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Ætlar þú að vera þessi
batteríslausi um jólin?
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Er hægt að
halda umhverfisvæn jól?

J

ólin eru ekki fullkomin – ekki frekar en aðrir dagar lífsins. Þótt jólin eigi að
vera alveg framúrskarandi frábær þá geta þau komið upp á rigningardegi.
Auðvitað vill enginn að jólin komi upp á rigningardegi. Það á að alltaf að
vera svo ógurlega gaman á jólunum. Fólk er búið að leggja mikið á sig til
þess að andrúmsloftið, lyktin, maturinn, gjafirnar og stemningin sé þannig
að þú munir eftir þessum jólum. Jólin eiga að vera varða á lífsleiðinni. Varðan sem
þú stoppar við í huganum eftir nokkur ár eða áratugi og hlýnar í hjartanu við tilhugsunina.Var ekki örugglega gaman?
Hver hefur ekki verið í þeim sporum að ákveða á síðustu stundu að framkvæma
eitthvað óframkvæmanlegt sem átti að færa jólahaldið upp á annað tilverustig? Svo
klikkaði eitthvert smáaatriði sem gerði það að verkum að allt fór í skrúfuna. Í stað
þess að toppa sig enn eitt árið á hátíð ljóss og friðar hrapaði jólahaldið lóðrétt niður í
kjallara. Og það varð bara ekkert gaman!
Ef manneskjan hefði náð að framkvæma hið óframkvæmanlega er ekkert gefið að
jólin hefðu farið upp á annað tilverustig. Hið óframkvæmanlega kallar á svo mikla
orku. Þetta er svolítið eins og keyra rafmagnsbíl í snjókomu, frosti og brjáluðu veðri.
Þá þarf rafmagnsbíllinn meiri orku og verður fyrr batteríslaus. Ef batteríið tæmist alveg áður en þú kemst á áfangastað ertu í pattstöðu. Þú kemst ekki úr sporunum
nema fólkið sem vinnur á dráttarbíl komi og dragi þig á næstu hleðslustöð.
Manneskjan er stundum alveg eins og rafmagnsbíll. Á æviskeiðum vors og sumars er hægt að keyra endalaust á batteríunum því lífið iðar. Það er svo mikið stuð og
ljósið í hjartanu skín svo skært að umheimurinn fær ofbirtu í augun. Svo haustar í tilverunni og þá þarf að hlaða batteríin oftar og fara betur með sig. Það sem hægt var
að gera í vorinu og sumrinu er ekki hægt lengur.
Þess vegna verður manneskjan, sem gat keyrt endalaust á tómum batteríum og
töfrað fram hið ómögulega, alveg goslaus. Andleg og líkamleg þreyta verður svo
yfirþyrmandi að fólk hefði auðveldlega getað fengið hlutverk í VR-auglýsingunni.
Það hefði ekki þurft leikara til að sofna ofan í súpunni.
Fólk veit ekki hvenær það haustar í tilverunni og það fattar stundum ekki að batteríin eru að klárast. Þegar það finnur fyrir vanmætti byrjar það að hlaupa hraðar í
stað þess að hægja á sér. Það þarf að slá út fyrri jólamet og önnur afrek í lífinu. Það
ætlar enginn að gangast við því að hrísgrjónin séu fullsoðin.
Það er einmitt fólk á þessum stað sem reynir að framkvæma hið óframkvæmanlega og verður svo fyrir hræðilegum vonbrigðum þegar eitthvað klikkar. Þá er ágætt að
muna að heimurinn ferst ekki þótt þú eigir ekki best
skreytta hús landsins og kalkúnninn sé svo þurr að það
þurfi að drekkja honum í rjómasósu til að koma honum
niður (og drekka rauðvín í bjórglasti með). Í þessu 128
síðna Jólablaði Morgunblaðsins eru margar góðar
hugmyndir að því hvernig samferðafólk okkar undirbýr hátíð ljóss og friðar án þess að vera eins og
rafmagnsbíll í hríðarbyl og frosti. Mundu svo að vera
bara þú. Hefur það ekki virkað ágætlega hingað til?
Gleðileg jól.
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Kemur heim
um jólin
Glódís Perla Viggósdóttir landsliðskona í
knattspyrnu ætlar að njóta jólanna í faðmi fjölskyldunnar á Íslandi. Hún fær stutt frí yfir hátíðarnar en nýtir það vel í laufabrauðsgerð, kökubakstur og gjafakaup.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

É

Glódís Perla Viggósdóttir nýtur þess að vera í fríi á Íslandi yfir jólin.

Glódís ætlar að verja jólunum á Íslandi í faðmi fjölskyldunnar.

Kærustuparið Glódís og Kristófer
fara til útlanda í staðinn fyrir að
gefa hvort öðru pakka.

g er kannski ekki beint mikið jólabarn en ég kann
vel að meta jólin. Síðan ég flutti út í atvinnumennsku eru jólin eini tími ársins þar sem ég veit
að ég verð alltaf í fríi og fæ góðan tíma með fjölskyldunni svo ég hlakka alltaf mikið til og reyni að
njóta eins og ég get,“ segir Glódís spurð út í jólin.
„Við spilum alveg fram að jólum, 21. desember er seinasti
leikur, en fáum svo um það bil tvær vikur í frí þar sem ég ætla
heim til Íslands og njóta þess að vera í smá fríi. Vera með fjölskyldu og vinum, halda upp á jól og áramót og svo mun ég æfa
sjálf líka sem ég hef mjög gaman af.“
Hvað kemur þér í jólaskap?
„Jólalög og jólaljósin sem lýsa upp skammdegið þegar jólin
nálgast.“
Hvað er ómissandi um jólin?
„Jólamaturinn heima. Pabbi er frábær kokkur og jólamaturinn hjá pabba og mömmu er það besta sem ég fæ.“
Byrjar aðfangadag á æfingu
Hafa löndin sem þú hefur búið í áhrif á hvernig þú heldur upp
á jólin?
„Við fjölskyldan bjuggum í Danmörku þegar ég var krakki
og þar kynntumst við dönskum jólapakkaleik sem varð svo að
jólasið hjá okkur, sem mér finnst mjög gaman. Þá eru keyptir
margir litlir pakkar, eitthvað mjög ódýrt, og svo er kastað teningum og við stelum pökkum fram og til baka hvert frá öðru
þangað til tíminn er búinn. Ég kann reyndar ekki reglurnar því
sá sem stjórnar leiknum býr þær til á staðnum og eftir skapi,
sem getur farið mjög illa í keppnisskapið mitt en það er annað
mál.
„Ég þarf alltaf að hugsa um að vera í góðu formi en það er
líka mikilvægt að leyfa sér að njóta hátíða og matar sem manni
þykir góður inn á milli. Ég byrja alltaf aðfangadag á að fara á
einhvers konar æfingu og hef gert held ég síðan ég var í 5.
flokki í HK og mér finnst það svona mín leið til að byrja jólin almennilega.
Við erum alltaf með möndlugraut í hádeginu þar sem ég
borða alltaf langmest í minni fjölskyldu en fæ aldrei möndluna.
Í kvöldmat er alltaf sveppasúpa í forrétt og nautalund í aðalrétt
með alltof miklu meðlæti þar sem mamma og pabbi passa að allir fái það sem þeim finnst gott. Svo erum við amma yfirleitt
búnar að gera heimagerðan jólaís og sósu með berjum í eftirrétt. Jólamaturinn er í raun aðaljólahefðin á mínu heimili og við
sitjum í marga tíma við borðið og hlustum á jólalög og borðum í
rólegheitunum.“
Hvað er besta jólagjöf sem þú hefur fengið?
„Ég og kærastinn minn gefum yfirleitt ekki hvort öðru beint
jólagjöf heldur reynum við að fara til útlanda einhvern tímann í
kringum jólin, sem er jólagjöfin okkar, og mér finnst það æðisleg hefð.“
En best heppnaða gjöf sem þú hefur gefið?
„Mamma og pabbi halda því fram að bestu gjafir sem ég hef
gefið þeim séu föndur- og smíðagjafirnar í grunnskóla. Þær er
ennþá að finna í notkun hér og þar í Furugrund 6.“
Veisluhöld á Skagaströnd

JÓLAFÖTIN &
JÓLAGJAFIRNAR

JA

Áttu þér uppáhaldsjólaminningu?
„Ég er ættuð frá Skagaströnd og stór hluti af fjölskylda
pabba býr fyrir norðan. Við förum ekki nógu oft norður en á
annan í jólum er hangikjötsboð sem við reynum að fara í ef við
getum. Þetta boð byrjar eins og flest jólaboð en það líður yfirleitt ekki langur tími áður en allir, gamlir sem ungir, eru komnir með eitthvert hljóðfæri og það er sungið, trallað og dansað
langt fram á nótt. Viggó langafi minn, sem lést í fyrra, 94 ára,
var yfirleitt fyrstur upp með harmónikuna sína til að byrja
partíið. Þetta eru mjög dýrmætar og skemmtilegar minningar.“
Hvernig ætlar þú að halda upp á jólin í ár?
„Eins og ég sagði kem ég frekar seint til Íslands eða líklega
ekki fyrr en 22. desember svo ég reyni að plata fjölskylduna
mína í að bíða með allar jólahefðir eins og laufabrauðsgerð og
kökubakstur þangað til ég kem. Ef ég þekki sjálfa mig rétt mun
ég líka eiga eftir að kaupa allar jólagjafir, þannig að 22. og 23.
desember munu fara í að redda því. Þegar það er klárt þá er
það bara að njóta jólanna með fjölskyldunni.“
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Jólagjöﬁn í ár er
íslensk hönnun
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1 Ilmvatnslína
Eftir Andreu Maack.
15.900 kr.

