimsteinum? 

Fyrir þá sem geta lesið hugsanir
kattarins síns kemur fátt annað til
greina en að kaupa þessi jólin
þetta kattar-tréhús frá húsgagna-
framleiðandanum Frontgate
(www.frontgate.com).

Eins og sjá má á myndinni er
um óvenjulega og metnaðarfulla
smíði að ræða þar sem fara saman
trjágreinar til að klifra í, laufblöð
til að fela sig bak við, hillur til að
sitja á og fylgjast með umhverfinu
með vandlætingarsvip, og kofi á
neðstu hæðinni þar sem má leita
skjóls.

Herlegheitin kosta á bilinu 699-
1.500 dali eftir því hvaða stærð er
valin. ai@mbl.is

Lauren býður upp á úr-
val af hundafatnaði í

netverslun sinni, á
slóðinni www.ralph-
lauren.com, og sumar

flíkurnar eru meira að
segja hundaútgáfur af
mannafötum.

Svarta hundapeysan
frá Ralph Lauren kostar
95 dali fyrir utan send-

ingarkostnað og skatta.

Jólasveinabúningur
frá Rubies

Hundar og jóla-
sveinar eiga það

Hlý peysa frá Ralph Lauren

Þó svo að úti sé snjór og
slabb verður voffi að fá sinn
labbitúr. Reyndar eru flestir
hundar með nægilega hlýjan
feld til að láta ekki kuldann
á sig fá, svo lengi sem
þeir eru á hreyfingu.
En það sakar samt
ekki að fjárfesta í
skjólflík, hvað þá
ef hún er jafn fal-
leg og þessi jóla-
lega peysa frá
Ralph Lauren.

Bandaríska
tískumerkið Ralph

sameiginlegt að koma með galsa og
góða skapið með sér hvert sem
þeir fara. Af hverju þá ekki að
klæða hundinn eins og jólasvein,
þó ekki væri nema til að taka
skemmtilega mynd á jólakortið,
eða til að setja á Facebook?

Búningurinn hér til hliðar kostar
13,33 dali á Amazon fyrir skatta og
sendingarkostnað.

Lítill bróðir eða 
systir til að leika við

Ekki eru allir hundar og kettir
svo lánsamir að eiga einhvern að
sem dekrar þau og knúsar um jól-
in. Hjá samtökum á borð við Dýra-
hjálp og Kattholt má finna fjölda
dýra í heimilisleit. Ef fyrir er fjór-
fætlingur á heimilinu þarf ekki að
vera alveg útilokað að bæta við
nýju dýri, svo lengi sem farið er
hægt og varlega í sakirnar. Þeir
sem ekki treysta sér til að bæta
við nýjum heimilismeðlim með
mjúka þófa eða blautt nef ættu þá
kannski að skoða að láta í staðinn
einhverja upphæð af hendi rakna
til þess starfs sem unnið er í þágu
dýra hérlendis eða erlendis. 

Star Wars-gæludýravörur

Ný Star Wars-kvikmynd fer í
sýningar um miðjan desember og
einnig er nýr Star Wars-tölvu-
leikur að fara í sölu. Markaðs-
maskínan er löngu farin á fljúgandi
ferð og meira að segja gælduýra-
búðirnar fullar af Star Wars-
varningi.

Hjá bandarísku gælu-
dýraversluninni Petco.com
má finna fjöldann allan
af Star Wars-vörum
fyrir hunda og
ketti. Hver veit
nema heim-

iliskötturinn leyfi eigandanum, eft-
ir smáfortölur, að festa á sig Leiu-
prinsessuhúfuna. Hvort húfan, sem
kostar 4,99 dali, fær að sitja
óhreyfð á kolli kisu er svo eitthvað
sem kemur í ljós, enda eru kettir
þekktir fyrir að vilja rífa af sér
hvers kyns fatnað umsvifalaust.

Væri sennilega skynsamlegri
fjárfesting að kaupa Chewbacca-
kattarólina, sem einnig er seld á
4,99 dali. Glöggir lesendur sjá að
mynstrið á ólinni er innblásið af
beltinu sem besti vinur Hans Óla
klæðist, slengt yfir öxlina. 

Morgunblaðið/Kristinn

Reipi Vondi
karlinn úr
Star Wars
verðskuldar
að vera
nagaður.

Töff Chew-
bakka-
kattarólin.

Fyrir litla
og loðna 
jólasveina
Jólin eru tími til að gleðjast með öllum fjölskyldu-
meðlimum – líka þeim sem hafa trýni og skott.
Er líka til fjöldinn allur af skemmtilegum vörum
sem ættu að kæta loðbörnin á heimilinu. Blaða-
maður settist niður með hundinum sínum og
kisu og fann með þeim í sameiningu nokkra
eigulega hluti sem fara á óskalistann í ár. 

Galsi Skyldi
þetta vera
bjúgnakrækir?

❄
Ef kettir gætu talað þá
myndu þeir ekki vera

lengi að byrja að kvarta
yfir því að þeir lifi ekki í
nægilega miklum lúxus

Snúðar Leiu-
húfa fyrir heim-
ilisköttinn.
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Litla Jólabúðin
Laugaveg 8.Rvk. S: 552 2412

Jólin byrja hjá okkur
mikið úrval af sérstakri gjafavöru

Komdu í heimsókn
Opið alla daga til jóla

Munaðarlaus Ekki eru allir hundar og kettir svo lánsamir að eiga einhvern að sem dekrar þau um jólin. Úr Kattholti.

Snjókorn
Fínir
hundar
kalla á
fínar
peysur.
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Hvellir og blossar
Flugeldarnir fara ekki vel í suma hunda og ketti og
vissara fyrir gæludýraeigendur að hafa vaðið fyrir
neðan sig á gamlárskvöld og þrettándanum. 

Þá geta skoteldar þotið óvænt á loft dagana fyrir
áramót og vissara að hafa hunda alltaf í bandi þegar
farið er í göngutúra í kringum gamlárskvöld og þrett-
ándann. Hvellurinn gæti annars fælt hundinn svo

hann tæki á rás. Er góð regla að hleypa köttum ekki
út úr húsi á gamlársdag.

Til að gera flugeldalætin sem bærilegust er óvit-
laust að koma voffa eða kisa fyrir á rólegum stað, t.d. í
herbergi þar sem dregið er fyrir glugga, og hafa þar
milda lýsingu sem gerir blossana frá flugeldunum
ekki jafnáberandi. 

Þ
að er erfitt að standast
sníkjurnar í sætum hundi
eða krúttlegum ketti. Þeg-
ar heimilið fyllist af ilm-

inum af jólamat er viðbúið að gælu-
dýrin setji upp sinn besta sníkjusvip.
Hættir þá mörgum til að leyfa voffa
eða kisa að smakka, en útkoman get-
ur orðið mikil magakveisa því hefð-
bundnir jólaréttir fara margir mjög
illa í dýrin. 

Dýralæknar mæla almennt með
því að ef gæludýrið fær smakk, þá
fái það bara agnarsmáan skammt.
Einn lítill biti af hangikjöti, kart-
öflufleygur og sósa ætti ekki að
koma að sök, en þá er vissara að
blanda jólaréttinum saman við það
fóður sem dýrið er almennt vant að
éta. 

Passa verður líka upp á hitaein-
ingarnar og draga úr daglega dýra-
fóðrinu á móti því sem bætt er við af
jólamat.

Banvænn konfektbiti

Sumt af því sem fer á veisluborðið
getur verið stórvarsamt. Er súkku-
laði mjög hættulegt hundum, rús-
ínur sömuleiðis og laukur ef hans er

neytt í miklu magni. Hafa má minni
áhyggjur af köttum því þeir láta
þessar fæðutegundir oftast í friði. Á
hundur hins vegar mjög erfitt með
að standast freistinguna ef einhver
skilur eftir kassa af dökku súkkulaði
á glámbekk. 

Þá getur skrautið á heimilinu
valdið hættu. Jólastjarnan, plantan
fallega sem margir kaupa fyrir jólin,
hefur eitruð blöð. Sumt jólaskraut er
brothætt og geta brotin valdið
skurðum ef t.d. kisi reynist helst til
áhugasamur um kúlurnar á trénu.
Eins geta skrautbönd af pökkum
verið skaðleg ef þau komast ofan í
meltingarveginn.

Ef grunur leikur á um að gælu-
dýrið á heimilinu hafi komist í eitt-
hvað hættulegt ætti ekki að bíða
með að hafa samband við lækni.
Dýralæknastofurnar halda úti síma-
vakt og hafa dýralæknarnir fullan
skilning á því að þurfa að svara sím-
tölum frá áhyggjufullum gæludýra-
eigendum á hvaða tíma sólarhrings-
ins sem er. Er þá oft hægt að meta
símleiðis í snatri hvort ástæða er til
að drífa dýrið strax undir læknis-
hendur eða bíða átekta. ai@mbl.is

Jólin geta verið dýrunum hættuleg 
Sumar kræsingarnar sem mannfólkið skóflar í
sig í kringum jólin geta verið skaðlegar ferfætl-
ingunum, jafnvel banvænar. Ef voffi eða kisi á að
fá að taka þátt í hátíðinni er vissara að fylgja
nokkrum einföldlum en góðum ráðum.

Morgunblaðið/Ásdís

Forvarnir Konfektskál sem skilin er eftir á röngum stað getur reynst gráðugum hundi hættuleg. Brothætt jóla-
skraut, jólaplöntur með eitruð blöð og flugeldar sem hrella fylgja líka jólahaldinu. Mynd úr safni.



Stíll Mynda-
sögur Lóu hafa
á sér sérstakt
yfirbragð. Hún
heldur útgáfu-
hóf fyrir nýja
bók í dag,
fimmtudag, í
Gallerí Gallera.

Stress Jóla-
hefðir nútíma-
Íslendingsins
eru skemmti-
legt myndefni.

102 Jólablað Morgunblaðsins 

Eins og 
evangelisti
hefði misst sig
Í sýningarrýminu í kjallara
Norræna hússins hefur Lóa
Hlín hannað jólaþorp, eða öllu
heldur uppstillingu. Meðal
þess sem ber fyrir augu eru
jólafígúrur: María mey og
Jesúbarnið, gerð úr dúskum,
og á víð og dreif er ofgnótt af
jólapökkum. „Þetta er svolítið
eins og ef amerísk kona hefði
fengið að skreyta kjallarann í
evangelistakirkjunni sinni og
farið yfir um í öllu ferlinu,“
segir Lóa. „Ég er að skoða
hvað gerist þegar skraut
hættir að vera skraut og verð-
ur að rusli, og öfugt, og hvað
rýmið getur orðið hræðilegt,
fallegt, fyndið og allt þar á
milli þegar það er ofskreytt.“

Í
Norræna húsinu er hefð fyrir því
að bjóða upp á lifandi jóladagatal í
desember. Rétt eins og börnin
vita ekki hvaða óvænta góðgæti

leynist bak við gluggana í súkku-
laðidagatölunum vita gestir á hádeg-
isviðburðum Norræna hússins ekki
hvað er í boði fyrr en glugginn er
opnaður á dagatalinu. Dagskráin er
fjölbreytt og aðgengileg og má t.d.
eiga von á upplestri, dansi og alls
kyns skemmtiatriðum. 

„Dagskrárliðirnir liggja fyrir en
enginn veit hvað verður hvaða dag,“
segir Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir, sem í
ár teiknar sjálft dagatalið og á einnig
heiðurinn af sýningunni í kjall-
ararými Norræna hússins í desem-
ber.

Meðal atriða á dagskrá í ár eru 
bollywood-dansar og stuttir tónleikar
með bandinu Úlfi Úlfi. „Ævar vís-
indamaður mætir líka, sem og Hið ís-
lenska gítartríó, hljómsveitin Mil-
kywhale og Ragnar Helgi Ólafsson,
sem hlaut bókmenntaverðlaun Tóm-
asar Guðmundssonar fyrir
skemmstu. Dagskrárliðirnir eru
mjög áhugaverðir og af blönduðum
toga,“ útskýrir Lóa.

Samkvæmt venju hefst dagskráin
kl. 12:34 með því að viðeigandi gluggi
á dagatalinu er opnaður með pomp
og prakt. Þar til gerðri bjöllu er
hringt og upplýst hvaða atriði er í
vændum áður en gestum er hleypt
inn í sal. Er jóladagatal Norræna
hússins ókeypis og aðgangur öllum
heimill svo lengi sem húsrúm leyfir.

Sjálf kveðst Lóa nú munu upplifa
þennan viðburð í fyrsta skipti. „Mig

hefur langað til að sjá jóladagatal
Norræna hússins í mörg ár, en alltaf
ratast þannig á að mér hefur tekist að
missa af dagskránni. Þá dauðlangaði
mig líka að gera sjálft dagatalið fyrir
þessa skemmtilegu dagskrá og varð
mjög spennt þegar kynningar- og
verkefnastjóri Norræna hússins bað
mig óvænt að taka verkefnið að mér.“

Lesendur ættu að þekkja Lóu fyrir
mörg skemmtileg listræn verkefni.
Hún er meðlimur hljómsveitarinnar
FM Belfast og hefur vakið athygli
fyrir áhugaverðar myndasögur og
mjög sérstakan stíl í teikningum sín-

um. Þessi jólin sendir hún frá sér
myndasögubókina Lóaboratoríum –
Nýjar rannsóknir.

Barn í Breiðholtinu

Dagatalið sem Lóa hefur teiknað
sækir innblástur í hennar eigin mis-
góðu jólaminningar. „Manstu eftur
persónulega trúbadornum úr Fóst-
bræðrum? Þetta jóladagatal er dálít-
ið þannig,“ segir hún. „Þetta er
sjálfsævisögulegt dagatal sem er í
takt við allar sjálfsævisögurnar sem
verið er að kynna um þessar mund-
ir.“

Í aðalhlutverki í jóladagatals-
teikningu Lóu er Breiðholtsblokkin
þar sem hún ólst upp, skreytt stórum
„Breiðholtsljósaperum“, og hver
gluggi er tengdur jólaminningu sem

Lóa hefur teiknað og hengt upp um
veggi umhverfis dagatalið.

Spurð út í ferlið segir Lóa Hlín að
það hafi verið gaman að heimsækja
gömlu minningarnar, og sumar hafi
hún séð í nýju ljósi. „Ég er með rosa-
lega gott minni, og man jólin í senum
með alls kyns smáatriðum. Ég var
líka mjög hrifnæmur krakki og man
að ég mátti ekki hugsa of mikið um
það sem ég var að gera yfir jólin eða
mér hætti til að ofhugsa hlutina.
Fjallar ein minningin um það þegar
ég lenti ein jólin í hálfgerðri tilvist-
arkreppu þar sem ég var að hengja
jólaskraut á tréð. Allt í einu rann það
upp fyrir mér að þarna var ég að
hengja eyrnalokka á dautt tré inni í
stofu.“

Gjafir sem kalla á sjálfskoðun

Aðrar minningar endurspegla
streituna. „Í kringum jólin þarf hrif-
næmt fólk að reyna að tóna sig niður.
Þannig fólk getur orðið rústirnar ein-
ar ef ekkert má út af bregða og bog-
inn er spenntur of hátt.“

Jólin gátu líka haft áhrif á sam-
skiptin innan fjölskyldunnar og
fjallar ein minningin í jóladagatalinu
um veglega gjöf sem Lóa fékk, átta
eða níu ára gömul. „Þá gaf frænka
mín mér svo fallega jólagjöf að ég fór
hreinlega að endurskoða öll sam-
skipti okkar yfir árið. Ég fékk sam-
viskubit yfir því að hafa fengið svona
fína gjöf hjá frænku minni sem ég
hafði verið svo leiðinleg við.“

Ein teikningin sýnir hálfklárað
jólaföndur og vísar til jólaminningar
sem Lóa tók að sjá í nýju ljósi þegar
hún vann jóladagatalið. „Þegar mað-
ur fer að skoða minningarnar sínar
breytast þær stundum. Það var venj-
an að hún mamma kæmi með okkur
systrum í skólann í desember í jóla-
skrautsgerð. Hún hefur aldrei verið
mikið fyrir hannyrðir og einhvern
veginn gleymdist alltaf að klára hálf-
föndrað skrautið í pokanum sem við
tókum með okkur heim frá þessum
jólaskrautskvöldum. Þegar ég var
yngri fannst mér þessi poki vera til
marks um að eitthvað væri mis-
heppnað í heimilishaldinu. Svo sá ég
loksins eftirá að ókláraða skrautið
var mun frekar til marks um hvað
mamma mín hafði margt áhugaverð-
ara við tímann að gera en að reyna að
halda einhver fullkomin jól með
heimagerðu jólaskrauti.“ ai@mbl.is

Jólaminningarnar krufnar
Í myndskreytingunni
við jóladagatal Nor-
ræna hússins leitar
Lóa Hlín fanga í eigin
jólaupplifunum í Breið-
holtsblokk. Hún
skreytir kjallararými
hússins svo að mætti
halda að þar hefði ein-
hver farið yfir um í jóla-
undirbúningnum.

Grámi Blokkin þar sem Lóa ólst upp verður í forgrunni í Norræna húsinu.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Hátíð Lóa Hjálmtýrsdóttir á vinnustofu sinni. Innsetning hennar í kjallara Norræna Hússins ætti að vekja athygli.
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Glæsilegt úrval af vönduðum
Trespass útivistarfatnaði
á alla fjölskylduna

- Komdu, skoðaðu úrvalið
og gerðu verðsamanburð

Trespass útivistarverslun - Bæjarlind 16 - 201 Kópavogur - Sími 568 3000 - trespass@trespass.is

Veitum faglega ráðgjöf um réttu útivistarvörurnar og komum þér þægilega á óvart með gott verð.