5 Gler og basalt
Hönnuður: Carissa Baktay.
Framleitt á Kjalarnesi.
65.000 kr.

R AMMAGERÐIN , ÍSLAND 1940

2 Fischer – ilmkerti
Handgert jólakerti Fischer
fyrir Rammagerðina.
Framleitt í Reykjavík.

3 Peysa - 100% íslensk ull
Hönnuður: Aníta Hirlekar
fyrir Rammagerðina.
Framleitt í Reykjavík.

10.500 kr.

33.500 kr.

6 Teppi – 100% íslensk ull
Hönnuður: Aníta Hirlekar
fyrir Rammagerðina.
Framleitt í Reykjavík.

7 Hlín Reykdal
Eyrnalokkar blóm: 18.900 kr.
Armband með blómi: 13.900 kr.
Armband/hálsmen: 22.900 kr.

33.000 kr.

4 Ullarsokkar – Rammagerðin
Framleiddir í Reykjavík úr
íslensku sokkabandi.
3.800 kr.

8 Bolur mánaðarins
Hönnuður: Bríet fyrir
Rammagerðina.
Einungis í Hörpu.
6.500 kr.

Skólavörðustígur 7
Skólavörðustígur 12
Kringlunni
Harpa
Flugstöð Leifs Eiríkssonar

W W W. R AMMAGERDIN . IS
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Það er alltaf mjög jólalegt í London
Stefanía Tinna Warren býr í London með eiginmanni sínum, Matt Balley. Hjónin eiga börnin Baltasar og Audrey og
hafa í gegnum árin blandað saman íslenskum og breskum jólahefðum svo úr verður stórkostlegur tími í desember.

É

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

g flutti til Englands því mig langaði að læra eitthvað meira tískutengt,“ segir Stefanía sem hefur
unnið á Bond Street og Sloan
Street fyrir tískuhús á borð við
Alexander McQueen, Missoni og Roland
Mouret. Í dag rekur hún fyrirtækið All of the
Above sem stendur fyrir pop-up-tískuviðburðum í London sem selja vel með farin
notuð merkjaföt. „Okkur þótti mikilvægt að
sporna við þeirri miklu sóun sem á sér stað í
tískuheiminum og stuðla að sjálfbærari
neysluhegðun.“
Stefanía Tinna segir að jólaundirbúningurinn í London sé skemmtilegur tími. „Það er
mjög jólalegt í London, fallega skreytt og mikill jólaandi í borginni.“
Hvað gerið þið fjölskyldan saman á aðventunni?

Krakkarnir hitta
alltaf jólasvein
fyrir jólin.

„Við förum alltaf á skauta á Natural History
Museum, förum og hittum jólasvein í Fulham
Palace sem gefur krökkunum pakka og við
föndrum jólaskraut. Ég syng í íslenska kórnum í London og við erum alltaf með jólatónleika og jólaball líka sem er mjög skemmtilegt og gaman fyrir okkur Íslendingana að
hittast.“
Elda kalkún á jóladag
Margir tala um jólastress á Íslandi, er það
líka svoleiðis í Bretlandi?
„Það er örugglega jólastress alls staðar en
þá skiptir hugarfarið öllu máli. Það þarf að
muna að stoppa og njóta tímans. Þá koma
börnin sterk inn því þau kenna manni svo
sannarlega að vera í núinu, sérstaklega í jólaundirbúningnum því þau taka eftir öllum litlu
hlutunum sem við kannski gleymum oft.“
Eru jólin svipuð á Íslandi og í Bretlandi?
„Við maðurinn minn erum núna búin að
blanda saman því besta af báðu finnst mér.
Hinn 24. desember borðum við góða
skinku, osta og ég geri jólaglögg, við
hlustum á messuna og klukkurnar
hringja inn jólin. Við förum í
jólanáttföt og höfum það kósí.
Að morgni 25. desember opna
krakkarnir jólasokkana sína
með litlum gjöfum og leika
sér með þær á meðan við
eldum kalkún sem við
borðum í hádeginu. Svo
opnum við stærri pakkana eftir það og höldum
áfram að borða fram eftir
kvöldi.“
Saknarðu íslenskra jóla?
„Já og nei. Mér finnst við
vera búin að blanda hefðum
okkar vel saman. Við erum
¼ SJÁ SÍÐU 8

Hjónin Stefanía Tinna Warren og Matt
Balley með börnin Baltasar og Audrey.

KJ
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Það er alltaf jólalegt í London.

Verður gjöfin þín
gjöfin þín?

Gefðu vini, fjölskyldu eða ástinni fallega gjöf sem skapar
dýrmætar minningar — ein gjöf opnar yfir 40 dyr út í heim.
Allir sem kaupa gjafabréf frá okkur fram að Þorláksmessu
gætu unnið 500.000 kr. gjafabréf.
Kauptu þína gjöf á icelandair.is/gjafabref
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Fjölskyldan ætlar að vera í Bretlandi um jólin.

mjög dugleg að koma heim til Íslands og vorum heima um síðustu jól.“
Hvað finnst þér ómissandi að gera og
borða um jólin?
„Waldorfsalat og heimalagað rauðkál eru
alltaf á borðum.“
Breyttust jólin eftir að þú eignaðist börn?
„Já. Þau eru svo miklu betri í gegnum augu
barnanna.“
Áttu þér uppáhaldsjólaminningu?
„Uppáhaldsjólaminning mín er af allri fjölskyldunni að syngja saman við píanóundirspil
hans afa Ingva á annan í jólum. Við hittumst
alltaf stórfjölskyldan hjá ömmu og afa, borðuðum saman hangikjöt og við krakkarnir
spiluðum og lékum okkur. Yndislegar minningar.“

Börnin bíða spennt eftir því að fara að kaupa jólatré.

Tréð fer upp í byrjun desember
Hvernig skreytið þið um jólin?
„Eftir að hafa verið á Englandi núna í mörg
ár erum við farin að setja tréð okkar upp
fyrstu helgina í desember. Það er orðin hefð
hjá okkur að fara í fallega verslun hérna rétt
hjá og velja okkur ekta tré með góðri lykt. Það
þarf að vera alveg rétt í laginu og við fáum
okkur kaffi og kakó og höldum svo öll á trénu
saman heim. Krakkarnir geta ekki beðið eftir
því að fá að fara og velja tréð. Við skreytum
það svo fljótlega til að geta notið þess sem
lengst.“
Hvar er skemmtilegast að upplifa alvörujólastemningu í Bretlandi?
„Að fara á skauta í Natural History

Museum. Sloan Square, Kings
Road er voða fallegt hverfi og svo
sannarlega hægt að komast í jólaskap
með ljósum og heitum drykk.“
Hvernig ætlið þið að halda upp á
jólin í ár?
„Við verðum í London þetta árið.
Það er mikið af skemmtilegum tónleikum, jólamörkuðum og uppákomum
sem við hlökkum mikið til. Við verðum hjá
tengdafjölskyldunni minni í litlu fallegu
þorpi í Suffolk um jólin sjálf og komum svo
aftur heim til London á milli jóla og nýárs.
Það er mikilvægt fyrir okkur að vera með
fjölskyldunni á jólunum og í þetta skiptið
verðum með tengdafjölskyldunni minni,“
segir Stefanía Tinna.

Fjölskyldan fer á skauta
fyrir jólin.

fö
r

LUR

Hér sést hvernig formin líta út og hvernig
kökurnar verða þegar búið er að baka þær.
Formin fást í Søstrene Grene.

Krúttleg
piparkökuform
Piparkökubakstur er skemmtilegur en hann verður ennþá skemmtilegri ef
það er hægt að fara aðeins lengra. Í Søstrene Grene er til dæmis hægt að fá
jólatrés-piparkökuform sem geta staðið. Auðvelt er að sameina bakstur og
skreytingar með þessu móti.

Njótum
aðventunnar
20%

af kertum og
ljósaseríum
Ristaðar jólamöndlur
laugardag milli kl 13 - 16
Þú ﬁnnur allt til að gera fallegt fyrir aðventuna í
verslun okkar og vefverslun www.gardheimar.is
Úrval af kertum og jólaljósum á afslætti.
Afsláttarkóði: ADVENTAN
Lærðu að gera þína eigin skreytingu
- sjá QR kóða með kennslumyndböndum

Tilboðin gilda frá 24. - 27. nóvember

Opið til 21
öll kvöld

Úrval af fallegum
aðventukrönsum

Stekkjarbakka 6 • 540 3300 • gardheimar.is
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„Ég er
einn af
fáum sem
senda enn
jólakort“
Vignir föndrar jólakort og sendir.

Vignir Ljósálfur Jónsson, kennari og
umsjónarmaður skólabókasafnsins í
Laugarnesskóla, byrjar formlega að telja
niður til jóla 100 dögum fyrir jól. Vignir er
alltaf með hugann við jólin og byrjar
stundum að undirbúa hátíð ljóss og friðar
með margra mánaða fyrirvara. Hjá honum
snúast jólin um að gleðja og njóta lífsins.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Morgunblaðið/Eggert

V

ið vorum með Kanasjónvarpið
heima og ég man eftir því að rétt
fyrir sex var Disneyþáttur í
sjónvarpinu. Það var alltaf
slökkt á miðjum þætti af því að
klukkan var orðin sex,“ segir Vignir um jólahefðirnar á æskuárunum í Sandgerði. Í matinn
var reyktur svínahnakki og var sú hefð tilkomin
vegna þess að það var það síðasta sem var eftir í
búðinni. „Pabbi var kaupmaður, það var mikil
jólastemning og ég var mikið að væflast um í
búðinni. Eitt skipti kom einhver sem hafði
gleymt að kaupa í matinn fimm mínútur í lokun
og pabbi seldi jólasteikina okkar. Það eina sem
var til var reyktur svínahnakki fyrir okkur. Öllum fannst það svo gott að eftir það var það alltaf í matinn.“

100 dagar til jóla
Jólalög hafa alltaf skipað stóran sess í lífi
Vignis og hefur hann að undanförnu deilt einu
jólalagi á dag með vinum sínum á Facebook.
Áður fyrr byrjaði hann ekki að hlusta á lögin
fyrr en á aðventunni en núna leyfir hann sér að
hlusta á þau allan ársins hring. Á hverju ári
finnur hann nýtt þema til að deila með fólki.
„Mér finnst gaman að deila með fólki og fá
viðbrögð við því,“ segir Vignir meðal annars um
það sem drífur hann áfram. „Í eitt skiptið var
ég með Harry Potter-þema. Þá birti ég 100
myndir af persónum úr Harry Potter fyrir jólin
og sá fyrsti til þess að giska á persónurnar fékk
Harry Potter-póstkort frá mér. Það varð til
skemmtileg samkeppni í vinahópnum. Systir
mín sem er kennari í Fjölbrautaskóla Suður-

nesja tók þátt með nemendum sínum. Þau byrjuðu alla morgna á því að giska og unnu ansi
oft.“
Vignir segir mismikla vinnu fara í það sem
hann tekur sér fyrir hendur 100 daga fyrir jól.
Fyrir nokkrum árum fléttaði hann hjartapoka
og hengdi upp í jólatré í búð systur sinnar, Spiral hönnun. „Ágóðinn fór til Neistans, styrktarfélags hjartveikra barna. Það er gaman að gefa
af sér. Eitt skipti birti ég myndir af tíu kirkjum
sem ég deildi með fólki. Fyrst birti ég mynd af
hurðarhúninum, svo hurðinni og að lokum birti
ég myndir af allri kirkjunni. Hluti af sumarfríinu fór í að finna kirkjur úti á landi og taka
myndir af þeim. Stundum fékk ég lykil að kirkjunum eins og í Hvalsneskirkju,“ segir Vignir.
Hann segir að sumt fólk hafi verið ótrúlega
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Jón bergsson
Bæklingur

Fær orku úr því að gleðja

„Ég er einn af fáum sem senda enn jólakort,“
segir Vignir sem sendir um 100 heimaföndruð
jólakort ásamt eiginmanni sínum, Marteini
Tryggvasyni Tausen. „Ég get gleymt stað og
stund þegar ég sest niður og föndra. Þá hlustar
maður kannski á Storytel. Það kemur sér mjög
vel þegar maður vinnur á skólabókasafni og þarf
að komast yfir margar barnabækur,“ segir Vignir sem hefur átt það til að vera mjög metnaðarfullur. „Eitt árið ætlaði ég að föndra jólakort með
englum en svo sá ég fram á að klára það ekki. Ég
endaði á að föndra hvít kort með rauðu HIVslaufunni og kláraði englakortin árið eftir. Það
kostar meira að senda jólakort núna en áður fyrr
og það er leiðinlegt að það fást ekki jólafrímerki
lengur. En þetta kemur allt aftur til manns. Það
er ótrúlega gefandi.“
Vignir hefur komist í meira návígi við dauðann
en
margir aðrir. Hann missti maka úr HIV og
Eitt árið ætlaði ég
sjálfur varð hann mjög veikur fyrir um tveimur
að föndra jólakort
áratugum. „Það getur vel verið að það sé ástæðmeð englum en svo an fyrir því að ég legg áherslu á að njóta og vera í
sá ég fram á að
núinu,“ segir Vignir. Þegar hann var sem veikastur og þurfti að fara í veikindafrí hafði vinur
klára það ekki. Ég
endaði á að föndra hans orð á því að hann hefði aldrei haft jafnmikið
að gera en hann tók upp á því að senda öllum
hvít kort með rauðu börnunum í stórfjölskyldunni póstkort í hverri
HIV-slaufunni og
viku. Uppátækið endaði í hinsegin göngunni. „Ég
verð ekki þreyttur ef verkefnin gefa mér gleði.
kláraði englakortin
Þegar ég var í myndmenntadeildinni í Kennaraárið eftir.
háskólanum var ég líka í fullri vinnu. Það
Eitt árið var jólakortið
var ekkert mál af því mér fannst
Ford Anglia-bíll úr
það svo skemmtilegt,“ segir
Harry Potter. Í
Vignir. Þankagangur
framsætinu sitja
Vignis skýrir ef til vill af
Vignir og Marteinn.
hverju hann hefur tíma til
að gleðja svo marga og
komast yfir margt í aðdraganda jólanna, hann fær orku
úr því sem hann gerir.
Vignir á eina dóttur og
þrjú afabörn. Dóttir hans er
fædd í lok desember og er
auðvitað mikið jólabarn eins
og hann sjálfur. Barnabörnin
fá mikla athygli í desember
og hafa sumar hefðir sem
hann skapaði með dóttur
sinni fengið framhaldslíf hjá
barnabörnunum. Afi Ljósi
eins og barnabörnin kalla
hann útbýr jóladagatal fyrir
Hér má meðal annars sjá jólaföndur sem
¼ SJÁ SÍÐU JÓLATRÉ 12
Vignir hefur skapað í gegnum árin.

¼

Jón bergsson
Bæklingur

naskt þegar kom að því að giska á kirkjurnar þó
að mikið sé um gamlar kirkjur úti á landi.

Gefum augnablik
Augnablik
sem yljasem ylja
Gjafabréf Bláa Lónsins eru einstök og nærandi jólagjöf

Í gjafabréfunum koma saman vellíðan, hlýja og umhyggja. Þau geta innihaldið nudd,
ﬂotmeðferð, aðgang að Bláa Lóninu eða Retreat Spa, óvissuferð á veitingastaðinn
Lava eða inneign fyrir húðvörum okkar. Gefum hlýju um hátíðarnar.
Bláa Lónið · Laugavegur 15 · Kringlan · blaalonid.is
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afabörnin með 24 pokum annað hvert ár, árin á
móti gefa barnabörnin öfunum glaðning í sömu
pokunum.
„Ég kaupi púsl sem ég púsla og skipti upp í 24
bita og set í jólapokana sem þau geta púslað. Svo
kaupum við líka alltaf jólanáttföt á barnabörnin.
Það þarf að kaupa þau mjög tímanlega get ég
sagt þér,“ segir Vignir sem lenti næstum í því
einu sinni að jólanáttföt á börn væru uppseld.
Vignir segir líka ómissandi að fara á jólatónleika
Litla Tónsprotans á vegum Sinfóníunnar með
barnabörnunum.

Í ár ætlar
Vignir til Kaupmannahafnar í
jólaferð.

365 dagar til næstu jóla
Það er jólalegt á bókasafninu hjá Vigni.
Þó Vignir sé duglegur að breiða út gleðina og
koma sér í jólagírinn segist hann skreyta á mjög
einfaldan hátt heima hjá sér. „Marteinn, eiginmaður minn, er alþjóðlegur kattadómari.
Margir kattadómarar safna miklu kattadóti
og kattastyttum en Marteinn gerir það ekki en
hann er sáttur með kisujólaskraut. Við hengjum kattajólaskraut á jólatréð,“ segir Vignir.
Vignir reynir að fara í aðventuferðir til útlanda eins oft og hann getur og drekka í sig
jólaandann. „Ég er að fara núna í lok nóvJóladagatalið
ember með fjölskyldunni til Kaupmannameð púslinu.
hafnar. Kaupmannahöfn hefur oft orðið
Sömu pokarnir
fyrir valinu. Ég hef líka farið til Heidelhafa verið notaðir
berg og til Strassburg þegar dóttir mín
síðan 2006.
bjó þar. Það er ótrúlega fallegt og mikil
jólastemning á jólamörkuðunum fyrir jól.
Það er alls konar jóladót en ég kaupi sjaldan
neitt nema kannski kisuskraut á jólatréð. En það
er stemning að fá sér jólaglögg sem mér finnst
gott,“ segir Vignir. Hann segir allt annað að upplifa aðventugleðina og finna jólailminn í gömlum
evrópskum borgum en í Reykjavík. Amsterdam
er borg sem kom honum á óvart en þangað fór
hann sem maki kattadómara um miðjan nóvember fyrir nokkrum árum og varð vitni að því
þegar heilagur Nikulás kom siglandi á bátnum
sínum og krakkar tóku á móti honum klæddir í
Fyrsta jólakortið sem Vignir sendi þegar hann var sjö ára,
búninga Svarta-Péturs. Vignir bendir þó á að
árið 1963. Vignir fann kortið eftir andlát móður sinnar.
síðan þá hefur verið hávær umræða um kyn-

Gjafakort
Landsbankans
Með gjafakortinu er ekkert mál að
velja réttu jólagjöfina. Þú ákveður
upphæðina og sá sem þiggur velur
gjöfina. Þú færð gjafakort í næsta
útibúi eða á landsbankinn.is.

L ANDSBANKINN.IS

Kisujólaskraut er í
uppáhaldi.