Trespass gæði fyrir bæði - það er æði Trespass útivistarverslun

20%
afsláttur
af öllum Trespass

vörum

Sendum
frítt út á

land

Everyday úlpa
Ýmsir litir - Stærðir X-XXL

Nú 23.996 29.995

Ollo dömu dúnúlpa
Ýmsir litir - Stærðir X-XXL

Nú 22.316 27.895

Florrie stelpu úlpa
Stærðir 98-104 til 134-140

Nú 11.036 13.795

Bernal dömu og
herra flíspeysur
Ýmsir litir - Stærðir XS-XXL

Nú 6.956 8.695

Lou Super Fine Merino
dömu og herra
undirfatnaður
Ýmsir litir - Stærðir XS-XXL

Nú 6.956 8.695

Lorenzo stráka úlpa
Stærðir 98-104 til 134-140

Nú 14.876 18.595

Walker dömu og herra
leður gönguskór
Stærðir 37-46

Nú 25.116 31.395

Bateman
herra dúnúlpa
Stærðir X-XXL

Nú 18.396 22.995

Clip úlpa
Stærðir X-XXL

Nú 11.196 13.995

Oran úlpa
Stærðir X-XXL

Nú 22.556 28.195

Gefðu hlýjan jólapakka!

K
onurnar í Léttsveit
Reykjavíkur eru byrjaðar
að syngja jólasöngvana
strax í september. Það

dugar ekki annað en að byrja
snemma ef á að
takast að æfa vel
lögin fyrir árlega
jólatónleika kórs-
ins.

Særún Ár-
mannsdóttir er
formaður Létt-
sveitarinnar en
kórinn fagnar 20
ára afmæli á

þessu ári. „Kórinn var stofnaður
árið 1995 og er upphaflega af-
sprengi Kvennakórs Reykjavíkur
en varð sjálfstæður nokkrum árum
síðar, settur á laggirnar með það
fyrir augum að flytja kórverk í létt-
ari kantinum. Þau lög sem við
syngjum eru ekki beinlínis léttmeti,
en við tökum okkur ekki of hátíð-
lega og blöndum saman dæg-
urtónlist og sígildum söngvum og
nýjum verkum.“

Reiknast Særúnu til að Léttsveit

Reykjavíkur sé stærsti kvennakór
landsins en að jafnaði eru á bilinu
110 til 120 konur virkar í kórnum á
hverjum tíma. 

Tónleikar Léttsveitarinnar verða
í Guðríðarkirkju þriðjudaginn 8.
desember og fimmtudaginn 10. des-
ember, kl. 20 í bæði skiptin. Á dag-
skrá tónleikanna eru jólalög úr öll-
um áttum. Gísli Magna stjórnar
kórnum en Aðalheiður Þorsteins-
dóttir spilar á píanóið og von er á
góðum gestum á borð við Margréti
Eiri söngkonu, auk Tómasar R.
Einarssonar bassaleikara og Kjart-
ans Guðnasonar slagverksleikara.
Kaupa má miða í gegnum meðlimi
kórsins og á Facebook-síðu Létt-
sveitarinnar. 

Í „Harry Potter-kirkjunni“

Rennur miðaverðið til rekstrar
kórsins og hjálpar meðal annars til
að fjármagna árlegt ferðalag, ýmist
innanlands eða utan. Hefur kórinn
á undanförnum árum m.a. sungið á
Ítalíu, Spáni, Kúbu og heimsótt
Norðurlöndin. „Í sumar fórum við í
afmælisferð til Englands og sung-
um m.a. í dómkirkjunni í Glouces-
ter, sem margir þekkja úr kvik-
myndunum um Harry Potter og
tókum líka lagið í kirkjunni sem
kennd er við Shakespeare, í Strat-
ford Upon Avon.“

„Við höfum það líka fyrir sið í
desember að syngja til stuðnings
góðu málefni. Að þessu sinni ætlum

við að syngja á styrktartónleikum í
Laugarneskirkju og fyrir vistmenn
og gesti Grensásdeildar endurhæf-
ingar Landspítalans og færa þeim
jólaandann,“ segir Særún.

Meðal verka sem flutt verða er
nýtt jólalag eftir Hafdísi Huld, jóla-
söngvar úr smiðju grallaranna í
Baggalúti í bland við sígild íslensk
jólalög, jafnt nýrri sem eldri. Eru
lögin mörg í nýjum útsetningum
Gísla Magna og Aðalheiðar Þor-
steinsdóttur.

Særún segir það óneitanlega
geta verið undarlegt að byrja að
æfa jólalögin snemma á haustin.
„Þökk sé kórstarfinu er maður
óneitanlega farinn að hugsa til
jólanna fyrr en ella. Ég er sjálf

mikið jólabarn í mér og finnst
þetta bara æðislegt. Skrítnast þyk-
ir mér að koma út af jólaæfingu að
kvöldi í miklu jólaskapi og upp-
götva að það er enn bjart úti og
jólin enn langt undan.“

Þá finnur Særún ekkert fyrir því
þó að þátttaka í starfi kórsins kalli
oft á tvær æfingar í viku. „Það er
mjög gefandi að vera í kór og gott
fyrir sálina að syngja. Sama hversu
þreyttur maður kemur á æfingu er
ekki annað hægt en að ganga út
fullur af orku og gleði. Lífsgleðin
er mikil í hópnum og félagsskap-
urinn góður enda segir það sína
sögu að hópur kórkvenna hefur
sungið með Léttsveitinni í 20 ár.“
ai@mbl.is

Byrja að syngja jólalögin á haustin
Léttsveit Reykjavíkur
heldur jólatónleika þar
sem blandað er saman
Baggalútslögum, sígild-
um jólasöngvum og nýju
lagi eftir Hafdísi Huld.

Tónar Léttsveitin í afmælisferð kórsins í sumar þar sem þær sungu m.a. í dómkirkjunni í Gloucester, sem margir þekkja úr kvikmyndunum um Harry Potter.

Særún 
Ármannsdóttir

Ljósmynd / Silla Páls



104 Jólablað Morgunblaðsins 

F
rá október til áramóta hefur
Stefán, undanfarin ár, verið
við æfingar og sýningar á
Þegar Trölli stal jólunum,

sem byggð er á samnefndri sögu dr.
Seuss. Þetta haustið verður verkið
sýnt í Boston Massachusetts, Detroit
Michigan, Appelton Wisconsin og
Columbus Ohio. Ferðinni líkur svo í
Flórídaríki þar sem sýnt er í tveimur
borgum á fyrri helmingi desember,
fyrst í Jacksonville, þá Orlando, og
svo loks Fort Lauderdale í jólavik-
unni og þar til sýningaferðinni lýkur
29. desember. Steinunn og þrjú
yngstu börnin 7, 8 og 14 ára eru á Ís-
landi við nám og störf en sú elsta 20
ára starfar sem stílisti og fyrirsæta í
New York. Fjölskyldan sameinast í
Flórída og heldur þar sín áttundu
hóteljól. Eftir að sýningum lýkur tek-

ur fölskyldan sér frí saman, buslar á
strönd og slakar á.

Stefán Karl hefur ekki verið á Ís-
landi yfir jólin síðan 2003 og hann
segist vera því að mörgu leyti feginn.
„Það er eins og Íslendingar hafi lært
af Griswold-fjölskyldunni í Christmas
Vacation-myndinni hvernig eigi að
halda jól,“ segir Stefán. Honum
finnst stressið og öfgarnar í jólahaldi
Íslendinga vera gífurlegar, ekki
ósvipað því sem verið er að gera grín
að í myndinni. Í Bandaríkjunum segir
Stefán að sleginn sé annar taktur.
Vissulega séu Bandaríkjamenn snið-
ugir í markaðssetningu og að búa til
tilefni til að selja vörur. Á haustin eru
þrjár hátíðir í röð, hrekkjavaka í
október, þakkargjörðarhátíðin í nóv-
ember og loks jólin. Kaupmenn eru í
raun uppteknir við að hengja upp og

taka niður skraut þessa mánuði og
enginn tapar sér yfir neinni þessara
hátíða. Seinni hátíðirnar tvær snúast
meira um samveru fjölskyldunnar en
nokkuð annað.

Þakkargjörðarhátíðin stærst

Stefán er hrifinn af því hversu
miklir fjölskyldumenn Bandaríkja-
menn eru en bæði á þakkargjörð-
arhátíðinni og á jólum er mest
áhersla á samveru fjölskyldunnar.
Þakkargjörðarhátíðin er talsvert
stærri. „Það taka allir Bandaríkja-
menn sig upp hvar sem þeir eru í
heiminum og fara heim til mömmu í
kalkún, út á það gengur þakkargjörð-
arhátíðin,“ segir Stefán og bætir við
að það þurfi góða afsökun fyrir að
mæta ekki, einna helst að vera er-
lendis í hernum. Í leikhópnum með
Stefáni eru 68 manns og börn stór
hluti hans. Hópurinn heldur sína eig-
in þakkargjörðarhátíð og í hópinn
bætast foreldrar og aðrir fjölskyldu-
meðlimir þannig að hópurinn sem
borðað hefur saman hefur oft verið
um 150 manns. 

Stefán hefur upplifað jólin á mörg-
um stöðum í Bandaríkjunum á und-
anförnum 12 árum en hann var síðast
á Íslandi á jólunum árið 2003. Þó að
vissulega hafi hann séð ýmsar út-
gáfur af jólahaldi finnst honum
Bandaríkjamenn alls ekki mjög
kristnir í jólahaldi þegar á heildina er
litið. Jólin í Utah hafi svo sannarlega
verið kristileg alla leið en þess utan
hafi jólahaldið verið mjög hófstillt og
fyrst og fremst sem framlenging af
þakkargjörðarhátíðinni sem fjöl-
skyldu- og samveruhátíð. 

Lítið jólabarn

Sjálfur segist Stefán aldrei hafa
verið mikið jólabarn og ekki mikið
fyrir allt það sem þeim fylgir. „Það er
því ekki margt sem ég sakna við að
vera ekki á Íslandi á jólunum nema
þá fólksins míns og samveru við það,“
segir Stefán. „Það er þó einna helst
eitthvað matarkyns sem minnir mig á
jólaeldhúsið hennar mömmu,“ segir
Stefán. Steinunn Ólína tekur yfirleitt
3-4 randalínur með frá Íslandi til að
færa Stefáni en það finnst honum til-
heyra og stundum tekur hún líka með
íslenskan konfektkassa og harðfisk. 

Stefán hefur leikið þessa jólasýn-
ingu í hátt í 60 borgum í á fjórða tug
ríkja fyrir yfir tvær milljónir manna.
Af öllum þessum fjölda segist Stefán
aldrei hafa séð neitt barn sem var
neitt sérstaklega sturlað í jólastemn-
ingunni heldur hafi það fyrst og
fremst verið fullorðna fólkið sem var
með lætin. Stefán segir það líka vera

tóma vitleysu að allar þessar öfgar í
jólahaldi séu fyrir börnin. „Börn eru
opin, einlæg, hrein og bein og vilja
fyrst og fremst vera með foreldrum
yfir jólin. Þeim er sama um stærð
jólagjafa, íburð í mat og skreytingum.
Sú vitleysa er komin úr fullorðna
fólkinu,“ segir Stefán. Hann segir til-
hlökkun barnanna snúast um að á jól-
um gefi foreldrar sér tíma til að gera
eitthvað með börnunum sem yfirleitt
gefst ekki tími til. Þar sé einmitt
kominn kjarni málsins og þess vegna
sé þessi sýning svona vinsæl. „Það
tengja svo margir við þann boðskap
að það eigi enginn að vera einn á jól-
unum jafnvel þó að hann hafi stolið
þeim,“ segir Stefán. 

40.000 sýningargestir á viku

Sagt er að allt sé svo stórt í Banda-
ríkjunum og það á einnig við um leik-
húsin. Leikfélagið sem Stefán leikur
hjá er í samstarfi við Fox-leikhúsin
sem reka nokkur af stærstu leik-
húsum Bandaríkjanna. Leikhópurinn
sýnir í mörgum Fox-leikhúsanna vítt
um Bandaríkin. Fox-leikhúsið í
Detroit er annað stærsta leikhús í
Bandaríkjunum en aðeins Radio City
er stærra. Húsið tekur 5.200 manns í
sæti og á þeirri viku sem sýningar
standa yfir í Detroit munu um 40.000
manns sjá sýninguna. Í íslensku sam-
hengi eru þetta ansi stórar tölur.

Jólin 2012 voru Stefáni gríðarlega
erfið. Vikuna sem byrjað var að æfa
missti hann besta vin sinn og sam-
starfsfélaga og tveimur vikum síðar
lést faðir hans. Stefán var einn um
þessi jól og um þetta leyti var Detro-
it-borg í djúpri efnahagslegri dýfu og
mörgum fyrirtækjum hafði verið lok-
að. Á aðfangadag voru sýningar kl. 11
og 14 og um kvöldið átti að vera jóla-
matur fyrir leikhópinn. Þegar til átti
að taka voru allir matsölustaðir í ná-
grenninu farnir á hausinn. Eftir dúk
og disk fannst einn opinn staður sem
var þýsk krá beint á móti að-
alstöðvum General Motors. Þar var
þó ekki hægt að fá neitt að borða
nema djúpsteiktar ostastangir og
kjúklingafingur í litlu magni. Þá var

lítið annað að gera en að fara aftur
upp á hótel en þar var heldur ekkert
til að borða nema morgunkorn í
litlum pökkum. Stefán segir að þessi
jól og aðdragandi þeirra hafi sann-
arlega verið nöturlegur og virkilega
tekið á. Þegar viðtalið var tekið var
Stefán að fara til Detroit á ný en nú
er stemningin önnur í borginni. Yf-
irvöld eru að gera allt til að ná borg-
inni og efnahagslífinu af stað á ný.
Tómar verslunarmiðstöðvar þjóna nú
hlutverki lista- og nýsköpunarmið-
stöðva, unnið hefur verið markvisst
að því að lækka fasteigna- og leigu-
verð o.s.frv. til að koma hjólum efna-
hagslífsins aftur af stað. Stemningin
er strax orðin allt önnur í borginni
núna þremur árum eftir jólin erfiðu
og meiri bjartsýni gætir hjá íbúum. 

Naumhyggjuhóteljól

Jólahaldið sjálft hjá Stefáni, Stein-
unni og fjölskyldu er íburðarlítið og
handhægt eins og eðlilegt er um hót-
eljól. Fjölskyldan setur upp og
skreytir lítið jólatré og gefur litlar
jólagjafir sem lítið fer fyrir. Þetta ár-
ið fá börnin til dæmis jólagjöfina
snemma en til stendur að gefa þeim
ferð í Disney-skemmtigarðinn í Flór-
ída. Það segir Steinunn Ólína vera
meiri fórn á andlegri heilsu en pen-
ingum. „Ég er búin að vera að búa
mig andlega undir þetta í marga
mánuði,“ segir Steinunn og bætir við
að hún sé samt ekki viss um hvort
hún sé tilbúin. „Ég á bara mjög erfitt
með þetta,“ segir hún, án þess að fara
nánar út í það. Á aðfangadag eru yf-
irleitt tvær sýningar hjá Stefáni en að
kvöldi aðfangadags heldur leikhóp-
urinn ýmist jólaboð eða fer út að
borða. Jóladagur er eini eiginlegi frí-
dagur Stefáns yfir jólin en þá er pant-
að kakó og kökur upp á herbergi í
morgunmat, gjafir opnaðar og slakað
á. Þá eru eftir fjórir sýningardagar
áður en sýningum lýkur 29. desember
en þá fer fjölskyldan saman í frí. 

Klassík sem snertir

Stefán segir þetta verkefni vera
lærdómsríkt og skemmtilegt. „Það er
ekki bara það að fá að sjá jólahald í
mismunandi borgum heldur er ég
líka mjög þakklátur fyrir að fá að
leika þetta klassíska jólaverk sem
virkilegar snertir hjörtu þessarar
þjóðar. Mér finnst það magnað að
með því að láta Trölla stela jólunum
af mér í átta ár skil ég betur út á hvað
þau ganga og get skýrt það fyrir mín-
um börnum. Það er magnað að hann
hafi stolið jólunum og ég svo upplifað
sömu tilfinningu og hann,“ segir Stef-
án Karl Stefánsson að lokum. 

8 Tröllajól
Í átta ár hefur Trölli stolið jólunum af leik-
arahjónunum Stefáni Karli Stefánssyni,
Steinunni Ólínu Þorsteinsdóttur og fjölskyldu
en líkt og í sögu dr. Seuss hefur hann fært
þeim þau á ný, innihaldsríkari en áður. 

Fjölskyldan Stefán Karl smellir í eina sjálfu af sér og fjölskyldunni um jól. Aldrei þessu vant er hann ekki í gervi
Trölla sem hann túlkar annars yfir jólin af ótrúlegum dugnaði og hefur gert fyrir röskar tvær milljónir manna.

Víðförull Trölli hefur víða farið um
sveitir Bandaríkjanna með leikritið.