þáttafordóma sem
felast í búningahefðinni og sótsvartri
andlitsmálnVignir taldi niður til jóla
ingunni.
með persónum úr
Hjónin Vignir og
Harry Potter eitt árið.
Marteinn hafa búið sér til
nýjar hefðir á aðfangadag og
jóladag. „Á aðfangadag hlustum
við t.d. alltaf á plötu, Jólahátíð: Söngvar,
sögur og kvæði þar sem Hjalti Rögnvaldsson
Falleg jólasería
leikari les upp jólaljóð. Marteinn ólst upp við
er á trénu.
rjúpur en pabbi hans var kokkur. Marteinn vildi
ekki reyktan svínahnakka og ég vildi ekki rjúpur
svo við höfum þá hefð að sjóða hangikjöt. Einu
sinni reyndum við að drekka rauðvín með hangikjötinu en núna fáum við okkur bjór og snafs.
Það er alltaf möndlugrautur og möndlugjöf þó
við séum bara tveir. Möndlugjöfin er listaverk en
við erum mjög hrifnir af samtímalist. Marteinn
velur yfirleitt gjöfina. Á jóladag erum við á náttfötunum allan daginn, borðum og lesum.“
Hvenær eru jólin búin?
„Ég hef grínast með að segja að nú séu 365
dagar til jóla strax á jóladag,“ segir Vignir að
lokum sem er greinilega alltaf með hugann við
jólin og hinn sanna jólaanda.

N Ú FÁ S T F Y L L I N G A R Í
V IN S ÆL A E AU D E PA R FUM IL MINN
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Bryndís Hera Gísladóttir og
Ásgeir Kolbeinsson kynntust
á skemmtistaðnum Austur,
sem hann rak á þeim tíma.

Jólin eiga ekki að vera
gjaldþrot og stress
Athafnamaðurinn Ásgeir Kolbeinsson og
heilsumarkþjálfinn Bryndís Hera Gísladóttir,
kölluð Hera, halda nú upp á sín níundu jól saman en á næsta ári hafa þau verið saman í tíu ár.
Margrét Hugrún Gústavsdóttir| margret.hugrun@gmail.com

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Þ
Sælkerajól
ajól
Úrval
rval af girnilegum ostakörfum
m og ösk
kjum
s
rabros yfir jólin
sem

au sáust fyrst þegar utanbæjarstelpan Hera
um við að hlæja af því höfum lært að hafa húmor fyrir
kom til Reykjavíkur frá Þorlákshöfn til þess
þessu og höfum slípast vel saman með árunum,“ segir Ásað taka afleysingavakt fyrir frænku sína sem geir. Hann bætir því við að Hera sé í hrútsmerkinu og flest
vann á skemmtistaðnum Austur en þann stað merkin í kortinu hennar séu eldmerki en hann sé þessi
rak Ásgeir um árabil. Hann féll strax fyrir
jarðbundni.
þessari fegurðardís sem er sautján árum yngri en hann
Er skreytióð og mun aldrei verða bara eitthvað eitt
sjálfur og fór einbeittur í að reyna að heilla hana því fyrir
honum var þetta ást við fyrstu sýn.
Hera er týpan sem hefur ekki áhuga á því að vinna bara
„Það fara oft svo góðar sögur af utanbæjarfólki. Það
í einu starfi. Hún er menntaður heilsumarkþjálfi og hefur
þykir gott til vinnu og hefur alls konar kosti virðist vera,“
mikinn áhuga á stjörnumerkjum.
segir hann og bætir við að þótt hann hafi ekki blásið í öll
Þá vinna þau Ásgeir saman að verkefnum sem eiga enn
seglin við fyrstu kynni hafi hann lagt sig mikið fram um að eftir að líta dagsins ljós og svo tekur hún að sér að skreyta
fá að kynnast henni betur. Nú tæpum áratug síðar búa þau sali fyrir veislur. „Ég er alveg skreytióð og fæ meðal anní nýlegu þriggja hæða parhúsi í Kópavoginum
ars útrás fyrir þá þörf með því að taka að mér verkásamt sonunum Alexander Loga og Ívari Degi sem
efni fyrir aðra. Manni er kennt í grunnskóla að maðÁsgeir átti fyrir. Þau skrifa velgengni í sambandur eigi að verða bara eitthvað eitt en nú hef ég
inu á hversu góð þau séu í að leysa öll mál með upploksins látið þann böggul til hliðar og sætt mig við að
byggilegum samtölum og vera meðvituð
ég mun aldrei verða bara eitthvað eitt.
um hversu ólík þau eru án þess að annað
Heilsumarkþjálfinn á þannig mjög vel við
Svo þarf maður að
reyni eitthvað sérstaklega að breyta hinu
mig því ég hef mikinn áhuga á heilsu og
passa að borða ekki
í háttum og hegðun.
heilbrigði fólks og fólk er svo margs konyfir sig bara af því það ar,“ segir hún.
„Ef það er eitthvað sem ég er ekki
eru jól og nóg af mat til
sáttur við eða hún ekki sátt við þá förum
Ég leiði talið að jólunum og spyr hana
við ekki í pirring með það heldur er málið heldur njóta augnaráða um hvernig huga megi að heilsunni
bara rætt og þannig leysum við það.
yfir hátíðarnar.
bliksins. Það má líka
Svona lærum við líka betur inn á hvort
„Mér finnst mjög mikilvægt að maður
borða óhollt í janúar.
annað. Hún veit hvernig ég er og öfugt.“
missi sig ekki í sukki út desember og
Það þarf ekkert að
hugsi að maður ætli bara að byrja að
Ólíkar týpur sem ná vel saman
hugsa um heilsuna í janúar. Með því er
troða öllu ofan í sig í
Hera segir að mikilvægt sé að reyna
desember. Í raun snýst maður farinn að skadda andlegu heilsekki að breyta fólki og að Ásgeir sé
una. Ég vil frekar hugsa að þetta sé falþetta um jafnvægi eins legt tímabil og ég borða bara heilsustundum galinn og kassalagaður.
og allt annað í lífinu.
„Ég er svona týpan sem finnst allt
samlega eins og ég er vön, en fer samt og
skemmtilegt og er mjög spontant. Mér
fæ mér kakó við hátíðarvagninn niðri í
finnst til dæmis gaman að það sé ekki bara ein leið heim til bæ þótt ég fái mér ekki kakó svona vanalega. Svo þarf
mín. Ég get alveg valið um fjórar leiðir en hann velur alltaf maður að passa að borða ekki yfir sig bara af því það eru
þá sömu. Ásgeir er svona reglupési, ef hlutirnir virka þá er jól og nóg af mat til heldur njóta augnabliksins. Það má
hann ekkert að breyta þeim, en þá elska ég að ögra honum líka borða óhollt í janúar. Það þarf ekkert að troða öllu
að keyra aðra leið heim, sem hann á erfitt með en síðan
ofan í sig í desember. Í raun snýst þetta um jafnvægi eins
hlær hann bara að því. Þannig erum við farin að þekkja
og allt annað í lífinu,“ segir hún.
hvort annað svo vel,“ segir Hera. Ásgeir segir skýringuna
Fer rólega í jólabjórinn og hefur hemil á neyslunni
á muninum á þeim liggja að mörgu leyti í stjörnuspekinni.

¼

Upplýsingar og pantanir:
Ostahusid is
Ostahusid.is
ostahusid@ostahusid.is
565-3940

„Ég er bara þessi venjulega vanafasta steingeit en mér
finnst gaman að þessum spontant hlutum hjá Heru. Það er
oft þannig að þegar maður venur sig á eitthvað þá er mikilvægt að vera líka til í að breyta því. Steingeitin er frekar
formföst en maður má ekki festast alveg. Oft þegar Hera
stingur upp á einhverju þá eru mín fyrstu viðbrögð að
segja nei. Það er bara af því í mínum huga var kannski
búið að ákveða að fara að gera eitthvað annað og breyting
því óþörf við fyrstu hugsun. Þá horfir hún á mig og svo för-

Ásgeir er á sömu bylgjulengd hvað þetta varðar. Honum finnst betra að halda takti í heilsusamlegu mataræði
en neitar sér þó ekki um að gera sér dagamun í desember.
Í þessu samhengi nefnir hann bjórdagatölin sem eru alltaf
gefin út í byrjun mánaðarins.
„Þetta er einn bjór á dag í tuttugu og fjóra daga! Fyrir
mörgum árum fannst mér þetta rosalega sniðugt en það
passar kannski ekki fyrir alla. Ég vil frekar gera mér
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algerlega heilagan afslöppunardag og þá megi
flest verkefni bíða betri tíma „Það á allt að vera
klárt á aðfangadag svo ég má ekki einu sinni fara
út í búð að kaupa einn rjómapela,“ segir hann,
fær sér kaffisopa og lítur sposkur á Heru. „Síðustu jól var hann alltaf bara aðeins að fara að
gera eitthvað en mundi svo að það var aðfangadagur og settist niður. Hann mundi það
samt ekki lengi í einu því áður en ég vissi af þá
heyrðist eitthvert hljóð fyrir utan og þegar ég
leit út var kominn svampur og sápufroða á
rúðuna því hann var farinn út að þrífa gluggana.“
„Maður er kannski bara vanur því að vera að
vinna svona mikið en samt finnst mér ekkert
betra en jóladagur og nýársdagur þegar allt er
lokað,“ segir hann. „Það er eitthvert frelsi í því
að geta ekki farið neitt. Mér finnst mjög skrítið
þegar maður fer að versla núna á Þorláksmessu.
Það er eins og það sé heimsendir í nánd og fólk
sé að reyna að tæma búðirnar. Samt er alveg opið núna til fjögur á aðfangadag ef eitthvað klikkar. Svo er aftur opið annan í jólum þannig að
þetta er bara einn dagur,“ segir hann og hristir
höfuðið.