JÓL 2015
KÖNGLAR & PÚÐAR

www.heklaislandi.is - S:6993366
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Leikhlé Trölli kastar mæðinni á leik með Boston Celtics sem
er vel því treyjur liðsins eru grænar og því í stíl við feldinn!

Tröllabörn Júlía og Steini með pabba eftir sýn-
ingu á The Grinch árið 2013 – eflaust uppselt!

Aðdáandi! Meira að segja goðsögnin Stevie
Wonder kíkir við til að heilsa upp á stjörnuna.

Sýning Það gustar af Trölla meðan á sýningu
stendur og viðstaddir halda niðri í sér andanum.

Jólatrölli Stefán Karl er heldur en ekki óárennilegur í tilkomumiklu gervinu
enda sópar hann að sér áhorfendum hvar sem vera skal í Bandaríkjunum.

Undarlegasta aðfangadagskvöld sem Steinunn Ólína hefur upplifað
segir hún hafa verið í Brighton Beach-hverfinu í New York. Þau Stefán
Karl voru búin að ákveða að fara á sýningu með sýningarflokknum Cir-
cus Minimus sem átti að vera nokkurs konar fjölleikasýning með dverg-
um. Leikhúsið er í rússneska hluta hverfisins og allt bar þess skýr
merki. Þegar í leikhúsið var komið var bar við hliðina þar sem eingöngu
var hægt að kaupa vodka í vatnsglösum. Þau gerðu það og fóru svo á
sýninguna. Fyrstur á svið var undarlegur sirkusstjóri sem talaði bara
rússnesku. Þá tók við kona á G-streng einum fata sem sneri 100 húla-
hringjum utan um sig. Þar á eftir kom kona á reiðhjóli sem „jogglaði“
köttum en ekkert bólaði á dvergunum. Þau ræddu það sín á milli að
sumir þátttakendanna í sýningunni væru kannski frekar smávaxnir og
kannski nánast dvergar en þegar ekkert hafði bólað á dvergunum í hléi
fóru þau í miðasöluna þar sem þeim var sagt að dvergarnir hefðu ekki
fengið landvistarleyfi. Þetta hefði verið auglýst alla helgina á útvarps-
stöðvum í hverfinu. Eftir hlé tók við það rosalegasta „floor show“ sem
Steinunn hafði séð sem ekki er viðeigandi að lýsa nánar hér. Eftir sýn-
ingu fóru þau út að borða á veitingastað í nágrenninu en það sem var í
boði var steik, franskar og vodka í flösku, ekkert léttvín. Til að draga
það saman var þetta aðfangadagskvöld nokkuð fjarri því sem gerist og
gengur heima á Fróni og um leið einstaklega eftirminnilegt.

Undarlegt aðfangadagskvöld
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Þ
að fylgir undirbúningi
jólanna að innbyrða
kynstrin öll af pip-
arkökum. Flestir láta sér

nægja að kaupa eins og eina eða
tvær piparkökuöskjur úti í búð en
þeir sem eru metnaðarfullir og una
sér best í eldhúsinu baka piparkök-
urnar sjálfir og gera jafnvel
skrautlega piparkökukarla og
-kerlingar. Enn meiri er svo metn-
aðurinn hjá þeim sem smíða pip-
arkökuhús, sem nostra þarf við og
skreyta hátt og lágt. 

Á leikskólanum Rjúpnahæð í
Kópavogi er löng hefð fyrir pip-
arkökuhúsagerð í aðdraganda jóla
og sendir leikskólinn afraksturinn í
árlega piparkökuhúsakeppni
Kötlu. Hrönn Valentínusdóttir
leikskólastjóri segir ferlið hefjast
strax í september og markmiðið
með bakstrinum meðal annars að
kenna börnunum á lýðræðið.

Hvað er hús?

„Þetta byrjar með því að börnin
fá það heimaverkefni að teikna það
hús sem þeim myndi hugnast að
smíða. Er hugsunin sú að foreldr-
arnir taki þátt á þessu stigi og
börnin skoði vel það hús sem þau
búa sjálf í. Um leið veltum við upp
ýmsum opnum spurningum með
börnunumm, eins og „hvað er
hús?“ og „hvað hefur hús margar
hliðar?“, „úr hverju eru húsin
gerð?“ og „eiga allir heima í húsi?“.

Næst tekur við ferli þar sem
börnin kynna eigin teikningar og
hugmyndir og ræða í bak og fyrir
hvort og hvernig skuli standa að
piparkökuhúsagerðinni. „Haldnar
eru kosningar þar sem lýðræð-
islegur meirihluti ákveður hvort
piparkökuhús verði bakað, og
hversu mörg hús á að baka. Í gegn-
um ferlið fræðast börnin um bygg-
ingar, hvernig hús verða til og
hverjir koma þar við sögu. Við
fáum til okkar gesti, s.s. bygg-
ingameistara, múrarameistara eða
málara, sem segja okkur frá sínum
hlutverkum. Börnin fá að láta sína
rödd heyrast og stjórna fundinum

þegar málin eru rædd,“ segir
Hrönn.

Ábyrgð og virðing

Í gegnum undirbúningsvinnuna
læra börnin að tjá sig og hlusta á
aðra. „Verkefnið byggist á þeirri
stefnu sem kölluð er hug-
smiðjuhyggja þar sem unnið er
með sjálfræði barnsins, ábyrgð og
virðingu einstaklingsins fyrir sjálf-
um sér og öðrum,“ útskýrir Hrönn
en á piparkökuhúsafundunum taka
þátt allt að 40 börn í einu og hafa
þeir að sögn Hrannar farið mjög
vel fram.

Í gegnum kosningakerfið nær
hópurinn að komast að niðurstöðu
t.d. um það hvort á að baka ein-
býlishús eða blokk, og hvort húsið
verður sent í keppni Kötlu. Segir
Hrönn að undantekningalaust sé
mikill samhljómur um að hefja
verkefnið en síðan geti baksturinn
þróast á ýmsa vegu. Stundum eru
piparkökuhúsin jafnmörg og börn-
in, og í fyrra var mjög mjótt á mun-
unum þegar kosið var um
það hvort húsið yrði
sent í piparköku-
húsakeppnina þar
sem það fengi að vera
til sýnis í Smáralind.

Sköpunarverk
barnanna

Að byggja piparköku-
hús getur verið heilmikil
áskorun fyrir fullorðna og
þegar hér er komið sögu
grunar suma lesendur ef-
laust að kennararnir á leik-
skólanum sjái um sjálfan
baksturinn. En raunin er
að börnin baka hús-
in sjálf, með sára-
lítilli hjálp
frá kenn-
urunum.
„Börnin gera leir-
mót af húsinu sem
byggjast á grunnteikning-
unum, og mótin liggja síðan til
grundvallar þegar deigið er skorið.
Leirmótin verða aftur á móti að

krúttlegri jólagjöf fyrir fjöl-
skyldumeðlimi. Við útbúum
súkkulaðibráð fyrir börnin
til að festa piparkökueining-
arnar saman og börnin sjá
um að skreyta húsið, yfirleitt
með nammi. Jafnvel skraut-
ið er keypt eftir nákvæmum

fyrirmælum barnanna.“
Útkoman er iðulega stór-

glæsileg og vekur jafnan
mikla athygli á pip-
arkökuhúsasýning-

unni í Smára-
lind, þó svo að
börnin á leik-

skólanum hafi
ekki enn orðið hlut-

skörpust í keppninni.
„Við höfum það síðan

fyrir hefð á þrettándanum
að brjóta húsið og smakka pip-

arkökur enn á ný til að ljúka
jólahátíðinni,“ segir Hrönn.
ai@mbl.is

Læra um lýðræðið í gegn-
um smíði piparkökuhúss
Börnin á leikskólanum Rjúpnahæð leggja
mikinn metnað og vinnu í að smíða pip-
arkökuhús. Ferlið byrjar strax að hausti og 
er fylgt lýðræðislegum reglum þar sem 
kosið er um allar ákvarðanir.

List Með verkaskiptingu má gera margt.

Tillaga Nemandi kynnir hugmyndir sínar.Athygli Á fundunum ræða börnin málin, læra að tjá sig og hlusta á aðra af athygli.

Morgunblaðið/Eggert

Metnaður Að sögn Hrannar vekur framlag leikskólans iðulega mikla
hrifningu í piparkökuhúsakeppninni sem fram fer í Smáralind.

Skilningur Verkefnið kallar á umræður.

Djásn Leirhús
barnanna reyn-
ast eftirsóttar
jólagjafir.

Natni Börnin leggja sig öll í verkið.

Elja Að gera piparkökuhús er krefjandi.

Fimi Ungur og klár bakari að störfum.

Blokk Útkom-
an getur verið
mjög glæsi-
leg. Tveggja
turna pip-
arkökuhús.
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Sjá útsölustaði Crabtree & Evelyn á www.heggis.is

Listi Skipuleggja þarf verkið. Sköpun Litagleðin ræður ríkjum. Árangur Húsið tekur á sig mynd.

Arkitektar Börnin hafa ýmsar hugmyndir um stíl piparkökuhússins.

Veggir Þeir eru auðvitað ríkulega skreyttir.

Það er merkilegt að heyra hversu
prúð og almennileg börnin eru í öllu
piparkökuhúsaferlinu. Vel gengur að
láta þau temja sér góðar lýðræð-
isvenjur og virða skoðanir annarra.
Þá fer baksturinn líka fram vand-
ræðalaust, þó að von sé á að ögn
meira sé af sykri í litlum mallakútum
sem stelast til að smakka deigið og
sælgætið sem notað er til skrauts.
„Það myndast hátíðleg stemning í
húsinu. Er vaninn að syngja pip-
arkökulagið úr Dýrunum í Hálsaskógi
á meðan á bakstrinum stendur.“

Syngja pipar-
kökulagið 

Lækur Smátriðin eru í fyrirrúmi hjá börnunum.

Nefnd Málin eru rædd fram og til baka á fundum og kosið um niðurstöðuna.
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Yndislega mjúkir

sloppar

1. hæð Kringlunni s. 534 0066

Litir: Ljós og svartur

sl
Litir: Ljós og svartur

Jólatilboð
kr. 11.990
fullt verð 15.990

S
indri Snær Jónsson fædd-
ist á aðfangadag og er
hreint afskaplega lukku-
legur með það. Sindri

verður 17 ára í desember en var í
viðtali í Sunnudagsblaði Morg-
unblaðsins árið 2006, þá að verða
átta ára, og var afmælisdagurinn til
umræðu. Í viðtalinu var sagt frá því
að Sindri hefði sýnt föður sín-
um,sem þá var í strembnum prófum,
þá tillitssemi að fresta komu sinni í
heiminn. Var von á Sindra 12. des-
ember en hann lét bíða ögn eftir sér. 

„Við höfum haft það fyrir sið að
halda afmælisboð fyrir ættingjana í
hádeginu á aðfangadag en ég fengið
að halda boð fyrir vinahópinn í jan-
úar þegar skólinn er byrjaður. Þeg-
ar ættingjarnir koma í heimsókn er
boðið upp á kökur og hefðbundið
meðlæti en pítsurnar og nammið
verða fyrir valinu í veislunni í jan-
úar,“ segir Sindri sem býst samt við
því að vera að vaxa upp úr afmæl-
isveislum, í það minnsta með vin-
unum. „Ættingjaafmælið mun samt
halda áfram að vera fastur liður.“

Gjafirnar ekki eins

Hefur þess verið gætt að Sindri
fái bæði afmælisgjafir og jólagjafir
og lýsir hann því að gjafirnar geti
verið mjög ólíkar eftir því hvort þær
eru ætlaðar afmælisbarninu eða
fara undir jólatréð. „Í afmælisgjöf
gæti ég átt von á litlum pökkum,
bókum eða peningum, en jólagjaf-
irnar eru yfirleitt stærri og veg-
legri.“

Aðspurður hvort það sé ekki mik-
ið basl fyrir foreldrana að halda af-
mælisboð í miðju jólastússinu bend-
ir Sindri á að faðir hans og móðir
fari tiltlölulega létt með að leysa
verkið vel af hendi. Með því að halda
upp á afmælið og jólin sama dag
þurfi ekki heldur að þrífa heimilið
og gera það fínt í tvígang. Er helst
að það geti orðið hausverkur að

finna nægilega mörg sæti fyrir alla
gestina sem koma í kringum hádeg-
ið.

Það er merkilegt að Sindra virðist
takast að hólfa daginn þannig niður
að jólastemningin blandast ekki
saman við afmælisstemninguna.
„Afmælið mitt eru einfaldlega þessir
þrír eða fjórir tímar, en svo halda
gestirnir á braut og þá dett ég í jóla-
gírinn, eiginlega um leið og klukkan
slær fjögur.“

Ekki er erfitt að fá ættingjana til
að líta inn og heilsa upp á afmælis-
barnið, þótt margir hafi eflaust í
mörg horn að líta á síðustu metr-
unum fyrir jólin. Virðist sem afmæl-
isboð Sindra sé orðið að eins konar
jólahefð í fjölskyldunni og tækifæri
til að hittast yfir súkkulaðiköku af-
mælisbarnsins. 

Feikinóg af pökkum

Fyrri hluta dagsins opnar Sindri

afmælisgjafirnar og svo jólagjaf-
irnar um kvöldið. Má heyra á hon-
um að gjafirnar hafi stundum verið
svo margar að hann hafi vart náð
að henda reiður á þeim öllum. „Það
gerðist stundum að ég fann inni í
herbergi hjá mér einn eða tvo

pakka sem ég hafði hreinlega
gleymt.“

Sindri á bróður sem er nokkrum
árum yngri og litla systur sem varð
átta ára á þessu ári. Þegar Sindri
var yngri varð það að reglu að litli
bróðir fengi að velja einn eða tvo

jólapakka til að opna snemma fyrst
stóri bróðir var á kafi í afmæl-
isgjöfum. „En ég held að sú hefð
hafi lagst af þegar hann var um tíu
ára og fór að hæta að gráta yfir því
að fá ekki gjafir í byrjun dags eins
og ég.“ ai@mbl.is

Í afmælisstuði um miðjan daginn 
og fer síðan í jólastuð síðdegis

Morgunblaðið/Júlíus

Ómissandi Sindri segist mögulega vera að vaxa upp úr því að halda afmælisboð fyrir vinina en ættingjaboðið á aðfangadag muni halda sér.

Ættingjarnir færa
Sindra afmælisgjaf-
irnar á aðfangadag en
hann heldur veisluna
fyrir vinina í janúar.

Í grunnskóla þótti bekkjarsystkinum Sindra mjög
merkilegt að hann ætti afmæli á jólunum og varð
fljótlega að innanbúðarbrandara hjá hópnum. Í viðtal-
inu sem Orri Páll Ormarsson tók við Sindra árið 2006
er sagt frá því þegar hópurinn fór í eftirminnilega
ferð. 

Í viðtalinu segir: „Sindri býr á Álftanesi og sótti
Bessastaðakirkju heim fyrir jólin ásamt skólafélögum
sínum til að fræðast m.a. um fæðingu frelsarans.
Þegar presturinn spurði börnin hvort þau vissu hver
hefði fæðst á jólunum stóð ekki á svarinu. Öll risu
börnin úr sætum og mæltu einum rómi: „Sindri!““

„Hver fæddist á jólunum?“
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Gjafakort Kringlunnar er gjöf af öllu hjarta. Þú færð kortið
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igurlaug Pétursdóttir segir
að sem barn hafi sér fund-
ist skemmtileg sú athygli
sem fylgir því að vera jóla-

barn. Margir hafi verið forvitnir um
afmælisdaginn. „Ég held að ég hafi
mun frekar verið montin af þessu en
að þykja þetta óheppilegur tími til
að eiga afmæli.“

Sigurlaug er snyrtifræðingur, býr
í Grindavík og kom í heiminn 24.
desember 1981. „Foreldrar mínir
pössuðu alltaf vandlega upp á það að
ég fengi örugglega bæði afmæl-
isgjafir og jólagjafir, og var það
regla að ég fengi að bjóða tveimur
eða þremur vinum í heimsókn í há-
deginu til að smakka á afmælisköku.
Vanalega útbjó mamma súkku-
laðikökukarl sem hún mótaði úr
skúffuköku og skreytti. Var svo
haldið stærra afmælisboð á hent-
ugum degi, ýmist milli jóla og nýárs
eða í janúar, eftir því hvernig frídag-
arnir röðuðust á dagatalið.“

Keiludraumurinn rættist

Eitt smáatriði angraði Sigurlaugu
þó, og það var að geta ekki gert sömu
skemmtilegu hluti og önnur börn á
afmælisdaginn. Sá hún það hér um
bil í hillingum að geta skotist í keilu á
afmælisdaginn, en á aðfangadag eru
vitaskuld allir keilusalir lokaðir.

„Er skemmtilegt frá því að segja –
og ein af mínum ánægjulegustu af-
mælisminningum – að þetta barst í
tal í spjalli við vin minn úr Sand-
gerði. Hann hafði spurt mig hvernig
það væri að eiga afmæli á jólunum
og ég nefndi við hann að það væri
einmitt helsti gallinn að maður
neyddist alltaf til að gera það sama
24. desember; borða matinn og opna
pakkana. Var aðfangadagur næsta
dag, og birtist hann þá heima hjá
mér með bolta og nokkrar keilur,

sem hann stillti upp og leyfði mér að
fella, með þeim orðum að ég fengi í
það minnsta að fara í keilu heima hjá
mér! Fékk ég svo kanínubangsa og
rós í verðlaun fyrir felluna.“

Sigurlaug á líka vinkonu sem hef-
ur það fyrir sið að gefa henni afmæl-
isgjöfina í júní. „Þetta gerir hún svo
ég sé ekki að fá alla pakka ársins á
sama deginum,“ útskýrir Sigurlaug.

Fleiri hugsa vel um afmælisbarnið:
„Frá því ég man eftir mér voru alltaf
afmælispakkar tilbúnir á stól við
hliðina á rúminu mínu þegar ég
vaknaði og maðurinn minn hefur

haldið því áfram. Þannig að það
passa allir upp á að ég fái alltaf af-
mælisgjöf sér og jólagjöf sér enn
þann dag í dag.“

Bröns og opnar dyr

Núna hefur Sigurlaug þann hátt-
inn á að halda lítinn afmælis-bröns í
hádeginu. „Við erum með opið hús
og fjölskylda og vinir á ferðinni inn
og út. Virðist mörgum það góður sið-
ur að líta inn hjá okkur og fá köku-
sneið eða súpu að smakka. Þrátt fyr-
ir annríkið sem fylgir jólunum
virðist öllum takast að muna eftir af-
mælinu, nema reyndar eitt árið að
pabbi gleymdi sér.“

Sigurlaug viðurkennir að það sé
ekki alveg fyrirhafnarlaust að þurfa
á sama deginum að halda upp á jólin
og halda lítið afmælisboð. Hún
skipuleggur sig því vel og byrjar
jólaundirbúninginn mjög snemma.
„Ég er nú þegar búin að kaupa flest-
allar jólagjafirnar. Ég vil geta notið
aðventunnar í rólegheitum og leyft
mér að skreyta húsið í makindum og
baka með strákunum.“

Segir Sigurlaug að það sé góður
siður að halda upp á afmælið, þó
ekki væri nema með litlu kaffi-
samsæti. Gildir einu þótt fólk sé
komið á fullorðinsár og breytir engu
þótt komu jólanna sé fagnað sama
dag. „Það á að fagna svona hlutum,“
segir hún og bætir við að fleira fólk í
fjölskyldunni eigi afmæli í kringum
jólin. Móðir Sigurlaugar heldur upp
á afmælið annan dag jóla og mágur
hennar á afmæli 21. desember. „Það
er því alveg nóg af veislum á þessum
tíma árs.“ ai@mbl.is

Sá það í hillingum að fara í keilu 
á afmælisdaginn eins og önnur börn

Ljósmynd / Hilmar Bragi Bárðarson

Skipulag Sigurlaug reynir að undirbúa jólin snemma svo hún hafi tíma til að njóta aðventunnar, og afmælisins.

Boð Sigurlaug blæs lukkuleg á 
afmæliskertin á aðfangadag.

Heimili Sigurlaugar
Pétursdóttur fyllist af
fólki um hádegisbil á
aðfangadag enda vilja
vinir og ættingjar
ómögulega missa af
afmælisboðinu hennar. 

Ljósmynd / Barbara Birgisdóttir

Heild Sigurlaug, maður hennar Vilhjálmur Árnason og Patrekur Árni (vinstri), Andri Steinn (miðju) og Pétur Þór (hægri).
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S
igrún Þorsteinsdóttir
heilsusálfræðingur og mat-
arbloggari með meiru hef-
ur haldið úti vefsíðu um

mat og eldamennsku allt frá árinu
2003. Á CafeSigrun.com dælir hún
út ómótstæðilegum uppskriftum
með ljósmyndum sem fá fólk til að
vilja hlaupa beint að eldavélinni. 

Það einkennir matseldina hjá Sig-
rúnu að hún leggur áherslu á rétti
sem eru bæði bragðgóðir og hollir.
Nýlega gaf Vaka-Helgafell út bók
hennnar, Café Sigrún, sem er
sneisafull af uppskriftum sem eru
lausar við hvítan sykur, hveiti og
ger. Er líka hægt að sjá á uppskrift-
unum hvort réttirnir eru glútenlaus-
ir, lausir við dýraafurðir eða henta
þeim sem vilja forðast egg, mjólk-
urvörur, fræ eða hnetur.

Sigrún er komin í jólamatarstuð
strax í október. „Þá er ég byrjuð að
gera jólabaksturstilraunir og setja
fyrstu jólauppskriftirnar inn á vef-
inn. Ég geri aldrei sömu sortirnar

tvö ár í röð, nema ef vera skyldi pip-
arkökur, því alltaf er ég að prófa
eitthvað nýtt,“ segir hún og ljóstrar
því upp að hún baki bara litla
skammta í hvert sinn, og eigi aldrei
kökur í boxi því þær klárist jafn-
óðum. „Heimilisfólkið er orðið vant
þessu fyrirkomulagi og enginn
kvartar.“ 

Eldar snemma og frystir

Byrjar Sigrún að undirbúa jóla-
matinn um miðjan desember til að
spara sér tíma á aðventunni. „Þetta
geri ég því mér finnst algjörlega
ómögulegt og ekki sangjarnt
barnanna vegna að vera í stressi
þegar jólin nálgast. Get ég flýtt heil-
mikið fyrir mér með því að útbúa
mat með góðum fyrirvara og frysta.
Má þar nefna mat á borð við kon-
fekt, jólaís, hnetusteik, sveppasósu
og humarsúpu. Er líka gott í októ-
ber og nóvember að vera búinn að
kaupa það sem jólasveinarnir geta
laumað í skóinn því lúmskt mikið

stress getur fylgt þeirri hefð, hvað
þá þegar börnin eru orðin tvö eða
fleiri.“

Sigrúnu er líka sérstaklega hug-
leikið að láta ekki hollustuna mæta
afgangi í desember. Þó svo að rétt-
irnir sem flestir tengja við þennan
árstíma séu sykraðir, saltir, reyktir
og feitir er ekkert sem segir að ekki
megi finna jólalegar uppskriftir í
hollari kantinum og kjörið að brjóta
upp hefðbundna jólamataræðið með
léttum og hollum réttum. „Það má
segja að fólk detti stundum í ein-
hvern gír alveg frá fyrsta jólahlað-
borði og fram í miðjan janúar þegar
líkamsræktarstöðvarnar fyllast.
Miklar sveiflur eru í mataræði
margra á þessu tímabili og oft mikið
innbyrt af hitaeiningaríkum og sölt-
um mat sem fólk er ekki endilega
vant að borða. Er t.d. ekkert eðlilegt
að borða afgang af svínahamborg-
arhrygg í morgunmat, og ætti ekki
að koma á óvart ef líkaminn fer að
þrútna út af þessum réttum og fólk
byrji að finna fyrir einkennum van-
líðunar,“ segir Sigrún. „Í þessu eins

og öllu er best að borða minni
skammta og njóta vel, muna að hafa
grænmeti eða salat með hverri mál-
tíð og auðvitað hreyfa sig reglulega,
fara í góða göngutúra, sund eða
ræktina, eða skjótast út að leika í
snjónum. Það gerir engum gott að
hanga yfir sykri, steik og sjón-
varpi.“

Jólaleg vítamínbomba

Ein af uppskriftum Sigrúnar
nálgast klassískan jóladrykk á
heilsusamlegri máta. Fyrir meira en
12 árum birti hún á vefsíðunni sinni
prýðisgóða uppskrift að óáfengri
jólaglögg sem er sneisafull af C-
vítamíni. „Sjálf drekk ég ekki áfengi
en þótti lyktin af glögginni alltaf af-
skaplega góð. Svo var það fyrir
röskum áratug að ég var stödd í
jólaboði hjá yfirmanni mínum sem
hafði lagt sig fram um að gera veit-
ingar sem voru þannig að allir gestir
gætu fundið eitthvað við sitt hæfi.
Eitt af því sem var á boðstólum var
jólaglögg svipuð þeirri sem ég birti
uppskriftina að á vefsíðunni. Þurfti

ég að fikra mig áfram með því að
skoða nokkrar uppskriftir og endaði
á þessari, sem ég verð að segja að er
afbragðsgóð þótt óáfeng sé.“

Að mati Sigrúnar er tvennt sem
þarf að gæta vel að til að draga fram
bestu eiginleikana í jólaglögginni.
„Annars vegar ættu kanilstangirnar
og negulnaglarnir að fá að sjóða vel
í pottinum, og hins vegar ætti að
sjóða glöggina aðeins niður þannig
að bragðið verði þétt og sætt án
þess að drykkurinn verði eins og
síróp og ódrekkandi,“ segir hún.
„Svo er mikið álitamál hvort setja
eigi rúsínur og möndlur út í drykk-
inn áður eða eftir að glöggin sýður.
Kosturinn við að setja möndlurnar
og rúsínurnar út í áður er að þá tek-
ur glöggin í sig bragðið af þeim. Aft-
ur á móti þykir mörgum ólystugt að
horfa á útbólgnar rúsínur í bollanum
og finnst sumum betra að setja þær
út í glasið eftir að glöggin hefur soð-
ið. Millivegurinn er auðvitað að
leyfa rúsínunum og möndlunum að
sjóða en skilja eftir í pottinum þegar
hellt er í glösin.“ ai@mbl.is

„Það gerir engum gott að hanga
yfir sykri, steik og sjónvarpi“
Í desember vill það gerast hjá mörgum að mat-
aræðið verður ekki það heilsusamlegasta. Sigrún
Þorsteinsdóttir eldar holla rétti á öllum árstímum
og lumar m.a. á góðri uppskrift að jólaglögg.

Morgunblaðið/Eggert

Undirbúningur Til að geta notið aðventunnar betur byrjar Sigrún snemma og útbýr og frystir rétti á borð við hnetu-
steikur, jólaísinn, sveppasósuna, humarsúpuna. og konfektið. Þannig fær hún meiri tíma með fjölskyldunni.

Sigrún segir traustvekjandi að halda utan um heitan
bollann og finna ilminn af kanilnum. „Þessi glögg er
það góð að mig langar alltaf upp í sofa og undir teppi
með bók þegar ég bý hana til. Mikilvægt er að nota
trönuberjasafa án viðbætts sykurs 

Innihald

Fyrir 2-3
500 ml hreinn trönuberjasafi (cranberry juice)
500 ml hreinn eplasafi
2 kanilstangir
4 negulnaglar
1-2 dropar stevia ef þarf (eða 1-2 tsk hlynsíróp)
safi úr hálfri sítrónu
1 lófafylli heilar möndlur
1 lófafylli rúsínur

Setjið trönuberjasafa, eplasafa, kanilstangir og
negulnagla í lítinn pott. Látið suðuna koma upp og
leyfið blöndunni að malla í um 5-10 mínútur.

Fjarlægið negulnaglana og kanilstangirnar.
Setjið sítrónusafann út í og látið malla í 2-3 mínútur.

Bætið steviadropum út í ef þarf sætara bragð.
Rétt áður en bera á drykkinn fram má bæta rús-

ínum og möndlum út í (einnig getur hver og einn sett í
sinn bolla).

Óáfeng jólaglögg að hætti Café Sigrúnar
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Einstök verslun
í hjarta miðbæjarins

Leðurtöskur, fatnaður,
fylgihlutir og heimilisprýði

Komdu og upplifðu!

E
kki er seinna vænna að
fara að huga að jólakort-
unum. Jólaösin er á næsta
leiti og gott að vera búinn

að skrifa í kortin, merkja umslögin
og líma frímerkin á í tíma svo
kortin berist tímanlega til vina og
ættingja.

Það er líka gott að vanda valið á
jólakortunum og upplagt að haga
jólakortakaupunum þannig að um
leið sé stutt við gott málefni. Bíða
margir spenntir eftir jólakortunum
frá Barnaheillum – Save the
Children á Íslandi, en löng hefð er
fyrir að samtökin gefi út falleg
kort sem myndskreytt eru af ís-
lenskum listamönnum. „Jólakorta-
salan er mjög mikilvægur liður í
fjáröflun okkar og erum við svo
heppin að eiga allstóran hóp
dyggra kaupenda sem panta hjá
okkur kort á hverju einasta ári,“
segir Erna Reynisdóttir, fram-
kvæmdastjóri Barnaheilla. Reikn-
ast Ernu til að á bilinu 10-15% af
því fjármagni sem félagið hefur til
að standa straum af verkefnum
hvers árs komi í gegnum jóla-
kortasöluna.

Kaupa má jólakort Barnaheilla í
verslunum Eymundsson/Pennans
og A4 sem og á skrifstofu félags-
ins á Háaleitisbraut 13. Einnig er
hægt að panta kortin í s. 5535900
og í gegnum vefsíðuna
www.barnaheill.is. Kostar hvert
kort 300 kr. og eru þau seld sam-
an sex í búnti í verslunum en á
skrifstofunni er hægt að fá þann
fjölda sem óskað er eftir og einnig
eldri kortin. Kortin fást bæði með
hefðbundinni jólakveðju og án
texta.

Í ár er það Sigrún Eldjárn sem
myndskreytir kortið. Hefur jóla-
kort Barnaheilla 2015 fengið nafn-
ið Þröstur á grein og skartar
teikningu af myndarlegum þresti
úti í desembernóttinni og börnum
sem fylgjast með honum út um
glugga. „Okkur þykir sérstaklega
vænt um að á teikningunni má sjá
Blæ bangsa sem er táknmynd Vin-
áttu, forvarnarverkefnis okkar
gegn einelti í leikskólum,“ útskýrir
Erna.

Vernd gegn ofbeldi

Af listamönnum sem hafa komið
að gerð kortanna á undanförnum
árum má nefna Karl Jóhann Jóns-
son, Þuríði Sigurðardóttur, Krist-
ínu Gunnlaugsdóttur, Eggert Pét-
ursson og Þorvald Þorsteinsson.
„Við höfum allt frá því fyrstu jóla-
kortin komu út lagt á það mikla
áherslu að fá til liðs við okkur
virta listamenn sem gera falleg og
eiguleg kort og alltaf hefur okkur
verið vel tekið þegar við höfum

leitað til listafólksins,“ segir Erna.
Það fjármagn sem tekst að

safna með jólakortasölunni kemur
í góðar þarfir og er notað til að
bæta líf barna bæði á Íslandi og
úti í hinum stóra heimi. Save the
Children eru með starfsemi í 120
löndum. Aðaláherslan í starfinu á
Íslandi er að vinna gegn hvers
kyns ofbeldi á börnum, berjast
gegn fátækt barna og stunda öfl-
ugt fræðslu- og forvarnarstarf.

„Við tökum einnig þátt í neyð-
araðstoð á þeim svæðum þar sem
náttúruhamfarir og stríð hafa sett
samfélagið úr skorðum. Um þessar
mundir beinist mikið af kröftum
Save the Children að börnum sem
hafa orðið fórnarlömb stríðsátak-
anna í Sýrlandi, s.s. með því að
reka skóla í flóttamannabúðum,
halda þar úti barnvænum svæðum
og dreifa helstu nauðsynjum.
Mestar áhyggjur höfum við af

þeim börnum sem eru á flótta án
fylgdar fullorðinna.“ Á Íslandi
hafa Barnaheill beint kastljósinu
að baráttu gegn einelti og standa
fyrir metnaðarfullu verkefni í leik-
skólum landsins. Eins og fyrr var
getið leikur Blær bangsi þar mik-
ilvægt hlutverk en verkefnið bygg-
ist á danskri fyrirmynd. „Við höf-
um prufukeyrt forvarnarverkefnið
í sex leikskólum og eftir áramót
bætast við 25 leikskólar til við-

bótar. Námsefnið kennir börn-
unum að eiga í fallegum sam-
skiptum sín á milli og stuðlar að
því að þau tileinki sér umburð-
arlyndi, virðingu, umhyggju og
hugrekki,“ segir Erna. 

Lesendur kunna að staldra hér
við enda er einelti í leikskólum oft
frekar sakleysislegt, og ekki fyrr
en á seinni stigum skólagöngunnar
að einelti fer að taka á sig sínar
ljótustu myndir. Erna segir
reynsluna í Danmörku sýna að það
sé vænlegast til árangurs að byrja
snemma og undirbúa jarðveginn
áður en börnin verða eldri. „Ræt-
urnar má oft rekja allt aftur til
leikskólans þar sem fyrstu einelt-
iseinkennin geta farið að koma
fram í samskiptum barnanna, jafn-
vel þótt birtingarmyndirnar séu
sakleysislegar eins og að eitt barn-
ið vilji ekki bjóða öðru í afmæl-
isveisluna sína. „Meðal þess sem
námsefnið tæpir á er að börnin
sýni hvert öðru umhyggju, kunni
að bregðast við ef einhver er beitt-
ur ranglæti og hafi hugrekkið til
að þora að stíga fram ef þau sjálf
eða einhver annar lendir í einelti.“

Gera má enn betur

Á Íslandi er þróunin í málefnum
barna að þokast í rétta átt. Í kjöl-
far öflugs forvarnarstarfs hefur
t.d. notkun vímugjafa meðal barna
og ungmenna stórminnkað. Heim-
sóknir barna á heilsugæslustöðvar
hafa verið gerðar gjaldfrjálsar og
unnið er að því að gera tannlækn-
isþjónustu einnig gjaldfrjálsa fyrir
yngstu borgarana. Erna segir að
enn sé þó pottur víða brotinn og
hafa Barnaheill m.a. beint athygli
að aðstæðum þeirra barna sem
alast upp á fátækum heimilum.
Eins segir hún áhyggjuefni hvern-
ig búið sé að börnum og ungmenn-
um með sérþarfir og allt of langir
biðlistar í heilbrigðiskerfinu fyrir
þennan hóp. „En jákvætt er, að á
síðustu árum hefur tekist að opna
mjög umræðuna um kynferðisof-
beldi gegn börnum. Börn og full-
orðnir eru líka í vaxandi mæli
meðvituð um Barnasáttmálann og
þau réttindi barna sem þar eru tí-
unduð.“ ai@mbl.is

Stutt við bakið á börnunum
Jólakortasalan er 
mikilvægur liður í fjár-
öflun Barnaheilla.
Samtökin vinna að
málefnum barna, t.d.
með átaki gegn einelti
á Íslandi og aðstoð við
börn í flóttamanna-
búðum sem hrakist
hafa undan átökunum
í Sýrlandi.