dagamun og fá mér jólabjór með vinum og fjölskyldu í aðdraganda jólanna. Oft er verið að
þvinga eitthvað inn hjá okkur sem er ekkert gott
fyrir mann um jólin og þarf því að hafa jafnvægi
á því eins og öllu öðru,“ segir Ásgeir. Hera segist
sammála því að það sé ekki gott að vera í yfirdrifinni neyslu þótt það sé hátíð og nefnir í því samhengi að það sé alls ekki hollt fyrir krakka að
byrja hvern morgun á því að fá sér súkkulaði úr
dagatali, sérstaklega ekki þegar mikið ofát er í
gangi. Hún segir að þessi litli súkkulaðimoli kalli
á meiri sætindi. Sjálf kaupir hún litla poka og
setur smágjafir í fyrir son sinn en sá litli hefur
botnlausan áhuga á líkamshlutum og líffærum.
Að sögn móðurinnar kæmi það henni ekki á
óvart ef hann yrði læknir eða einhvers konar
vísindamaður einn daginn.
„Ég finn gjafirnar til dæmis í Tiger og kaupi
þetta læknadót og fleira sem hann hefur gaman
af. Svo útbúum við samverudagatal sem er mjög
sniðugt, sérstaklega fyrir upptekna foreldra því
þessar gæðastundir eru svo dýrmætar. Hugmyndir að samverudagatali eru til dæmis föndur, tilraunir í eldhúsinu, fjöruferð eða útivist og í
raun bara hvað sem okkur Alexander dettur í
hug.“

Myndu ekki fara til Tene um jólin

Taka lítil skref í einu og spara stressið
Spurður hvaða hefðir hin vanafasta steingeit
haldi fast í svarar Ásgeir glettinn að það séu í
raun allar vondu hefðirnar. „Vera á síðustu
stundu. Skreyta seint, kaupa gjafirnar seint en
vera bara slakur fram að því,“ segir hann en
dregur grínið strax til baka og segist hafa breyst
eftir að hann kynntist Heru.
„Það er fólk sem notar allan nóvember og desember í jólaundirbúning. Það er komið skraut í
IKEA í byrjun nóvember og þetta er allt byrjað.
Sumum finnst það pirrandi. Ég spáði aldrei í jólin fyrr en 20. desember en í dag er ég orðinn
þetta fólk sem notar nóvember í undirbúning.
Ég upplifi hvað ég er glaður þegar desember
kemur, að vera búinn að öllu. Það er til dæmis
komið jólaþorp í Hafnarfirði og af hverju ekki að
klára að ganga frá öllu sem veldur stressi og nota
svo laugardaga og sunnudaga fram að jólum í afslöppun og skemmtilegheit,“ spyr Ásgeir.
Hera er sammála og telur fram fleiri kosti við
að fara snemma af stað með undirbúninginn. Til
Hera er mjög
dæmis sé hægt að dreifa kostnaðinum við hátíðhvatvís en
arhöldin yfir fleiri mánuði og njóta fleiri daga.
Ásgeir mjög
„Það sem ég væri til í að innleiða meira hjá
vanafastur.
okkur elsku Íslendingum er að nota þennan fallega tíma til að heimsækja hvert annað og vera
saman. Ekki henda pakkanum inn á Þorláksmessu og hlaupa svo á næsta stað. Fólk
er nógu stressað í daglegu lífi, svo koma
jólin ofan á það og þá verður það enn
stressaðra. Þetta þarf ekkert að vera
svona mikið stress ef maður tekur lítil
Ég er bara þessi venjulega
skref og minnir sig á að þetta sé fallegur
vanafasta steingeit en mér
samverutími, ekki gjaldþrot og stress.“

¼

Óþarfi að liggja afvelta uppi í sófa
Hera segir að bætt skipulag við jólaundirbúninginn hafi gefið þeim aukadag
til að njóta. Nú sé Þorláksmessan líka
heilög hjá þeim enda hafi reynslan
kennt þeim hvað stressið sé leiðinlegt

finnst gaman að þessum
spontant hlutum hjá Heru.
Það er oft þannig að þegar
maður venur sig á eitthvað
þá er mikilvægt að vera líka
til í að breyta því.

Jörmundur
Sjálfvinda frá YRSA Reykjavík
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Verð kr. 43.900
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fylgir með til jóla
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Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

þann dag. „Þá látum við vini og ættingja vita að við séum á
leiðinni niður í bæ og svo koma þau sem geta að hitta okkur og úr verður hátíðleg samverustund.“
Parið er ekki stíft á hefðunum með jólamatinn enda hafa
allar matarhefðir breyst síðustu árin. Nú er til dæmis
hægt að fá hamborgarhrygg árið um kring en þegar Ásgeir var krakki voru þær kræsingar aðeins í boði á jólunum. Þau kjósa heldur að velja eitthvað sem fer betur í
líkamann og nefna þá sem dæmi kalkúnaskip sem þau hafa
haft á boðstólum þrenn síðustu jól.
„Það tók okkur alveg tíma að læra þetta. Við vorum
þannig að við lágum bara afvelta uppi í sófa eftir matinn og
leið illa yfir ofátinu. Í dag fáum við okkur allt sem við viljum en vitum vel að það kemur dagur eftir þennan dag,“
segir hún.
Elskar stórar kúlur og amerískt skraut
Eins og áður var komið inn á hefur Hera sérstaka
ánægju af því að skreyta í kringum sig og nýtur þess sérstaklega um jólin. Hún segist vera skreytingaóð og í raun
séu skreytingar einhvers konar hugleiðsla fyrir sér. Hún
segir þau heppin að hafa gott geymslupláss því að á hverju
ári bætist við nýtt jólaskraut; helst vildi hún hafa það aðeins stærra því amerískt jólaskraut er hennar uppáhald en
henni finnst leiðinlegt hvað það er dýrt hér á Íslandi.
„Jólatréð okkar er mjög amerískt. Ég elska stórar kúlur
og svo er lest í kringum tréð og svona. Því meira því betra.
Ég var flugfreyja áður og fór oft til Bandaríkjanna. Mér
finnst skreytingahefðin þar rosalega heillandi og mér
finnst svo gaman að skreyta að ég hef í raun hugsað hvort
ég ætti að taka það að mér að mæta heim til fólks að gera
þetta. Reyndar var ég síðast beðin um það núna í morgun
en það er svolítið erfitt í framkvæmd því það er svo misjafnt hvað fólk á af skrauti og hversu miklum peningum
það er til í að eyða í það.“
Mættur út að þrífa rúður á aðfangadag
Ásgeir er síst þekktur fyrir að sitja auðum höndum og
þá gildir einu hvort það er venjulegur mánudagur eða
aðfangadagur. Hera lítur hins vegar á aðfangadag sem

Spurð hvort þau gætu hugsað sér að fara út að
borða á aðfangadag segist Hera ekki geta hugsað sér það þar sem hún upplifir sérstaka tegund
samveru við matargerðina á aðfangadag. „Ég er
ekki týpan sem fer til Tenerife um jól og áramót
því fyrir mér snýst jólahátíðin um þessar fjölskylduhefðir,“ segir hann og hún bætir við: „Við
prófuðum samt í fyrra að fara til Tene yfir áramótin sem var yndislegt, en snjórinn og það að
vera með allri stórfjölskyldunni á þessum tíma
hér á Íslandi á betur við mig.“
Ásgeir segist ekki myndu fara út að borða á
aðfangadag ef hann væri staddur hér á Íslandi
um jólin en hann fagnar því samt hversu margir
veitingastaðir eru farnir að hafa opið og bjóða
jafnvel upp á margrétta jólaseðla. Veitingastaðurinn PÜNK, sem hann rekur einmitt á Hverfisgötunni, er kominn í jólagírinn og er nú með jólamatseðil sem hannaður er af yfirkokki staðarins,
Bjarti Elí Friðþjófssyni. Hann samanstendur af
óhefðbundnu hangikjötssalati á „krakk-kökum“,
humarsúpu, hreindýrasteik, eða bleikju fyrir þá
sem vilja síður kjöt. „Bjartur okkar er alveg frábær og hefur einstaklega hæfileikaríka kokka
með sér í eldhúsinu sem hönnuðu þennan seðil
með honum. Bjartur var áður á Grillmarkaðnum
og hefur meðal annars unnið á Michelin-stöðum í
Danmörku. Hann veit alveg hvað hann er að
gera,“ segir Ásgeir.