Styrkur Erna Reynisdóttir segir forvarnir gegn einelti einn af áhersluþáttunum í starfi Barnaheillar innanlands. 

Morgunblaðið/Golli

Neyð Barnaheill starfar víða. Kertafleyting þar sem minnst var
barnanna sem eiga um sárt að binda vegna átakanna í Sýrlandi. Blær Sigrún Eldjárn teiknar jólakortið í ár.
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www.borgarsogusafn.is s: 411-6300

Árbæjarsafn
Kistuhyl 4, 110 Reykjavík

Jóladagskrá
sunnudagana 6, 13, og 20. des 13:00 - 17:00

Guðsþjónusta kl. 14:00
Dansað í kringum jólatréð kl. 15:00
Jólasveinar á vappi á milli kl. 14:00 - 16:00

Allir velkomnir!

Í
gegnum árin hef ég bakað tölu-

vert og haft mikið fyrir jólunum;
ég skreytti alltaf snemma, eldaði
mikið af jólakræsingum og

fannst mjög gaman að búa til mat-
arjólagjafir handa mínu fólki, en það
breyttist allt þegar ég stofnaði Salt
Eldhús fyrir tæpum fjórum árum,“
segir Auður Ögn Árnadóttir veit-

ingakona, en hún opnaði á dögunum
kökusjoppuna 17 Sortir við Granda-
garð og býr sig undir annasöm
kökujól. 

„Ég held mikið upp á smákök-
urnar sem ég ólst upp við, þó ég nái
ekki endilega alltaf að baka þær
sjálf. Mér finnst því voðalega gott
að fá bauk frá mömmu fyrir jólin

með uppáhaldssortunum og ligg á
honum eins og ormur á gulli. Þar er
að finna mömmukökur, gyð-
ingakökur, kúrenukökur, bóndakök-
ur og vanilluhringi, svo eitthvað sé
nefnt. Þessar kökur eru bakaðar
eftir gömlum fjölskylduuppskriftum
sem flestar eru frá langömmu
minni, aðrar koma úr safni ömmu og
mömmu.“ 

Dýrmæt jólagjöf

Fyrir nokkrum árum fékk Auður
Ögn persónulega gjöf á jólum, sem
hefur að hennar sögn mikið tilfinn-
ingalegt gildi. „Þorbjörg systir mín
tók sig til og safnaði öllum þessum
gömlu kökuuppskriftum saman,
útbjó litla bók og gaf okkur syst-
kinunum í jólagjöf. Með bókinni er
tryggt að uppskriftirnar haldast
innan fjölskyldunnar og falla ekki í
gleymskunnar dá, þó svo að við bök-
um kannski ekki allar sortirnar í
einum rykk fyrir hver jól. Þetta er
með skemmtilegri gjöfum sem ég
hef fengið og dýrmætur fjöl-
skylduarfur, sem mun hafa enn
meira gildi eftir því sem árin líða.“ 

Smákökuuppskriftirnar sem Auð-
ur Ögn deilir með lesendum Morg-
unblaðsins eru einmitt úr bókinni
góðu. „Þetta eru ljúffengar, gam-
aldags smákökusortir og það eina
sem ég breyti er að skipta smjörlíki
út fyrir smjör. Af kökunum held ég
mest upp á gyðingakökur og
mömmukökur og hef aðallega bakað
þær. Börnin mín eru reyndar ekki
mikið fyrir smákökur svo ég baka
ekki mikið af hverri sort. Ég hef svo
jólabakkelsið á boðstólum á aðvent-
unni, þannig að það klárist helst áð-
ur en jólin ganga í garð.“

Heilagur dagur

Talið berst að veislumat og jóla-
siðum og Auður Ögn er spurð hvort
allt sé í föstum skorðum heima yfir

hátíðirnar. „Ég er ekki mjög vana-
föst á jólum en er þó alltaf með pur-
usteik á aðfangadag eins og
mamma, brúnaðar kartöflur og
heimalagað rauðkál, sem er ómiss-
andi með. Svo erum við með ris a la
mande í eftirrétt, þetta er allt svolít-
ið danskt, auðvitað.

Á jóladag höldum við fjölskyldan
náttfatadaginn heilagan, slöppum af
og förum ekki úr náttfötunum. Við
borðum egg Benedict í bröns og lát-
um okkur svo nægja afganga af
jólasteikinni, smákökur og mjólk,
lesum nýjar bækur og spilum. Á
annan í jólum eru tvö jólaboð, annað
þeirra oftast kaffiboð en hið seinna
að kvöldi til og þá er meðal annars
hangikjöt og hefðbundið meðlæti á
borðum. Mér finnst hangikjötið
ómissandi, enda er þetta eina skipt-
ið á árinu sem ég borða það. 

Um áramótin er allt annað í gangi
hvað veislumatinn varðar og þá
finnst mér gaman að prófa nýja for-
rétti, bjóða jafnvel upp á nokkra
litla. Við erum oftast með kalkún á
gamlárskvöld og í eftirrétt útbý ég
það sem mér finnst mest spennandi
þá stundina, eða þá að einn af mín-
um gestum kemur með desert að
heiman.“

Fjólublá jól

Aðspurð kveðst hún njóta þess að
breyta til þegar kemur að því að
skreyta heimilið fyrir jólin. „Ég er
ekki vanaföst varðandi jólaskreyt-
ingar og við fjölskyldan höfum ekki
komið okkur upp neinum hefðum í
þeim efnum. Ég var sjálfstætt starf-
andi stílisti í nokkur ár og mér

finnst ofsalega gaman að skreyta
húsið og búa til hátíðlega stemn-
ingu.

Eðli málsins samkvæmt er ég
mjög nýjungagjörn. Ég hef haldið
fjólubláu jólin, rauðu og gylltu jólin,
silfurlituðu jólin og piparkökujólin,
þar sem ég bakaði piparkökufígúrur
og -skraut og hengdi á jólatréð og
um allt hús. Síðustu árin hef ég
reyndar haldið mig meira við hvítt
þema, ásamt einhverju lifandi og
grænu, þannig að ég býst við að ég
sé aðeins að róast.“

Smjör og rjómi

Í október opnaði Auður Ögn
kökusjoppuna 17 Sortir á Granda,
þar sem hugmyndafræðin er heima-
bakstur. „Við notum óspart af
smjöri og rjóma, ekta sítrónu og
annað í þeim dúr. Kökurnar eru úr
úrvals hráefni, við notumst ekkert
við duft eða dropa, vinnum allt frá
grunni og leggjum mikinn metnað í
að kökurnar líti út og smakkist eins
og þær séu bakaðar heima. Þess
vegna útbúum við til dæmis alltaf
litla skammta í einu og sendum ný-
bakað úr vinnueldhúsinu í köku-
sjoppuna tvisvar til þrisvar á dag,
alla daga vikunnar.

17 Sortir hefur fengið ótrúlega
góðar viðtökur, miklu betri en ég
þorði að vona. Það er svo gaman að
sjá þessa sýn mína verða að veru-
leika og hitta beint í mark, það er
greinilegt að það vantaði köku-
sjoppu í íslensku matarflóruna. Ég
hlakka til aðventunnar í búðinni, þar
munum við skapa notalega jóla-
stemningu og gleðja viðskiptavini
með alls kyns góðgæti. Ég er vön að
fá jólafiðringinn þegar fólk byrjar
að flykkjast á jólagaldranámskeiðin
hjá Salti Eldhúsi, og er sannfærð
um að það verður ekki síður ynd-
islegt og hátíðlegt í 17 Sortum.“
beggo@mbl.is

Fjársjóðurinn frá langömmu
Auður Ögn Árnadóttir, veitingakona í köku-
sjoppunni 17 Sortir og eigandi kennslueldhúss-
ins Salts Eldhúss, heldur mikið upp á litlu bókina
sem geymir gamlar smákökuuppskriftir úr móð-
urfjölskyldunni og þegar tími gefst til bakar hún
ljúffengar gyðingakökur og mömmukökur sem
bráðna í munni.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Slökun „Á jóladag höldum við fjölskyldan náttfatadaginn heilagan, slöppum af og förum ekki úr náttfötunum,“ segir Auður Ögn Árnadóttir, veitingakona í 17 Sortum.

❄
Það er greinilegt að það

vantaði kökusjoppu.



Mömmukökur

8 bollar hveiti (1 kg)
1 ½ bolli smjörlíki (300 g)
1 ½ bolli sykur (300 g)
2 bollar síróp
4 tsk. engifer
2 tsk. natron
2 stk. egg

Krem

125 g smjörlíki
125 g flórsykur
1 stk. egg
vanilludropar

Hitið smjör, síróp og sykur saman í potti.
Kælið. Hrærið eggin saman við. Sigtið saman
hveiti, natron og engifer og vætið í með síróps-
blöndunni. Hnoðið. Látið deigið bíða á köldum
stað yfir nótt. Fletjið deigið út og mótið úr því
kringlóttar kökur. Bakið við 200°C þar til kök-
urnar eru fallega brúnar. Leggið kökurnar
saman tvær og tvær með smjörkremi. Það
þarf að tvöfalda eða þrefalda krem-uppskrift-
ina, það fer eftir því hver setur kremið á milli!

Gyðingakökur

250 g hveiti
150 g sykur
190 g smjörlíki
1 stk. egg
¼ tsk. hjartarsalt

Myljið saman hveiti og smjör, hnoðið sykur
og hjartarsalt saman við. Vætið með egginu.
Kælið. Fletjið deigið þunnt út og skerið út litl-
ar kringlóttar kökur. Penslið þær með eggi og
þrýstið ofan í blöndu af grófsöxuðum möndl-
um og muldum molasykri. Setjið á plötu og
bakið við 200°C ofarlega í ofni í 5-7 mín. Kælið
á grind.

Bóndakökur

400 g hveiti
200 g smjörlíki
200 g sykur
4 msk. síróp
1 tsk. natron
1 stk. egg

Allt hnoðað saman. Deigið rúllað í litlar kúl-
ur og þrýst laust á með gaffli. Bakað við 180°C
í u.þ.b. 8 mín. eða þar til þær eru ljósbrúnar á
lit.

Kókostoppar

3 stk. egg
225 g sykur
300 g kókosmjöl
100 g súkkulaði
vanilludropar

Þeytið egg og sykur vel saman, blandið kók-
osmjöli, súkkulaðibitum og vanilludropum
saman við hræruna. Sett á smurða plötu með
teskeið í litla toppa. Bakað við vægan hita
(170°C) í ca 10 mín. Látið kólna aðeins á plöt-
unni áður en þið færið yfir á grind.

Ástinkökur

500 g hveiti
225 g smjör
500 g púðursykur
1 ½ tsk. engifer
1 tsk kanill
1 tsk natron
6 tsk lyftiduft
1 tsk negull
1 stk. egg
½ bolli kúrenur

Blandið þurrefnunum saman, myljið síðan
smjörið saman við. Vætið með egginu. Hnoðið

deigið mjög vel (best er að hnoða það í vél).
Mótið litlar kúlur úr deiginu, þeim raðað á
bökunarplötu og þrýst lauslega á hverja kúlu.
Bakað við 200°C í 8 mín.

Rúsínukökur

2 bollar haframjöl
2 ½ bolli hveiti
2 bollar sykur
1 bolli smjörlíki
1 bolli rúsínur 

1 tsk natron
½ tsk salt
2 stk egg

Blandið saman hveiti, sykri, salti, natroni,
haframjöli og smátt skornum rúsínum. Núið
smjörlíki saman við og vætið í með eggjunum.
Hnoðið deigið og rúllið úr því fremur mjóar
lengjur. Látið bíða í ísskáp yfir nótt eða þar til
deigið hefur stífnað. Skerið lengjurnar í sneið-
ar og bakið við 200°C í ca 6-7 mín. Kælið á
grind.
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ÍSLENSK HÖNNUN

M
enn vissu vart hvaðan á sig stóð veðrið þegar tunnuþroskað
Jólabrennivín rataði í hillurnar fyrir síðustu jól. Þessi jólasnafs
spurðist hinsvegar út með leifturhraða og kláraðist sam-
stundis. „Sérstök jólaútgáfa af Brennivíni hefur verið fáanleg

um árabil, og lengi vel var um að ræða Brennivín með eplabragði,“ út-
skýrir Óli Rúnar Þórsson hjá Ölgerðinni. „En í fyrra kvað við nýjan tón
þegar tunnuþroskað Brennivín mætti í hillur Vínbúðanna fyrir jólin.
Brennivín hafði þá legið í notuðum sérrítunnum annarsvegar og bour-
bon-tunnum hinsvegar í 6 mánuði.“ 

Nýjung sem hitti í mark

„Þessu tvennu var svo blandað saman og úr varð einstök vara sem sló í
gegn hjá Íslendingum og seldist upp strax í byrjun desember,“ bætir Óli
Rúnar við. 

Valgeir Valgeirsson, bruggmeistari hjá Borg Brugghúsi, leiðir
vöruþróun á íslenska Brennivíninu þessi misserin og var „Jólabrennivín
2014“ fyrsta nýjungin sem kom á markað eftir að hann hóf afskipti af
þessu sögufræga vörumerki. „Brennivín Jólin 2015“ er svo byggt á
grunni þess. 

„Það var mikil ánægja með Jóla-Brennivínið í fyrra og við höldum því
áfram þróun í sömu átt. Líkt og í fyrra þá þroskum við Brennivín á sér-
rítunnum og Bourbon-tunnum og blöndum þessu svo saman. Það sem við
gerðum svo aukalega í ár var að þroska einnig á ónotuðum eða „fersk-
um“ tunnum sem brenndar höfðu verið til Bourbon-þroskunar. Það gaf
heitari karakter með meira biti og blönduðum við minniháttar magni af
þessu við gömlu uppskriftina sem frískar upp á blönduna og gerir hana
mjög skemmtilega,“ bætir Valgeir við.
jonagnar@mbl.is

„En flaskan hans 
prúða í ísskápnum er …“
„… og oft hana að finna karl skýst“ – Svo segir í sí-
gildu jólalagi með Ríó tríó sem fjallar um nágrannann
hann Jón sem er heldur önugur árið um kring en ger-
ist ljúfur í lund og jólabarn hið mesta þegar hátíð
gengur í garð. Bruggmeistarar Ölgerðarinnar eiga
það sammerkt með Jóni að vera í jólaskapi og einn
afrakstur þess er Jólabrennivínið sem kemur nú á
markað í annað sinn.



Jólabaksturinn
er sérstakur
Smákökubakstur er eitt af því sem einkennir jólaundirbúning og krakkar í
Snælandsskóla stunda fyrir jólin. Júlía Ágústsdóttir heimilisfræðikennari sér
um kennsluna þar ásamt Aðalheiði Jóhannsdóttur grunnskólakennara.

leyfum nemendum að skreyta stof-
una með. Annað sem er mjög hefð-
bundið í okkar jólaundirbúningi er
svokallað jólabollutré. Það er hefð-
bundinn gerbakstur þar sem búnar
eru til bollur og þeim síðan raðað
upp þannig að þær mynda jólatré.
Þegar við höldum jólaveislu í heim-
ilisfræðinni, sem er valgrein hjá ung-
lingum, höfum við alltaf bæði smá-
kökur og jólabollubrauðið og það er
ekki síður vinsælt en kökurnar.“

Eru krakkar áhugasamir um jóla-
undirbúning?

„Já, þau eru flest áhugasöm. Ein-
staka nemendur eru búnir að baka
svo mikið heima og vera í miklum
jólaundirbúningi með sinni fjöl-
skyldu að þeim þeim finnst nóg kom-
ið. En mikill meirihluti er mjög
spenntur fyrir jólabakstrinum. Ár-
göngunum er skipt upp í mismun-
andi verkgreinar í skólanum og það
er mikill spenningur hjá þeim nem-
endum sem lenda í heimilis-
fræðihópnum í desember, það er svo
mikið um að vera hjá okkur. Skreyt-
ingar, jólaseríur og bakkelsi setja
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grunni úr hollu og góðu hráefni, en
þegar kemur að jólabakstrinum leyf-
um við okkur að nota ýmsa óhollustu
eins og smjörlíki og sykur. Jóla-
baksturinn er jú sérstakur.“

Er vandi að baka súkku-
laðibitakökurnar?

„Nei, það er mjög auðvelt. Það
eina sem þarf að gera, eins og fyrr
sagði, er að fara nákvæmlega eftir
uppskriftinni.“

Piparkökur og jólabollutré

Bakið þið eitthvað fleira fyrir jól-
in?

„Já við bökum piparkökur sem við

Þ
etta er mjög hefðbundið,
við bökum súkku-
laðibitakökurnar hennar
Allýjar sem hafa verið bak-

aðar í minni fjölskyldu í fimmtíu ár.
Þegar ég hóf kennslu gaf ég nem-
endum mínum val um nokkrar smá-
kökutegundir en súkkulaðibitakök-
urnar urðu alltaf fyrir valinu og nú
er komin hefð á þær,“ segir Júlía
Ágústsdóttir.

„Það er líka hefð að skreyta stof-
una í byrjun aðventunnar og þá hefst
baksturinn fyrir alvöru. Mikil
áhersla er lögð á að krakkarnir læri
að vinna saman, baksturinn er því
alltaf samvinna.“

Flýtið ykkur hægt

Hvað er það helsta sem þarf að
gæta að í smákökubakstri?

„Að fara eftir uppskriftinni og
mæla rétt. Krakkarnir eiga það til að
flýta sér svolítið og þá geta orðið
mistök. Því segi ég alltaf við nem-
endur mína: Flýtið ykkur hægt. 

Allt kennsluárið leggjum við
áherslu á matreiðslu og bakstur frá
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Perusætur og Gráðagóður koma til
byggða þann 1. desember og

gleðja jólabörnin stór og smá.

Perusætur er hress og hrekk-
jóttur sætvínsleginn gráða-
ostur með hunangslöguðum
perum. Hann er algert krútt
og hentar vel með Late Harvest
Savignon Blanc sætvíni frá Chile.

Gráðagóður er sérvitur og víðlesinn
púrtvínsleginn gráðaostur með rúsínum.
Hann er indæll og almennilegur en gott er
að dreypa á Sandemann´s Old Invalid púrtvíni
með honum.

Búrið · Ljúfmetisverslun · Grandagarði 35 · Sími 551 8400 · www.burid.is

Jólaostar
Girnilegt úrval af
ostagóðgæti og
gúmmulaði.

Sérlagaðir

– ekkert húmbúkk, bara jólagleði!

Sörur

400 g fínmalaðar möndlur
með hýði
6 dl flórsykur
5 eggjahvítur

Blandið saman fínmöluðum
möndlum og flórsykri og blandið
varlega saman við stífþeyttar
eggjahvítur með sleif.

Setjið deigið á bökunarplötu
með teskeið og bakið við 170°C í
10 mínútur.

Smjörkrem

1 ½ dl sykur
1 ½ dl vatn
5 eggjarauður
300 g smjör
2 msk. kakó
1 msk. kaffiduft
600-800 g ljós súkku-
laðihjúpur

Sjóða saman sykur og vatn í

síróp, þetta tekur u.þ.b. 5-7 mín-
útur. Þeytið rauðurnar á meðan
og hellið síðan sírópinu í mjórri
bunu út í þær og hrærið. Ekki
kæla sírópið!!! Látið kólna vel
áður en smjörið er hrært út í
smátt og smátt. Að lokum er
kakóinu og kaffiduftinu bætt
saman við. Ath. að það er gott að
sigta kaffiduftið og kakóið áður
en það fer út í kremið.

Látið kremið kólna vel í kæli
áður en því er smurt á sléttu
hliðina á kökunum. 

Ég skipti kökunum og krem-
inu í fjóra jafna hluta svo það sé
auðveldara að láta kremið passa
á allar kökurnar.

Að lokum eru kökurnar hjúp-
aðar með ljósum súkkulaðihjúp
sem búið er að bræða í vatns-
baði. Gott er að geyma kökurnar
í kulda áður en þær eru hjúp-
aðar. 

Kökurnar eru geymdar í frysti
fram að notkun.

Jólahjarta Fallega skreytt pipar-
kökuhjarta kemur fólki í sannkallað
jólaskap.

Jólagleði F.v. Þær Sunna Tryggvadóttir og Rakel
Svavarsdóttir höfðu það skemmtilegt í jóla-
bakstrinum og ekki voru þær síður kátar Bryn-
dís Kristjánsdóttir og Rakel Svavarsdóttir.

Alvarlegir F.,v. Christian
Gunnar Jónsson og Styrmir
Sturla Tjörvason Dýrfjörð
skoða hér handverk sín.

Gjöf Gaman að
gefa góðar smá-
kökur í jólagjöf.

Stjórnandinn Júlía Ágústsdóttir
heimilisfræðikennari hefur í mörgu
að snúast með nemendum sínum í
Snælandsskóla fyrir jólin.



svip á aðventuna, sem við reynum að
gera heilmikið úr í Snælandsskóla. “

Hinar ómissandi sörur

Ertu dugleg að búa til smákökur
heima hjá þér þegar þú hefur svona
mikið að gera í vinnunni?

„Ég verð að svara þessu neitandi.
Ég hef svo mikið að gera í skólanum
að ég baka lítið heima við. En ég
reyni þó alltaf að baka sörurnar í
vetrarfríinu mínu í október. Þá mega
jólin koma. Ég er búin að þessu núna
því sörurnar eru nokkuð sem mér
finnst ómissandi, ég vil eiga þær
kökur til á jólunum. Mér er meira
sama um allt annað. En auðvitað
koma jólin þó svo sörur séu ekki til.
Ég verð að viðurkenna að eftir lang-
an vinnudag í desember er bakst-
urslöngunin kannski ekki mikil þeg-
ar heim er komið. Meðan börnin mín
voru yngri var ég duglegri að baka
fyrir jólin með þeim en þau eru bæði
flutt að heiman.“

Hefðbundinn jólabakstur
á æskuheimilinu

Kaupir þú kökur fyrir jólin?
„Nei, það geri ég ekki og heldur

ekki tilbúið deig. Á mínu æskuheim-
ili í Hafnarfirði var hefðbundinn
jólabakstur og ég ólst upp við súkku-
laðibitakökurnar frá Allý móður-
systur minni og þegar ég fór að búa
fór ég að baka þær sjálf fyrir jólin.
Eftir að ég fór að kenna hafa svo
nemendur mínir bakað súkku-
laðibitakökurnar með mér. Mér
finnst það mjög heimilislegt. 

Ég er mjög vanaföst, súkkulaði-
bitakökurnar tilheyra jólunum og
eru eingöngu bakaðar í desember.
Við gerum okkur semsagt dagamun
á aðventunni en á öðrum tímum er
hefðbundin heimilisfræðikennsla
þar sem hollustan er höfð í fyr-
irrúmi. gudrunsg@gmail.com
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Jólatilboðsverð kr. 159.615,-
Með fylgir Vitamix sleif, drykkjarmál

og svunta
Fullt verð kr. 199.518,-

Vitamix Pro 750 á sér
engann jafningja.
Nýtt útlit og nýir
valmöguleikar.
5 prógrömm og
hraðastillir sjá til þess
að blandan verður
ávallt fullkomin og
fersk!

Galdurinn við
ferskt hráefni

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is

Jólabollutré

1 ½ dl mjólk
1 ½ dl sjóðandi heitt vatn
3 tsk. þurrger 
2 msk. sykur
¾ tsk. salt
3 msk. olía
1 tsk. kardimommuduft
1 dl hveitiklíð
6-7 dl hveiti

Stráið þurrgeri yfir volgan
vökvann og bíðið í 5 mínútur án
þess að hræra í.

Bætið við sykri, salti, olíu,

kardimommudufti, hveitiklíði og
hveiti og hnoðið deigið þar til það
verður seigt og samfellt.

Stráið smá hveiti yfir og látið
það lyfta sér á volgum stað þar til
rúmmál þess hefur tvöfaldast.

Sláið niður og mótið 22 bollur
úr deiginu og setjið upp eins og
jólatré, 6 bollur neðst, svo 5
o.s.frv., síðasta bollan er fóturinn.

Látið lyfta sér á plötunni í 10-
20 mínútur.

Síðan eru bollurnar penslaðar
með eggjablöndu og bakaðar í
miðjum ofni við 225°C í ca. 10
mínútur.

Lakkrístoppar

3 eggjahvítur
200 g púðursykur
150 g rjómasúkkulaði
(saxað smátt)
2 pk. lakkrískurl

Eggjahvíturnar eru stíf-
þeyttar og sykrinum bætt út í
smátt og smátt.

Súkkulaðinu og kurlinu
blandað varlega saman við
með sleif.

Sett á plötu með teskeið og
bakað við 170°C í 11-13 mín-
útur.

Piparkökur

75 g mjúkt smjör
125 g sykur
1 dl sýróp 
1 dl vatn
1 tsk. engifer
1 tsk. negull
2 tsk. kanill
2 tsk. matarsódi (natron)
450 g hveiti

Bræðið saman í stórum potti
við vægan hita smjör, sykur og
síróp, bætið svo vatni saman við
og hrærið aðeins saman, takið
pottinn af heitri hellunni.

Blandið hveiti, kryddunum og
matarsódanum saman í skál og
hellið varlega út í pottinn og
hrærið saman með sleif.

Hellið deiginu síðan á bök-
unarpappír og hnoðið aðeins bet-
ur saman með pappírnum.

Pakkið deiginu inn í bök-
unarpappírinn og í plastpoka og
geymið í kæli í 10-30 mínútur áð-
ur en farið er að vinna með það.
Deigið er mjög meðfærilegt og
auðvelt að fletja út. Það geymist í
nokkra daga í kæli.

Bakið við 225C° í 5-10 mínútur,
fer eftir þykkt.

Æskugleði Gaman að baka
saman. Sunna spjallar við Rakel
í miðjum smákökubakstrinum.

Súkkulaðibitakökur

50 g smjörlíki
1 dl sykur
1 dl púðursykur 
1 egg
2 dl hveiti 
½ tsk. natron (matarsódi)
¼ tsk. salt
1 dl kókosmjöl
1 dl dökkir súkkulaðispænir

Smjörlíki og sykur hrært vel
saman, síðan er eggið sett út í og
hrært áfram.

Restin sett út í og hrært lít-
illega eða þangað til allt hefur
blandast vel.

Búnar til kúlur og þær settar á
plötu 7x7 stk. á bökunarplötuna.

Það verður smá afgangur sem
fer á aðra plötu.

Bakað við 200°C á undir- og yf-
irhita í 10-12 mínútur.



E
dda Kjartansdóttir segist
hafa verið meira fyrir jóla-
skraut svona almennt þegar
hún var yngri. Framan af

hafði hún það fyrir vana að kaupa
nýtt jólaskraut um hver jól en eftir
því sem árin liðu mettast heimilið af
skrauti og hún hætti að bæta í safnið.
„Með árunum hefur mér líka þótt
vænna og vænna um það sem einhver
gefur mér og hefur helst búið til sjálf-
ur,“ segir Edda. Það skraut sem
henni þykir mest til koma er ekki
endilega það skraut sem er með til-
komumesta handverkinu heldur frek-
ar eitthvað sem viðkomandi hefur bú-
ið til sjálfur og hefur persónulega
merkingu. Sem dæmi um það er
pappírsskór sem sonur hennar bjó til
í leikskóla fyrir mörgum árum og
setti út í glugga fyrir jólasveininn á
sínum tíma. Enn í dag hefur þessi
skór fastan sess í jólaskreytingunum
þó að komum sveinka hafi fækkað.
Núna er hann alltaf settur út í eldhús-
glugga þegar eldhúsið er skreytt.

Allt sem tengist ömmu

Eddu þykir þó ekki verra þegar
það fer saman fallegt handverk og
persónuleg gjöf. Jóladúkar og jóla-
myndir sem amma hennar gerði og

gaf henni meðan hún var á lífi eru
henni til dæmis mjög dýrmæt og al-
gjörlega ómissandi á jólunum til að
ná fram hátíðlegri stemningu. Amma
Eddu, Magnea Þorkelsdóttir, var
rómuð hannyrðakona sem skildi eftir
sig mikinn fjölda fallegra muna.
Skrautið þjónar því ekki eingöngu
þeim tilgangi að gera jólalegt á heim-
ilinu. Það sér einnig um að mynda
tengingu við minningar um ættingja,
vini og fjölskyldumeðlimi, ekki síst
ömmu Eddu. Hún veit líka að aðrir í
fjölskyldunni eiga svipaða hluti og því
taka þau saman þátt í að halda minn-
ingu hennar á lofti. 
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Handgerð minningajól
Það kennir ýmissa
grasa í jólaskrauti
Eddu Kjartansdóttur,
starfsþróunarstjóra á
Menntavísindasviði HÍ,
en vænst þykir henni
þó um handgerða
skrautið sem gert hef-
ur verið af fjölskyldu-
meðlimum. 

Hannyrðakonan Magnea
Þorkelsdóttir

Magnea Þorkelsdóttir biskupsfrú,
amma Eddu, var fædd árið 1911 en
hún lést árið 2006, 95 ára að aldri. Á
hundrað ára afmæli Magneu tóku
Edda og nokkrar frænkur saman bók
um hana sem kom út árið 2012. Í bók-
inni eru myndir af glæsilegu hand-
verki Magneu auk þess sem sagt er
frá lífshlaupi hennar og Sigurbjörns
Einarssonar biskups, manns hennar.
Magnea var mikil hannyrðakona og
eftir hana liggja fjölmörg listaverk. Í
kynningu Bókatíðinda 2012 segir að
þó að hún væri jafnvíg á bóknám og
verknám hafi hannyrðir átt hug henn-
ar allan og sinnti hún þeim af ástríðu
alla ævi. Edda segir það hafa verið
mjög ánægjulegt að heiðra minningu
ömmu sinnar með því að taka þátt í að
taka saman bókina.

Ekkert app til að applíkera

Það fetar eflaust enginn í fót- og
saumaspor Magneu Þorkelsdóttur.
Sjálf er Edda þó að sauma sams kon-
ar matardúk með jólamynstri og
amma hennar gerði og setti alltaf upp
á jólaborðið hjá sér. Henni finnst að
saumaskapurinn sækist hægt hjá sér
og henni finnst hún hafa verið lengi
að. Þetta er heldur ekki krosssaumur
eða venjulegur saumaskapur heldur
handbragð sem kallað er að applí-
kera. Hvorki Edda né greinarhöf-
undur þekkja íslenskt nafn yfir hand-
bragðið og það fyrsta sem kemur upp
í hugann er að þetta sé eitthvert
sauma-app eða smáforrit í snjallsíma
en það er nú nær. Þetta er talsvert
flókið ferli. „Maður þarf að klippa út
pappír, svo brjóta efnið í pappírinn og
svo saumar maður í höndunum niður
á efni,“ segir Edda. Greinarhöfundur
er í raun litlu nær og gerir sér enga
grein fyrir allri þeirri vinnu sem í
þessu felst. Dúkurinn sem Edda er að
sauma byggist á sálminum Í Betle-
hem er barn oss fætt en texti sálms-
ins kemur þar einnig fyrir og hann
þarf að sauma líka og þetta eru fjöl-
mörg handtök. Edda veit ekki til þess
að neitt íslenskt orð sé notað yfir
þetta handbragð en samkvæmt lýs-
ingunni mætti einna helst kalla þetta

Jólagersemar
Eddu þykir ekki
verra þegar það fer
saman fallegt
handverk og per-
sónuleg gjöf.

Jólamynd
Þessi fal-
lega jóla-
teikning á
skilinn sinn
sess um
hverja
jólahátíð.

Jólaköttur Þessi læt-
ur börnin alveg vera
en geymir þess í stað
vanilluhringi þrædda
upp á skottið.

Inniskór Pappírsskór sem sonur
hennar bjó til í leikskóla fyrir
mörgum árum og setti út í glugga
fyrir jólasveininn. 
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myndsaum. Best finnst Eddu þó að
kalla þetta bara að applíkera, það hef-
ur alltaf verið notað í hennar eyru.
Edda er um það bil hálfnuð með dúk-
inn. Á honum verða sex myndir, hún
er búin með tvær en er byrjuð á
þeirri þriðju.

Jólaguðspjallið
á harmonikubók

En það er fleira jólaskraut sem
Edda heldur upp á. Aftur er það hlut-
ur með persónulega merkingu en er
kannski ekki merkilegur fyrir neinn
annan. Þegar synir hennar tveir voru
komnir á skólaaldur bjuggu þeir til
harmonikkubók með myndum úr jóla-
guðspjallinu. Þessa harmonikubók
hefur Edda alltaf uppi við á jólunum.
Það bætir svo við merkinguna og
tengir við starf Eddu sem kennara að
hún lét nemendur sína gera sams
konar harmonikubók í skólanum sem

verkefni fyrir jólin. Þannig ber Edda
eflaust ábyrgð á því að einhverjir for-
eldrar hafi fengið handgert jóla-
guðspjall í harmonikkubók í jólagjöf
frá börnunum sínum.

Handgerðar tréfígúrur

Þó að það sé ekki gert af neinum
sem hún þekkir heldur Edda talsvert
upp á jólahús sem hún keypti í Dan-
mörku fyrir mörgum árum. Húsið er
handgert í Póllandi og því fylgja fal-
legar handgerðar tréfígúrur. Húsið
og fígúrurnar eru alltaf teknar upp á
aðventunni hjá Eddu en þar eru
María, Jósef, Jesúbarnið, fjárhirð-
arnir, jatan og allt það og svo má ekki
gleyma jólastjörnunni sem fest er
með kennaratyggjói sem sérstaklega
var látið fylgja með húsinu.