Gefa sér tíma til að finna réttu gjöfina
Hjá mörgum pörum eiga jólagjafirnar til að breytast í
takt við hversu lengi fólk hefur verið saman. Til að byrja
með eru þær oft afar rómantískar og rausnarlegar en með
tímanum fer fólk að kaupa eitthvað skemmtilegt sem bæði
hafa not af og jafnvel þróast þetta þannig að fólk hættir að
kaupa fyrir makann. Hera tengir við sumt þarna. Segir að í
byrjun sambandsins hafi þau lagt mikið upp úr að kaupa
stórar gjafir en síðar hafi þau farið saman í að kaupa sér
flotta kaffivél og annað í slíkum dúr sem hentaði báðum en
síðustu ár hafa þau lagt áherslu á að gjafirnar sem þau gefa
hvort öðru séu persónulegar og að baki þeim búi einlæg
hugsun. „Þegar við erum að leita að gjöfinni þá spyrjum við
okkur nokkurra spurninga. Til dæmis: Hvað minnir þig á
mig? Hvað finnst mér gaman? Hvað vantar mig? Svo kaupum við gjafirnar út frá þessu. Í fyrra gáfum við hvort öðru
sex gjafir,“ segir Hera. Ásgeir segir að fyrir sér snúist gjafirnar ekki um kostnað eða flottheit heldur finnst honum
skemmtilegast þegar þær koma á óvart og hitta í mark en
slíkar gjafir geti skotið upp kollinum hvenær og hvar sem
er. Rétta gjöfin gæti þannig þess vegna verið keypt í útlöndum í maí og falin einhvers staðar fram að jólum.
„Fólk kaupir sér yfirleitt bara síma og þess háttar sjálft
en það er þetta með tímann sem mér finnst dýrmætt. Að
gefa sér tíma til að finna eitthvað fullkomið og að það búi
persónuleg hugsun að baki,“ segir hann og um leið kemur
Hera með skemmtilegt dæmi um gjöf sem hún valdi fyrir
pabba sinn. „Fyrirtækið Kölski býður upp á þannig þjónustu að það er hægt að láta sérsauma myndir inn í fóður á
jökkum. Þegar hundurinn hans pabba dó pantaði ég jakka
með mynd af hundinum inni í fóðrinu og gaf pabba í jólagjöf. Það hitti sko alveg í mark,“ segir hún glöð og hvetur
að lokum áhugasama til að fylgja sér á instagram en þar
birtir hún daglegar uppfærslur undir nafni sínu, Hera
Gísla. „Ég mun reyndar ekki setja neitt inn á aðfangadag
og jóladag því þá erum við fjölskyldan ekkert í símunum
okkar, en alveg fram að Þorláksmessu ætla ég að vera
dugleg að deila því með fylgjendum hvernig ég undirbý
þessa yndislegu hátíð með öllu sem henni tilheyrir og vonandi get ég gefið góðar hugmyndir.“
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Sprinkle tré 28/36 cm
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„Þetta
pakkadæmi
er barns
síns tíma“

Lena Magnúsdóttir segir ekki
nauðsynlegt að gefa pakka.

Lena Magnúsdóttir, stjórnandi hlaðvarpsins Ekkert rusl, segir sorglegt að sjá
fréttir um troðfulla Sorpu eftir jólin. Sjálf
ætlar hún ekki að pakka inn gjöfum í ár. Í
staðinn ætlar fjölskyldan að gefa upplifun.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

U

mhverfisvernd hefur verið
Lenu lengi hugleikin eða allt
frá því hún var unglingur.
„Ég átti erfitt með að vera
lengi í sturtu eða setja
mikið sjampó í hárið á mér þar sem ég
Lena eins
árs á jólunum
hafði áhyggjur af vatninu og hvert öll
í fangi móður
sápan skilaði sér. Á þessum aldri var ég
sinnar.
strax búin að átta mig á því að sjórinn
tæki ekki endalaust við eiturefnum og
rusli,“ segir Lena.
Á jólunum, eins og allra aðra daga, hugsar
Lena um umhverfið. „Ég hef reynt að endurvinna allan pappír síðan ég byrjaði að búa, ein jólin
pakkaði ég öllu inn í dagblöð. Einnig var ég með rauðar
slaufur á jólatrénu í mörg ár sem ég straujaði árlega.
Ekkert fór til spillis og var notað aftur og aftur. Nú á ég
reyndar meira af dóti og þarf ekkert meira.“

Morgunblaðið/Eggert

Þegar kom að jólagjöfum skipti það Lenu miklu máli að
gjafirnar nýttust vel og enduðu ekki í áðurnefndum
geymslum. „Þegar ég fór að halda mín jól, þá passaði ég
að gefa bara gjafir sem börnin mín höfðu þörf fyrir og í
seinni tíð gef ég upplifanir.“
Jólaskrautið úr dánarbúi

Það er jólalegt hjá Lenu
þrátt fyrir að hún kaupi ekki
nýtt skraut á hverju ári.
Englarnir eru
jólalegir.

Upplifanir í stað pakka
„Ég er mikið jólabarn og hef alltaf átt yndisleg jól.
Fyrstu minningarnar mínar eru af jólunum hjá ömmu og
afa í Helgamagrastræti sem voru svo skemmtileg og fjölmenn. Þar voru pakkar út um allt og þegar við vorum búin að taka utan af pökkunum þurfti fimm svarta ruslapoka
undir allt ruslið. Ég pældi ekki mikið í því þá en fór að
vera meðvituð um þetta þegar ég fór sjálf að búa og eignast börn. Ég er svo heppin að foreldrar mínir eru mjög
neyslugrannir og ég hef lært mikið af þeim í gegnum tíðina og við höfum aldrei keypt neinn óþarfa,“ segir Lena.
„Ef þú heldur að þú ætlir að nota hlutinn þá skaltu gefa
hann,“ sagði faðir Lenu við hana einu sinni þegar hún

flutti og reyndist ráð hans afar gott. Lena segir ekki nógu
gott að halda að maður ætli að nota eitthvað. „Af því að ef
þú heldur að þú ætlir að nota hlutinn þá fer hann í geymsluna. Þannig verða geymslur oft fullar af dóti sem þú heldur að þú ætlir að nota í framtíðinni en safnast bara upp og
gleymist. Miklu betra að leyfa þá öðrum að nota og nýta,“
segir Lena sem byrjaði ung að selja föt í Kolaportinu, föt
sem hún og börnin hennar voru hætt að nota.

Jólavörurnar

komnar í hús
Sloppar
Náttföt
Náttkjólar

Hvernig skreytir þú?
„Ég elska að gera kransa, bæði aðventukrans og hurðakrans og fór á námskeið með mömmu síðustu jól þar sem
við fórum um Elliðaárdal og söfnuðum í krans. Eftir jólin
tek ég gamla dótið af kransinum í janúar og nota innvolsið
í kransinum aftur og aftur. Mér finnst líka gaman að gera
tréð fallegt og á fullt af kúlum og dóti sem ég hef
fengið í gegnum tíðina. Ég fékk mest af fallega
dótinu mínu úr dánarbúi þar sem haldið var opið
hús og alls konar dót var til sölu.“
Hvernig pakkar þú inn gjöfum?
„Ég á alltaf gjafapoka sem ég hef fengið og
gef þá áfram. Einnig hef ég pakkað inn í tímarit
og dagblöð og nýti kassa sem ég á. Ég geymi
slaufur og borða og nota það aftur.“
Hvað er í matinn á jólunum?
„Við höfum alltaf haft hamborgarhrygg. Mér
finnst það pínu stílbrot að vera enn að borða dýr
en ég er ekki fullkomin og þetta er eitt af því.“
Við eigum nóg
Erum við miklir umhverfissóðar á jólunum?
„Það er ekki mitt að dæma aðra en mér finnst
það sláandi þegar Sorpa þarf að senda út tilkynningu að hún sé að drukkna í umbúðum og
drasli eftir hátíðirnar. Þetta er svo mikill óþarfi
og ég hugsa mig alltaf tvisvar um áður en ég
panta eitthvað á netinu. Svo stórt kolefnisspor
sem fylgir öllu þessu drasli.“
Skrautið kemur
Í byrjun árs sagðist þú ekki ætla að kaupa
meðal annars úr
neitt nýtt árið 2022. Nærðu að standa við það?
dánarbúi.
„Heyrðu það gengur bara ágætlega og ég hef
þurft að sýna mikla útsjónarsemi stundum. Lítill frændi
átti afmæli um daginn og ég fór í Barnaloppuna og fann
yndislega lopapeysu. Ég keypti notaðan sófa, tvo notaða
kjóla, en þurfti reyndar að fjárfesta í samfellu fyrir norðan þar sem ég var á leið í brúðkaup. Vildi ekki mæta allsber í það. Ég ætla að gefa mömmu og pabba einhverja
upplifun með mér í jólagjöf og börnin fá ferðalög. Ég þarf
ekki að pakka neinu inn þessi jólin og ætla enn fremur að
bjóða frændsystkinum mínum í bíó. Vonandi verða þau
ekki sár út í frænku sína. Þetta pakkadæmi er barns síns
tíma.“
Hver eru fyrstu skrefin fyrir þá sem vilja gera jólin aðeins umhverfisvænni?
„Vera meðvituð um kauphegðun og sýna jörðinni mildi.
Kaupa minna, kaupa það sem vantar, gefa upplifanir,
minnka umbúðir, minnka neyslu og hafa passlega mikið í
matinn til að henda ekki mat. Það að fara í jólaköttinn er
úrelt og mér finnst það ekki eiga við í dag. Við eigum nóg
en í anda jólanna ættum við frekar að sýna náungakærleik og aðstoða fólk sem á minna en við.“
Lena á fullt af
kúlum og dóti.