Jólakötturinn 
geymir vanilluhringi

Edda á mjög óvenjulegan jólakött
sem þjónar sérstöku hlutverki í und-
irbúningi jólanna. Þessi jólaköttur
tengist Magneu, ömmu Eddu, eins og
margt af jólaskrauti Eddu. Magnea
átti forláta jólakött úr smíðajárni en
frænka Eddu lét gera eftirmyndir af
kettinum og þannig eignaðist Edda
sams konar kött. Í stað þess að
hremma og hrella börnin sem ekki fá
nýja flík geymir þessi jólaköttur van-
illuhringi í verulegu magni en þeir
eru þræddir upp á skott hans. Van-
illuhringir eru einmitt í miklu uppá-
haldi hjá Eddu og fjölskyldu.

Englaspilið hringir inn jólin

Þegar jólin ganga loks í garð þykir
Eddu einstaklega hátíðlegt að
kveikja á englaspili en það er kerta-
órói með englum sem snúast og slá í
leiðinni í litlar bjöllur. Þegar hún
heyrir hvellt og fínlegt hljóðið í engla-
spilinu finnst Eddu jólin vera komin. 

Útsaumur Ein af sex
myndum sem prýða
munu útsaumaðan borð-
dúk með jólamynstri.

Edda Kjartansdóttir - Jólaskraut - Ömmujól Dúkur

❄
Skrautið þjónar því ekki
eingöngu þeim tilgangi
að gera jólalegt á heim-
ilinu. Það sér einnig um
að mynda tengingu við

minningar.

Jólasagan Jesú, María og
Jósef í fjárhúsinu, listi-
lega skorið í tré. Vitring-
arnir þrír bíða átekta.

Guðspjallið Handgert jólaguðspjall í fallegri harmonikubók. 
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SVUNTUR & VISKUSTYKKI
OFNHANSKAR & POTTALEPPAR
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Þ
eir eru ófáir sem geta
ekki hugsað sér að missa
af jóladagskrá Árbæj-
arsafns. Alla sunnudaga í

desember vaknar safnið úr vetr-
ardvala og iða húsin af lífi. Ágústa
Rós Árnadóttir, viðburðastjóri á
Borgarsögusafni Reykjavíkur,
segir dagskrána njóta svo mikilla

vinsælda að gott geti verið að taka
strætó á safnið því bílastæðin eigi
það til að fyllast. 

Gömlu jólin

Jóladagskrá Árbæjarsafns
stendur yfir þrjá sunnudaga í des-
ember, n.t.t. hinn 6., 13. og 20.
desember, frá kl. 13 til 17. „Þetta

er fastur liður í jólaundirbúningi
margra fjölskyldna sem fara sam-
an í Árbæjarsafn til að upplifa
gömlu jólin,“ segir Ágústa. „And-
rúmsloftið á safninu er mjög há-
tíðlegt og upplifunin eins og að
stíga eina öld aftur í tímann.
Starfsfólkið er klætt í búninga í
takt við tíðaranda safnsins og von

á íslensku jólasveinunum sem
hrekkja börnin á góðlátlegan hátt,
stela sér hangikjötslæri og dansa í
kringum jólatréð.“

Meðal þess sem ber fyrir augu
gesta í ár er hefðbundinn laufa-
brauðsskurður við kertaljós, í
gamla Árbænum. „Fylgjast má
með prentara að störfum og fá hjá
honum nýprentaða jólakveðju,
sem og sjá handverksmann skera
út gripi úr tré,“ lýsir Ágústa. „Í
safninu er líka venjan á aðvent-
unni að búa til kerti úr tólg með
hefðbundnum aðferðum og hangi-
kjöt er soðið í potti inni í Hábæ
svo að ilmurinn fyllir húsið.“

Dansað við harmonikkuspil

Klukkan 15 safnast gestir,
starfsmenn og jólasveinar saman
við jólatréð sem stendur mið-
svæðis í safninu og dansa þar og

syngja jólasöngva við harm-
onikkuundirspil og kórsöng. Segir
Ágústa gaman að sjá hvað jafnt
ungir sem aldnir gestir eru dug-
legir að taka undir í sönginum.
„Messað verður alla sunnudagana
þrjá í Árbæjarsafnskirkju kl. 14.
Hinn 13. verða fallegir jóla-
tónleikar í húsinu Lækjargötu
með dúettinum Stjörnubjart, kl.
13.30 og 14.30. Hinn 20. verða tón-
leikar í kirkjunni með Huga Jóns-
syni og Kára Allanssyni strax í
kjölfar messunnar, kl. 14.30.“

Ekki má heldur gleyma að
skoða sýningar safnsins. Ágústa
segir sýninguna Komdu að leika!
alltaf vekja jafnmikla lukku en þar
er fjallað um leikföng barna á 20.
öld. „Bæði pabbar, mömmur, afar
og ömmur sem koma á þá sýningu
finna þar eitthvað sem kallar fram
fortíðarþrána, allir mega leika sér

Upplifun
fyrir allar
kynslóðir
Íslensku jólasveinarnir verða á sveimi í Árbæjar-
safni á sunnudögum í desember og hægt að upp-
lifa jólahaldið eins og það var fyrr á tímum. Ungir
sem aldnir geta skoðað áhugaverðar sýningar,
fylgst með handverksfólki að störfum, föndrað og
jafnvel leikið sér með leikföng frá síðustu öld.

Notalegt Að skera laufabrauð við kertaljós er hin besta iðja. Rómantik Þegar snjórin leggst yfir byggðina eru gömlu húsin í Árbæjarsafni eins og úr jólakorti.

Morgunblaðið/Eva Björk

Arfur Ágústa Rós segir yngstu gestunum oft þykja stórmerkilegt að koma á sjafnið og sjá jólahaldið í gamla daga.

Forvitni Gluggagægir er á ferðinni hér og þar að hnýsast inn í annarra
manna hús. Eins gott að hann setji nammi í skóinn.
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með sýningargripina, klæða sig
upp í búninga og setja upp leik-
hús.“

Jólin árið 1959

Í Lækjargötu-húsinu er búið að
innrétta stofu og jólaskreyta í
anda ársins 1959. Þar verður einn
af fróðari starfsmönnum safnsins
til taks til að svara hvers kyns
spurningum um jólahaldið og
hvetur Ágústa gesti til að grennsl-
ast t.d. fyrir um það hvers vegna
Íslendingar drekka malt og app-
elsín á jólum, hví það er til siðs að
baka margar sortir af smákökum
og af hverju í ósköpunum rauðkál-
ið er ómissandi með hangikjötinu.“

Í Kornhúsinu er föndurhorn
fyrir alla aldurshópa og hægt að
gera þar gamaldags jólaskraut en
þar er einnig að finna sýninguna
Hjáverkin sem skoðar þau störf
sem konur tóku að sér að vinna í
heimahúsum á tímabilinu 1900 til
1970. „Í gegnum hannyrðir, mat-
seld og kennslu öfluðu íslenskrar
húsmæður mikilvægra tekna fyrir
fjölskylduna en þetta framlag
þeirra var þó hvergi skráð sem
skyldi.“

Kakó og kaka

Ágústa minnir á að Árbæjarsafn
er útisafn og þurfa gestir að
klæða sig í samræmi við veður
þótt hægt sé að skjótast inn í
gömul húsin ef veður er kalt. „Síð-
an er alltaf hægt að setjast inn í
Dillonshús, hita kroppinn með
kakóbolla og gæða sér á köku-
sneið með. Sælkerarnir ættu líka
að líta inn í Krambúðina og kaupa
þar brjóstsykur í kramarhúsum
eða ljúffenga súkkulaðimola. Í
safnbúðinni má einnig finna hitt
og þetta skemmtilegt sem gæti
ratað í jólapakkann. Heyrst hefur
að sumir jólasveinar finni þar góð-
ar gjafir til að setja í skóinn úti í
glugga, s.s. leikföng og ullarsokka. 

Yngstu gestunum þykir iðulega
stórmerkilegt að koma í safnið og
fræðast um það hvernig jólahaldið
fór fram fyrr á tímum, þegar
prúðu börnin fengu bara kerti og
spil í jólagjöf, en ekki barbídúkkur
og leikjatölvur. „Það rifjast líka
upp ýmsar minningar hjá þeim
sem eldri eru þegar komið er inn
á safnið, og ómetanlegt að geta
deilt þeim með börnunum og
barnabörnunum,“ segir Ágústa.
ai@mbl.is

Sveinki Það er engu líkt að hitta
stríðna íslenska jólasveinana.Tólg Kertagerðin er ómissandi hluti af jólunum og heillandi að sjá.

❄
Síðan er alltaf hægt að
setjast inn í Dillonshús,

hita kroppinn með
kakóbolla og gæða sér

á kökusneið með.

Kátína Jóla-
söngvarnir óma
um safnið og líf
er í túskunum
við tréð.

SMÁRALIND • 2 HÆÐ
SÍMI 571 3210
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Morgunblaðið/Eva Björk

Amerískt „Útkoman er kremaður, þykkur og yndislegur drykkur á köldum vetrardegi,“ segir Ólafur Ágústsson um eggjapúnsina.

D
esember er annasamur
tími á Kex hosteli og á
veitingastaðnum Sæ-
mundi í sparifötunum í

sama húsi. Gististaðurinn er opinn
öll jólin og veitingastaðurinn líka,
og segir Ólafur Ágústsson, rekstr-
arstjóri veitingastaðarins, að líflegt
og hátíðlegt andrúmsloft skapist í
húsinu í aðdraganda jóla.

„Við erum umfram allt að hugsa
um hvernig við getum komið til
móts við okkar kúnnahóp og leyft
þeim að njóta sín á aðventunni.
Djasstónleikar eru að vanda á
þriðjudögum og í desember bætum
við við hádegistónleikum á föstu-
dögum allan mánuðinn,“ segir Ólaf-
ur. „Ofan á það erum við með það
sem við köllum heimilislega sunnu-
daga sem er fjölskylduvæn skemmt-
un. Hefst dagskráin kl. 13 og gæti
vel farið svo að þegar dregur nær
jólum kíki jólasveinarnir í heim-
sókn. Er þessi skemmtun góð afsök-

un til að eiga notalega samerustund,
fá sér kökusneið og kakóbólla.“

Á Sæmundi í sparifötunum verð-
ur matseðillinn færður í jólabúning
og sérstakur jólamatarpakki í boði
fyrir stærri hópa sem er þá komið
fyrir inni í veislusalnum Gym og to-
nic, sem er gamall leikfimisalur.
„Við búum til smá jólastemningu í
matnum án þess að fara alla leið og
ætlum okkur ekki í slag við jóla-
hlaðborðin á hinum veitingastöð-
unum í miðborginni,“ útskýrir Ólaf-
ur.

Púns eins og í bíómyndunum

Ein af skemmtilegu hefðunum
sem orðið hafa til á veitingastaðnum
er að þar er blandað eggjapúns á
ameríska vísu. Íslendingar þekkja
þennan forvitnilega drykk úr
bandarísku kvikmyndunum en
margir hafa aldrei smakkað þennan
sæta, áfenga og hitaeiningaríka
jóladrykk.

Eins og nafnið gefur til kynna
leika egg mikilvægt hlutverk í
blöndunni en eins og vera ber eru
eggin í púnsinu hrá og þeytt saman

við sykur eftir kúnstarinnar reglum.
„Áfengi er stór hluti af blöndunni.
Við setjum amerískt búrbon-viskí
og ljóst romm út í púnsið og krydd-
um með múskati. Útkoman er
kremaður, þykkur og yndislegur
drykkur á köldum vetrardegi.“

Púnsið er drukkið úr fallegum
glösum og segir Ólafur að þrátt fyr-
ir áfengismagnið sé drykkurinn
ekki nema til þess að gefa fólki rétt

í tána. Bragðið minnir suma á ham-
ingjustundir í eldhúsinu með
mömmu, sem þeytti saman egg og
sykur sem litlir puttar stálust í að
smakka. „Við erum með smákökur á
boðstólum allan desember og til-
valið að narta í nokkrar slíkar með
púnsinu. Sumum þykir líka gott að
fá sér væna flís af reyktum sauð eða
reyktum fiski með drykknum.“
ai@mbl.is

Leyfa gestunum að njóta sín 
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Gómgleðjandi Gjafaöskjur
- sérsniðnar eða staðlaðar

að hætti hússins

Gómgleðjandi Gjafaö
- sérsniðnar eða stað

ð hætti hússinsað hætti hú

Grandagarður 35 · 101 Rvk · 551 8400 · www.burid.is

Gefðu upplifun.Gjafabréf
í ostaskóla Búrsins er
tilvalinn í skóin.

Ostajól
Hillur svigna undan
gómgleðjandi ostum

og girnilegum
kræsingum.

Hráefni

4 egg
110 g sykur
110 ml ljóst romm
3 dl nýmjólk
235 ml amerískt bourbon
235 ml léttþeyttur rjómi
múskathneta

Egg og sykur þeytt saman þar til blandan verður
létt og ljós.

Romminu bætt saman við ásamt mjólkinni.
Bourbon bætt út í.
Léttþeyttum rjóma blandað varlega saman við.
Borið fram með klaka og hellingur af fersku músk-

ati rifinn yfir.

Sígilt eggjapúns

Það getur verið merkilegt að koma inn á hótel þá daga sem flestir Ís-
lendingar verja heima með ættingjum sínum. Á meðan ástvinir koma
saman yfir hangikjöti og rjúpu eru ófáir erlendir gestir á landinu sem
una sér afskaplega vel á hótelherbergi í framandi landi yfir jólin. Ólafur
segir magnaða stemningu á veitingastaðnum og gott andrúmsloftið
verði til þess að auðvelt sé að fá starfsfólkið til að manna vaktirnar á
allra helgustu tímum jólanna. „Starfsfólkið hreinlega sækir í þessar
vaktir enda geta þær verið mjög skemmtilegar og gaman að upplifa í
gegnum ferðalanginn hvernig hann sér Ísland um jólin. Við reynum
samt að klára snemma á aðfangadag og jóladag svo fólk komist fyrr en
síðar í faðm fjölskyldunnar.“

Sérstakar vaktir 
á háheilögum dögum

Hátíðlegt andrúmsloft
er á Kex hosteli í kring-
um jólin og eggjapúns
á ameríska vísu lagað
á veitingastaðnum
Sæmundi í spari-
fötunum.



Jólablað Morgunblaðsins 121

l nsku
m rjó

ma

G A M A L D A G S

Töfraðu fram veislu með sannkölluðum hátíðarblæ

Með ís l e
nsku

M
ér finnst gaman að
skreyta en geri þó ekki
mikið af því,“ segir Hlín
Reykdal. „Ég útbý oft-

ast svona tvo til þrjá kransa fyrir
hver jól. Einn aðventukrans með
kertunum og svo bý ég líka til krans
til að setja á útidyrahurðina og annan
sem að ég hef úti við, til dæmis úti á
palli. Ég nota alltaf lifandi greni því
að þá verður kransinn aldrei eins,
sem mér finnst mjög skemmtilegt.“
Fjölbreytileikinn fær svo að njóta sín
í skrautinu, sem er mismunandi milli
ára. „Ég á ekkert uppáhaldsskraut,“
segir Hlín. „Stundum nota ég skraut
frá árinu áður eða þá að ég kaupi eitt-
hvað nýtt.“

Hægt að missa
sig í jólaskrautinu

Hlín og vinkona hennar Alma Sig-
urðardóttir hafa komið saman sl. 3-4
ár og búið til kransa og haft gaman af.
„Við Alma vinkona byrjuðum að gera
þetta, svo bættist Hadda systir í hóp-
inn og svo hafa stundum einhverjar
vinkonur okkar tekið þátt í þessu.
Eldri dóttir mín Stella, sem er sex ára
hefur líka verið liðtæk við kransa-
gerðina.“ Kransagerðin hefur ýmist
farið fram heima við, eða á vinnustofu
Hlínar á Fiskislóð. „Þetta er voða
skemmtilegt, við komum oft með ein-
hverjar smá veitingar með okkur og
svo náttúrulega hráefnið í kransa-
gerðina. Stundum höfum við líka farið
saman og keypt greni og annað til
kransagerðarinnar.“

Hún hlær og segir jólaskrautið vel
geta freistað. „Ég man að eitt árið þá
ætluðum við rétt að skreppa inn í eina
búð en enduðum á að vera þar í tvo
tíma. Það er alveg hægt að missa sig í
þessu.“ Fallegir könglar, sem rötuðu í
innkaupakörfuna í þeirri verslunar-
ferð hafa fengið að skreyta aðventu-
kransinn hjá Hlín undanfarin ár.

Þó að vinkonurnar komi saman við
kransagerðina, þá vinnur hver krans-
inn út frá sínum hugmyndum. „Auð-
vitað höfum við þó líka alveg áhrif
hver á aðra, en mér finnst samt

einkar skemmtilegt hve kransinn
verður oft lýsandi fyrir heimili og
karakter þess sem býr hann til.“

Góður ilmur skiptir máli

Hlín segir að hún kjósi almennt að
hafa hlutina frekar einfalda í kringum
sig. „Ég hef þó líka gert alveg brjál-
æðislega skreytta og ameríska
kransa sem eru ótrúlega ólíkir því
sem gengur og gerist hjá mér. Þá

kemur einhver útrás þarna.“ Í annan
tíma geti kransarnir líka verið mjög
einfaldir og því eru þeir oft ólíkir frá
einum jólum til þeirra næstu. Hefð-
bundnir jólalitir eru þó yfirleitt ráð-
andi. „Ég er bara mjög klassísk þeg-
ar að þessu kemur og vel helst
grænan, rauðan, silfur og gull.