Vefverslun

selena.is
Bláu húsin v/Faxafen • Sími 553 7355
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„Eina reglan
er að það er
engin regla“
Grétar Theodórsson, ráðgjafi í almannatengslum, ætlar að halda upp jólin í Austurríki
á skíðum þar sem honum líður best. Allir aðfangadagsmorgnar myndu byrja á nokkrum
ferðum í brekkunum ef hann fengi ráðið.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Við bjóðum ykkur
í heimsókn

É

Morgunblaðið/Hákon

g byrja að hugsa um jólin fyrstu
dagana í nóvember, svona um það leyti
Grétar ætlar
vera á skíðum
sem jólabjórinn dettur inn, en fer að
um jólin.
telja niður í byrjun desember. Ástæðan
fyrir því að ég byrja að hugsa um jólin
snemma í nóvember er náttúrulega sú að maður kemst
ekkert upp með annað. Fyrir utan jólabjórinn fara
að ég eignaðist börn. Eins höfum við hjónin boðið forjólalögin að heyrast í útvarpinu og jólaskreytingar
eldrum okkar til okkar á aðfangadag undanfarin ár,
byrja að sjást víða. Ég sá jólatré í fullum skrúða í
það er smá breyting frá því þegar maður fór á barinn
verslunarmiðstöð um miðjan október, sem er auðvitað
á Þorláksmessu, pakkaði inn nokkrum pökkum eftir
allt of snemmt. Ég einfaldlega neita að pæla í
hádegi á aðfangadag og mætti svo í mat heim
jólunum í október,“ segir Grétar.
til mömmu og pabba.“
Hvað finnst þér mikilvægt að gera til þess að
Hvað er í matinn á jólunum?
koma þér í jólaskap?
„Við höfum haft þann sið að borða bara það
„Njóta mín með fjölskyldu og vinum. Mér
sem við erum í stemningu fyrir hverju sinni.
finnst ómissandi að fara með fjölskyldunni að
Við höfum verið með önd, við höfum verið með
kaupa jólatré, baka laufabrauð og
hreindýr og við höfum verið með
„Ég held hins vegar að ég kornhænu. Eina reglan er að það er
fara á jólatónleika Björgvins þar
sem tengdafaðir minn hefur lengi
engin regla.“
eigi aldrei eftir að gleyma
verið hljómsveitarstjóri. Eftir að ég
Nú hefur þú búið erlendis, hélstu
jólunum þegar nýfædd
varð snemm-miðaldra er líka ómissupp á jólin þar og hvernig var sú
dóttir okkar var mikið veik í upplifun?
andi að fara á julefrokost með góðöndunarvél á barnaum vinum og huggulega bæjarferð
„Yfirleitt kom ég heim um jólin
með konunni minni. Svo eru aldrei
þegar ég bjó erlendis, en við héldum
spítalanum yfir jól og árafleiri boð hjá tengdafjölskyldunni en
mót. Það setur lífið í annað upp á jól í Kaliforníu þegar ég bjó
í desember – sem betur fer er þetta
þar sem unglingur og það var
samhengi.“
allt ágætisfólk.“
huggulegt að eyða jólunum á
Hafa einhver jól verið eftirströndinni. Þá upplifði ég aðventuna þegar ég bjó í
minnilegri en önnur?
Ástralíu, Ítalíu, Austurríki og Hollandi og tók það
„Öll jól síðan við eignuðumst stelpurnar okkar hafa
helst með mér þaðan að jólin þurfa ekki að vera uppverið eftirminnileg. Eins finnst mér frábært að vera
skrúfuð og allt fullkomið. Þau snúast miklu frekar um
erlendis á skíðum yfir jólin, en ég hef gert það fimm
að njóta með sínum nánustu.“
sinnum. Ég myndi halda öll jól á skíðum í Ölpunum ef
Hvernig er staðan heima hjá þér klukkan 18 á aðég gæti.“
fangadag?
Hefur þú einhvern tímann upplifað hræðileg jól?
„Staðan er yfirleitt nokkuð góð og lítið stress – við
„Ég get nú ekki sagt að ég hafi upplifað hræðileg
höfum sameinað nokkra siði úr báðum fjölskyldum og
jól, en ég held hins vegar að ég eigi aldrei eftir að
kl. 18 er stillt á Rás 1 og jólamessan ómar. Við borðum
gleyma jólunum þegar nýfædd dóttir okkar var mikið
svo yfirleitt upp úr 18.30.“
veik í öndunarvél á barnaspítalanum yfir jól og áraHvernig verða jólin í ár?
mót. Það setur lífið í annað samhengi.“
„Ég hlakka mikið til jólanna í ár en við ætlum að
Hvaða gjöf er besta gjöf sem þú hefur fengið?
vera á skíðum í Ischgl í Austurríki yfir jólin þannig að
„Bestu gjafirnar eru alltaf heimatilbúnu gjafirnar
við verðum bara að njóta okkar í brekkunum.“
sem dætur okkar gefa okkur.“
Síðustu jól var „airfryer“ vinsælasta jólagjöfin.
En gefið?
Hvernig meturðu árið í ár?
„Er ekki klassískt svar hér að láta öðrum eftir að
„Við erum búin að fara í gegnum sous vide-græjur,
dæma það?“
Playstation og pizzaofna undanfarin ár. Ég held að við
Hvernig hafa jólin breyst eftir að þú eignaðist fjölséum svolítið að detta í sömu stemningu og árin 2008
skyldu?
og 2009 þessi jólin, enda óðaverðbólga og háir vextir.
„Jólin í dag snúnast fyrst og fremst um að upplifa
Horfum meira inn á við og gefum persónulegar gjafir
þau með börnunum og ég nýt þeirra miklu betur eftir
eða upplifun.“

¼

Mikið úrval af spiladósum, hnetubrjótum, bílum
og ýmsum leikföngum til að hengja á jólatréð.
Álfar hafa heimsótt okkur og
eigum við mikið úrval af þeim.
Þið ﬁnnið jólagjöﬁna hjá okkur.

LitlaJólabúðin
Laugavegi 8, 101 Rvk. S. 552 2412
Opið alla daga í desember

25 ÁRA REYNSLA
í lasermeðferðum
laserme
eðfferðum
Vissir þú að Húðlæknastöðin
tö in er með stærstu og
öflugustu laserdeild landsins?
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Aðfangadagur eins og
langur gjörningur eftir
Ragnar Kjartansson
Pálmi Freyr Hauksson, leikstjóri og handritshöfundur, hefur
undanfarin ár beðið um mjög langar bækur í jólagjöf. Hann á
enn eftir að klára bókina frá því í fyrra og segist jafnvel þurfa á
sálfræðitíma að halda í jólagjöf í ár vegna bókarinnar.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Pálmi Freyr Hauksson er svo íhaldssamur að
hann upplifir sama aðfangadagskvöld aftur
og aftur. Þau eru alltaf eins.

Morgunblaðið/Hákon

H
Jólagjöfin í ár

Vitamix blandarar
eiga sér fáa jafningja.
Hraðastillir og prógröm
sjá til þess að blandan
verði ávallt fullkomin
og fersk!

Er það sjálfselska að gleðja aðra?
átíðleikinn er bestur. Allir virðast vera í
Er betra að gefa en að þiggja?
aðeins betra skapi og það er afsökun til
„Sko, ég veit að ég á að segja gefa. Þessi spurning er
að gera sér glaðan dag í mesta skammauðvitað einhverskonar siðblindupróf til að komast að
deginu. Allir segja gleðileg jól, faðmast
því hvaða nöttarar segja þiggja. En maður verður auðog kyssast á förnum vegi,“ segir Pálmi
vitað að leyfa fólki að vera gott við sig og gefa manni falþegar hann er spurður hvað honum finnist best við jólin.
legar gjafir. Jú, auðvitað er betra að gefa og
Hann segir gott hvernig allir reyna að hunsa
gleðja aðra. En er það ekki hin sanna
myrkrið sem umlykur alla með gjöfum og
siðblinda? Að gleðja annað fólk bara
ljósum.
til þess að gleðja sig? Hvað er
Hvernig er Þorláksmessa hjá
meiri sjálfselska en það? Smá
þér?
jólahugvekja.“
„Hún er frekar mismunÍ hvað langar þig í jólaandi. Engin sérstök hefð.
gjöf í ár?
Stundum kaupi ég tíu gjafir
„Síðastliðin ár hef ég
á Þorláksmessu. Önnur árbeðið um einhverja
in engar. Ég er grænmetákveðna langa og erfiða
isæta þannig að ég slepp
bók í jólagjöf. Bók sem ég
við að borða skötu sem er
er alltaf að fresta að lesa.
bara frábært. ÞorláksÞetta hafa verið bækur
messa er stórhátíðardagur
eins og Stríð og friður eftir
fyrir okkur grænmetisætÞað sem honum
fannst best við
Tolstoy eða Glæpur og Refsurnar því þá fögnum við því
jólin í gamla
ing eftir Dostojevskí. Þetta
að þurfa ekki að borða skötu.“
daga var að fá frí
finnst mér vera skemmtileg hefð
í skólanum.
Allt eftir föstum reglum á jólunum
sem ég bjó til. Hins vegar bað ég
um svo óendanlega langa og leiðin„Ég var svakalega mikið jólabarn.
lega bók í fyrra. Hún heitir Infinite
Það var allt frábært við jólin. Maður
Jest eftir David Foster Wallace.
fékk pakka og þurfti ekki að fara í
Þessi bók finnst mér svo óendanskólann. Það var aðalstemningin. Að
lega leiðinleg að ég er ekki einu
fá frí. Ég þoldi aldrei skólann. En í
sinni hálfnaður með hana. Ég er
seinni tíð eru áherslurnar kannski
ekki einu sinni hálfnaður með helmaðeins breyttar hjá manni. Ég varð
Skrítnasta gjöfin sem ég
inginn af henni. En þó ég lesi aðrar
reyndar aftur svolítið jólabarn fyrir
bækur þá skapar hún flöskuháls í
nokkrum árum þegar ég setti upp
hef gefið er örugglega
flæði bóka sem ég les. Því mér
spunasýningu á hverjum jólum með
þegar ég gaf bróður mínfinnst eins og ég þurfi að klára
vinum mínum í spunaleikhópnum
um Manchester Unitedhana. Og ég er lesblindur þannig að
Svaninum. Ár hvert fylltum við
veggklukku. Ég veit ekki
það er ekkert djók að reyna að komTjarnarbíó af fólki og lékum, sungum, dönsuðum og framkvæmdum
hvaða gleði var hægt að fá ast í gegnum hana. Þannig að mig
langar í tíma hjá sálfræðingi sem
jólakraftaverk. Mér þótti alltaf mjög
úr þeirri gjöf.
getur fengið mig til að sjá að ég þarf
vænt um þær sýningar og þær komu
ekki að klára þessu leiðinlegu bók.
manni í jólagírinn.“
Ég verð ekkert verri manneskja ef ég gefst upp. Nú er
Ertu með einhverjar jólahefðir heima hjá þér?
bara vona að fjölskylda eða vinir giski á þetta svar og
„Já, í raun er aðfangadagur svo formfastur að hann er
láti í pakka.“
smá eins og gjörningur eftir Ragnar Kjartansson sem er
Hvað er skrítnasta jólagjöf sem þú hefur fengið?
búinn að vera í gangi frá því ég fæddist. Sama kvöldið
„Bróðir minn gaf mér alltaf frábærar gjafir þegar við
endurtekur sig aftur og aftur. Við fjölskyldan borðum
vorum yngri. Nema eitt árið gaf hann mér inniskó. Ég
sama matinn klukkan sex þegar bjöllurnar hringja. Opnskildi bara ekki hver pælingin var að gefa unglingi
um pakkana eitt af öðru í eins langan tíma og mögulegt
inniskó. Ég var hissa. Á ég að leika mér í inniskónum
er. Þar sem við erum mannafælur þá förum við í tvo
mínum annan í jólum? Hver er pælingin? En það kom í
kirkjugarða upp úr miðnætti þegar enginn er á stjái.“
ljós að þetta var frábær gjöf og ég nota þessa inniskó
Hvaða jól eru eftirminnilegustu jól sem þú hefur átt?
enn þann dag í dag. Skrítnasta gjöfin sem ég hef gefið er
„Þau eru öll nákvæmlega eins. Það er erfitt að greina
örugglega þegar ég gaf bróður mínum Manchester
þau í sundur. Ef við breytum til þá mundum við líklega
United-veggklukku. Ég veit ekki hvaða gleði var hægt
fara í einhverskonar rof. Ég man þó að ég fékk einu sinni
að fá úr þeirri gjöf.“
reiðhjól í gjöf sem barn. Algjör draumur.“