Ég skreyti ekki mjög mikið, en
mér finnst kertaljós og góður ilmur
skipta máli um jólin og það er gaman

að kaupa falleg kerti, t.d. ilmkerti fyr-
ir jólin. Stundum set ég líka greni í
gluggakistuna inni í stofu og í fyrra
keypti ég líka fallegar könglagreinar
til að setja í vasa. Þá finnst mér fal-
legt að setja ferskt greni í stóran vasa
með berjagreinum. Svo má kannski
setja kerti og nokkra greniköngla á
silfurbakka og þá þarf ekkert endi-
lega meira til að skapa hátíðlega
stemningu.“

Skapandi alla daga

Hlín er hönnuður og hefur m.a.
getið sér gott orð fyrir hálsmen sín og
er því skapandi alla daga. Spurð
hvort hún eigi sköpunarkraft eftir
fyrir jólaskrautið, þá segist hún ekki
fá nóg. „Engan veginn, ég elska jólin
og vildi óska þess að ég hefði meiri
tíma til að baka og vera með dætrum
mínum. En þetta er náttúrlega anna-
samasti tími ársins og því reynum við
líka hafa jólastemningu og skemmti-
legheit uppi á vinnustofu, en það
verður að segjast að ég er oft mjög
þreytt á jóladag,“ segir Hlín og hlær.

Óvenjumikið er að gera hjá Hlín
fyrir þessi jólin, en fjölskyldan er ný-
flutt og til stendur að flytja vinnustof-
una og stofna verslun úti á Granda á
næstunni. „Það er bara allt að gerast.
Við vorum að flytja heimili okkar og
nokkrum dögum eftir að við vorum
búin að því þá fengum við staðfest að
við erum að fá annað rými úti á
Granda.“ Nýja verslunin sem til
stendur að opna í desember, verður á
fyrstu hæð á Fiskislóð 75, í sama hús-
næði og vinnustofa Hlínar er nú. „Við
flytjum bara á milli hæða og þurfum
þannig ekki einu sinni að breyta
heimilisfanginu. En þetta er alveg
geggjað rými og gerir okkur auðveld-
ar hafa vinnustofuna opna fyrir al-
menning, þarna verður hægt að
versla og fylgjast um leið með hvern-
ig skartið verður til. Við handmálum
allar kúlurnar þannig að ég tek bara á
móti fólki með pensilinn í hönd.“

Blaðamanni leikur forvitni á að vita
hvort litríku tréperlurnar sem hún
notar í skart sitt hafi einhvern tímann
ratað á jólakransa. „Nei, það hefur
aldrei gerst. Ég held þessu alveg að-
skildu og fæ einhverja aðra útrás við
kransagerðina,“ segir Hlín og kveðst
spennt að setja kransinn á útidyra-
hurðina á nýja heimilinu.
aseinars@gmail.com

Grenigreinarnar ómissandi
Grenigreinar eru
ómissandi hluti af að-
ventukransinum hjá
Hlín Reykdal, sem ger-
ir jafnan tvo til þrjá
kransa fyrir hver jól. 
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Sígild jól „Ég er bara mjög klassísk þegar að þessu kemur og vel helst grænan, rauðan, silfur og gull,“ segir Hlín
Reykdal um sinn stíl um jólin. Inn á milli hefur hún misst sig að eigin sögn í ríkulega skreytta ameríska kransa.

Hlín bjó til grenikrans á útidyra-
hurðina fyrir Jólablað Morg-
unblaðsins. Hún leyfir greinunum
þar að vera nokkuð frjálslegar og
breiða úr sér. „Mér finnst gaman
að hafa kransana svolítið villta og
jafnvel út í það að vera ekki alveg
reglulegir í forminu. Mér finnst
svoleiðis kransar alveg ofboðslega
fallegir og þannig fær grenið líka
að njóta sín.“

Hlín notar basthring, sem fæst í
öllum blómabúðum, sem grunn að
kransinum. „Síðan byrja ég á því
að horfa aðeins á grenigreinarnar
og móta þær eftir kransinum.
Stundum klippi ég þær aðeins í
sundur og oft tek ég eina grein og

klippi meira niður til að hægt sé að
fylla á milli. Það fer vissulega
meira greni í að hafa kransinn
svona villtan, en mér finnst smart
að njörva hann ekki alveg niður
með vírnum.“

Hlín notar síðan grænan blóma-
vír og vefur utan um grenið og
mótar kransinn þannig meðfram
basthringnum. „Svo reyni ég að
fela vírinn með því að setja grein-
arnar aðeins yfir.“ Því næst er
skrautið fest við kransinn og er því
ýmist stungið inn á milli víranna
eða í basthringinn. Að þessu sinni
notar Hlín lifandi grænar greinar
ásamt gerviberjum með greninu.
„Ég nota oft berin aftur og aftur
og t.d. voru brúnleitu berin, sem
ég nota hér, í aðventukransinum
mínum í fyrra en eru nú komin á
útidyrahurðina. Það er alltaf hægt
að nota skrautið aftur ef maður
geymir það vel.“

Fallegt að hafa kransinn svolítið villtan

Jólastáss Basthringur, greni og
ýmiskonar skraut hentar vel þeg-
ar gera á krans fyrir hurðina.
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Maraþon Á þeim þrjátíu árum sem Sigvaldi Júlíusson hefur verið þulur hjá RÚV hefur jólakveðjunum fjölgað svo mjög að lesturinn hefur farið úr átta í sautján stundir.

S
igvaldi Júlíusson leikur
stórt hlutverk í jólaundir-
búningi margra lands-
manna. Samt er það hlut-

skipti hans að hafa í nærri þrjátíu
ár verið bundinn við hljóðnemann
einmitt á þeim tíma þegar allir
aðrir eru að kaupa síðustu jóla-
gjafirnar og undirbúa heimilið fyr-
ir hátíðina. Sigvaldi hefur verið
þulur hjá RÚV frá árinu 1987 og
hefur það aðeins gerst einu sinni á
löngum ferlinum að hann hefur
ekki tekið þátt í lestri jólakveðj-
anna.

Jólakveðjur Ríkisútvarpsins
eiga sér rúmlega 80 ára sögu. Seg-
ir Sigvaldi að fyrst hafi kveðjurnar
verið lesnar á aðfangadag, síðan á
jóladag og loks að lesturinn færð-
ist yfir á Þorláksmessu árið 1943.
Fjölgaði kveðjunum ár frá ári svo
að lesturinn tók að teygja sig
langt fram á nótt. „Þegar jóla-
kveðjulesturinn var farinn að vara
til kl. 2.30 aðfaranótt aðfangadags
var ákveðið að skipta lestrinum
upp í tvo hluta og byrja kl. 20
hinn 22. desember. Við lesum þá
fram til miðnættis og byrjum svo
aftur frá kl. 8 að morgni á Þor-
láksmessu og erum búin áður en
aðfangadagur gengur í garð. Í
fyrra var þetta samtals 17 tíma
lestur, sem er tvöföldun frá árinu

1987 þegar lestur jólakveðjanna
tók átta stundir,“ útskýrir Sig-
valdi.

Netið eykur vinsældirnar

Nú þegar hægt er að senda vin-
um og ættingjum jólakveðjurnar í
gegnum Facebook með nokkrum
músarsmellum mætti halda að
„gamaldags“ miðill eins og útvarp-
ið ætti undir högg að sækja. Sig-
valdi segir að þvert á móti virðist
kveðjunum halda áfram að fjölga
og ef eitthvað er hefur netið hjálp-
að til að yngja upp þann hóp sem
sendir jólakveðju yfir útvarpið.
„Það varð mikil endurnýjun þegar
byrjað var að bjóða upp á þann
möguleika að panta kveðju á vefn-
um, á Ruv.is, og yngra fólkið dug-
legt að nota þessa þjónustu. Er nú
þegar búið að opna fyrir pantanir
á netinu en móttaka í gegnum
síma byrjar ekki fyrr en 15. des-
ember, í númerinu 515-3940.“

Sumir kaupa tvo eða þrjá lestra
svo að þeir sem kveðjan er ætluð
missi örugglega ekki af henni. Sig-
valdi segir erfitt að haga pönt-
ununum þannig að kaupandinn viti
nákvæmlega hvenær kveðjan fer í
loftið en þó er í boði að senda
kveðjurnar í sýslur landsins. „Á
ákveðnum tímum sem við auglýs-
um fyrirfram tökum við kveðjur í

tilteknar sýslur og förum þannig
hringinn í kringum landið,“ út-
skýrir hann.

Jólakveðjurnar eru ódýrari en
aðrar auglýsingar í útvarpinu en
Sigvaldi segir að sú óskrifaða
regla hafi myndast að fyrirtæki og
stjórnmálaflokkar kaupi frekar
pláss í almennum auglýsinga-
tímum á meðan fólkið í landinu
fær að hafa sitt fyrir sig. Yfir-
bragð kveðjanna hefur haldist
óbreytt í áranna rás. „Það er smá
rýni og yfirlestur í gangi og fær
ekki hvað sem er að fara í jóla-
kveðjurnar. Má vænta þess að það
verði ekki liðið að sendandinn sé
með einhvern fíflagang,“ segir
Sigvaldi og bendir t.d. á að ekki sé
tekið við kveðjum í bundnu máli.

Krefjandi maraþon

Þulirnir þurfa að vera í góðu
formi fyrir svona maraþonlestur.
Segir Sigvaldi að að jafnaði skipti

fjórir til fimm með sér lestrinum
hverju sinni, þar sem hver þulur
tekur að sér 10-15 mínútna skorpu
á hverri klukkustund en jólatónlist
leikin inn á milli. Hefur þulum
verið fækkað hjá RÚV og þarf
þess vegna að kalla til starfa
gamla reynslubolta úr greininni.
Hluti jólakveðjanna er tekinn upp
fyrirfram en stærstur hlutinn les-
inn í beinni útsendingu. Hefur
stundum komið sér vel að kveðj-
urnar eru lesnar í beinni, eins og
þegar hjúkrunarkona af dvalar-
heimili aldraðra hringdi í hljóð-
verið ein jólin:

„Hún sagði mér að hjá sér væri
fjörgamall maður sem bæri sig
mjög illa því hann hefði ekki heyrt
kveðjuna sína. Ég spurði nánar út
í kveðjuna, fletti henni upp í bunk-
anum og spurði hvort maðurinn
væri nálægur, sem hann var, og
sagði þá að kveðjan kæmi eftir
fimm mínútur. Svo las ég kveðj-

una aftur og fékk seinna annað
símtal frá hjúkrunarkonunni sem
sagði þetta viðvik hafa bjargað jól-
unum hjá þessum gamla manni.“

Varar sig á skötunni

Til að halda þulunum gangandi
– og til að ekki slái á jólaskapið –
er súkkulaði, konfekt og annað fín-
erí á boðstólum í stúdíóinu. Sig-
valdi segir að þulir verði að fara
vel með sig á þessum tíma árs því
auk jólakveðjanna sé mikið um
auglýsingalestur í desember. Sjálf-
ur hefur Sigvaldi mikla trú á heitu
tei með hunangi, engiferrót, sítr-
ónu og hvítlauk til að halda rödd-
inni góðri. Hann reynir að næra
sig skynsamlega og hvíla sig vel
eftir vinnu á mestu álagsdögunum.
„Í mötuneyti RÚV er vaninn að
bjóða upp á kæsta skötu á Þor-
láksmessu en eins góð og mér
þykir skatan má ég ekki borða
hana þennan dag því það er eitt-
hvað við þennan mat sem virðist
rugla efnafræðinni í munninum á
mér sem svo bitnar á framburð-
inum.“

Vinnan kallar á það að Sigvaldi
fórni fleiri hlutum sem okkur hin-
um þykja sjálfsagðir. Hann kveðst
sakna þess að hafa ekki í 30 ár
fengið að upplifa jólastemninguna
á Laugaveginum á Þorláksmessu
og svo getur jólakveðjulesturinn
líka komið í veg fyrir heimsóknir
til ættingja utanbæjar. „Ég er frá
Dalvík en þar hefur fjölskyldan
komið saman hjá foreldrum mín-
um á jólunum, á þeim tíma sem
erfiðast er fyrir mig að komast frá
vinnunni.“ ai@mbl.is

Heldur röddinni góðri með hunangstei
Sigvaldi þarf að sneiða hjá kæstu skötunni á
Þorláksmessu til að halda framburðinum í lagi.
Þulirnir hjá RÚV lesa jólakveðjur í samtals um 17
tíma og skipta fjórir til fimm með sér verkinu.
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Hefðir Saga jólakveðja Ríkisútvarpsins er nærri 80 ára gömul.

122 Jólablað Morgunblaðsins 



Gefðu gjöf frá
frægustu hönnuðum heims
Epal / Harpa / Skeifan 6 / Kringlan / 5687733 / epal@epal.is / www.epal.is



byko.is
Við erum í jólaskapi

á byko.is 995kr.

55095034
Almennt verð: 1.285 kr.

Jólastjarna,

fæst í BYKO Breidd.

ÚRVAL AF
INNI- OG
ÚTISÉRÍUM

ÚRVAL AF
AÐVENTU-
LJÓSUM



GILDIR 20.–23. NÓVEMBER

AF SERÍUM OG
AÐVENTULJÓSUM

Ljósa
hátíð

Sirkus Íslands
verður í BYKO Breidd
á laugardag frá 13-15.

25%
afsláttur



Horn Tignarleg hreindýrin sjást mjög víða í skrautinu í ár.

E
ins og í svo mörgu öðru
má greina tískusveiflur í
því hvernig fólk skreytir
heimili sín á jólunum.

Kristín Helga Gísladóttir, fram-
kvæmdastjóri Garðheima, segir
kransa og jólaskraut í ár einkenn-
ast af hvítum lit í bland við nátt-
úrulega græna og brúna tóna.
„Koparinn kom sterkur inn síðustu
jól og er enn áberandi en nú bætist
gullið við eftir að hafa lítið sést í
mörg ár.“

Er freistandi að spyrja hvort
gullni liturinn sé mögulega til
marks um að góðæri sé í uppsigl-
ingu. Kristín vill ekki taka svo
djúpt í árinni en samsinnir blaða-
manni í því að vinsældir jóla-
skrauts sem blandar saman gylltu
og hvítu minni skemmtilega á
Omaggio-vasann hrá Kahler sem
gerði allt vitlaust fyrr á árinu.
„Norrænn stíll er ríkjandi í kröns-
unum og skrautinu, með hlýlegum
og heimilislegum blæ. Þá ber mikið
á stjörnum af öllu tagi þessi jólin.
Ég sé líka fram á að margir vilji

nota lifandi jurtir í jólaskrautinu í
ár og leiti þá í blómlauka, híasintu,
amarillis og sígrænar litlar
plöntur.“

Rafmögnuð jól

Ein greinilegasta breytingin í
jólaskrautinu og -krönsunum er
vaxandi notkun rafhlöðukerta. Seg-
ir Kristín að miklar framfarir hafi
orðið í gerð þessara gervikerta. Ut-
an um þau er vaxhjúpur og ljósið

flöktir eins og á alvörukerti. „Þró-
unin er í þá átt að fólk noti einnig
rafhlöðuseríur innanhúss, og jafn-
vel líka utanhúss. Batterísboxin eru
farin að verða nettari svo þau taka
minna pláss á því sem á að skreyta,
og nú má fá rafhlöðuknúnar díóðu-
seríur sem eru á vír sem auðvelt er
að vefja utan um kransa eða hvað
annað sem skreyta þarf.“

Díóðuseríur hafa það fram yfir
gömlu jólaseríurnar að nota mun
minna rafmagn. Getur því logað
lengi á seríunni þótt hún fái orkuna
úr rafhlöðu. „Á mörgum rafhlöðu-
kertum og -jólaseríum er tímarofi
sem hægt er að stilla þannig að
ljósið logi bara í tiltekinn tíma. Má
þá stilla skrautið til að slökkva á
sér yfir nóttina til að spara rafhlöð-
una. Ætti þannig að vera hægt að
láta seríuna skína í tvær til þrjár
vikur áður en skipta þarf um raf-
hlöðu.“

Það gæti vel gerst að sala á
díóðuseríum yrði meiri þessi jólin
en nokkru sinni áður. „Það helst í
hendur við þessa tækni að seríurn-
ar verða sífellt betri á meðan aukin
framleiðsla og sala þýðir að verðið
verður hagstæðara. Það er allt ann-
að verð á díóðuseríum núna en fyr-
ir nokkrum árum og þá bætist við
sú verðlækkun sem verður vegna
afnáms 15% vörugjalda.“ ai@mbl.is

Samsetning Hvítt er ráðandi en kopartónar læðast inn.

Norrænn stíll ríkjandi
Rafhlöðuknúin díóðu-
ljós og rafmagnskerti
æ meira notuð í jóla-
skreytingum.

Hreiður Kertin leita skjóls í látlausum aðventukransinum.

Fjölbreytni Í raun er allt leyfilegt í
jólaskrautinu í ár. Sprækur snjókarl.

Bjarmi Vefja má rafhlöðu-díóðum um nánast hvað sem er. Tré Brugðið á leik með meðfærilega jólaseríu.
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Tækni Kristín segir rafhlöðuknúnar seríur og kerti með tímarofa getað logað lengi, jafnvel í nokkrar vikur.
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