¼

Járnháls 2
110 Reykjavík
Sími 440 1800
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Verði ykkur að góððu,
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Jólin í ár verða öðruvísi því
Jan verður í Kólumbíu en
Marta í Grundarfirði.

„Er ég í alvöru
gift manni sem
vill skreyta helling fyrir jólin?“
Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Hjónin Jan van Haas og Marta Magnúsdóttir búa í Grundarfirði þar sem jólahefðirnar
eru töluvert frábrugðnar þeim sem Jan er vanur í heimalandi sínu, Kólumbíu. Fyrstu jólin
þeirra voru nokkuð óhefðbundin. Parið ætlaði að hittast í London en Jan fékk ekki vegabréfsáritun fyrr en á aðfangadag og komst því ekki til London fyrr en annan í jólum.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Þau eru algerir kaffisérfræðingar.

Þau sameina ólíkar
jólahefðir á
áreynslulausan hátt.
Nathan Dumlao/Unsplash

Jóla
kjólar

J

an og Marta kynntust á stefnumótaforritinu Tinder og var það „ást við
fyrsta spjall“ eins og Marta lýsir því.
„Innan skamms var ég svo búin að
kaupa flugmiða til að heimsækja
hann. Jan var að vinna á Sardiníu og við vorum
bara búin að plana að verða hjón áður en ég fór
aftur heim. Jan flutti svo til Íslands tæpu ári
síðar í miðjum heimsfaraldri,“ segir Marta.
„Ég vann á stórri seglskútu í einkaeigu eftir að
ég flutti frá Kólumbíu. Á hverju ári sigldum við
frá Miðjarðarhafinu til Karíbahafsins og við tókum þátt í
mörgum regattakeppnum sem eru
keppnir og viðburðir fyrir seglskútur. Ekki
löngu áður en
við Marta
kynntumst
höfðum við tekið þátt í Rolex
regatta í Porto
Chevo á Sardiníu.
Eftir að því lauk var
minna að gera og ég
fór að hugsa um mótorhjólaferðalög og sá mynd af Íslandi og vissi að mig langaði að koma hingað, ég
stillti því Tinder-staðsetninguna mína á Ísland.
Eftir marga klukkutíma af símtölum ákváðum
við að hittast og „rest is history“,“ segir Jan um
hvernig ástin kviknaði á milli landa.
Elskar jólaljós

Kjóll
kr. 13.500

Bæjarlind 6 | Sími 554 7030
Við erum á facebook

Kjóll
kr. 12.990

Jólaljósin eru einna helst það sem kemur
Jan í jólaskap. „Mér finnst nauðsynlegt að það
séu jólaljós! Mér finnst líka mjög skemmtilegt
að hengja þau upp. Mér finnst reyndar ekki
gaman að taka þau niður,“ segir Jan.
„Er ég í alvöru gift manni sem vill skreyta
helling fyrir jólin?“ segist Marta hafa hugsað
með sér fyrstu jólin sem þau Jan vörðu saman

í Grundarfirði en þá kom Jan henni á óvart
þegar hann kom heim með fullt af jólaseríum í
byrjun desember.
Jólasnjórinn kemur Mörtu í jólaskap, meira
þarf hún ekki. Þrátt fyrir nægjusemina segist
hún hafa fengið sterka löngun til að baka sörur
ein jólin þegar hún var stödd í Ekvador. „Ég
hef verið erlendis sjö sinnum yfir jólin og ekki
saknað neins þannig séð. Þegar ég bjó á
bóndabæ í Ekvador fékk ég þó af einhverjum
ástæðum sterka löngun til að baka sörur. Það
er ekki frásögur færandi en eldhúsið var mjög
frumstætt og engin áhöld önnur en rifjárn,
pískur og gaseldavél. Það tók mig sjö klukkutíma að rífa möndlurnar og þeyta allt og baka
sörurnar. Jólaandinn helltist sannarlega ekki
yfir mig við þennan verknað því eftir allt erfiðið tímdi ég varla að deila þeim með öðru
fólki. Ég notaði þær frekar sem gjaldmiðil og
fékk eitthvað matarkyns í staðinn fyrir eina,
sannarlega handgerða söru. En nei, ætli mér
þyki nokkuð ómissandi um jólin,“ segir Marta.
Hvernig voru fyrstu jólin ykkar saman?
„Það var í London, ljósin voru stórkostleg
og ég naut þess svo að ganga um borgina í jólaskrúðanum,“ segir Jan.
Marta man sérstaklega eftir því að þurfa að
bíða eftir sínum heittelskaða. „Við kynntumst í
september og jólin það ár ætluðum við foreldrar mínir og frænka sem býr í Danmörku
að vera í London yfir jólin og Jan var auðvitað
boðið með. Hann er með kólumbískt vegabréf
og þarf vegabréfsáritun til að mega fara til
Bretlands. Það var svolítið vesen og svo tafðist
umsóknin eitthvað eins og oft í þessum málum
og Jan fékk áritunina loksins 24. desember,
sem er ekki rauður dagur á Spáni en hann sótti
um áritunina þar. Hann mætti svo til London
26. desember eins og sannur jólapakki. Jan gaf
mér bókina 100 ára einsemd eftir kólumbíska
Nóbelsskáldið Gabriel García Márquez, hann
var greinilega mjög hrifinn af mér og hélt ég
gæti allt því hann gaf mér hana á spænsku.“
¼ SJÁ SÍÐU 26
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Dans og partí á jólunum
Hvernig eru jólin í Kólumbíu?
„Níu dögum fyrir aðfangadagskvöld hittast
fjölskyldur og vinir að kvöldi til og smíða lítið
jólaþorp fyrir Jesúbarnið og Maríu mey fyrir
heimilið. Allir vilja hafa slíkt á sínu heimili og
þetta er því endurtekið á nýjum stað á hverju
kvöldi næstu níu daga. Það er einnig farið með
bænir, sungið saman og borðað natilla og bunuelos. Bunuelos eru einskonar djúpsteiktar
brauðkúlur með osti í miðjunni og natilla er
sætur búðingur, og nei, ég hef aldrei séð neinn
borða natilla með rjóma. Í sumum hverfum og
götum er rosalega mikið skreytt. Á aðfangadagskvöld er þeim götum lokað og það er
stórt hlaðborð sem allir mæta með eitthvað á,
yfirleitt eitthvað sem hefur verið í undirbúningi allan daginn, og það er mikið dansað og
spiluð tónlist. Börnin eru með til um níu á
kvöldin og svo á miðnætti eru þau vakin til að
opna jólagjafir. En hjá þeim sem búa ekki nálægt slíkri götu þá er yfirleitt matarboð í
heimahúsi og eftir það er farið á milli húsa í
stærra partí,“ segir Jan.
Jólin á Íslandi eru ansi frábrugðin þeim sem
Jan ólst upp við. „Í fyrsta lagi þá sést ekki til sólar í Grundarfirði í desember, fjöllin eru fyrir.
Það er mér mjög framandi. Hér er engin partístemning heldur er lögð áhersla á að hafa það
huggulegt og aðeins nánasta fjölskylda. En hvor
tveggja jólin mín hér voru reyndar einhverjar
samkomutakmarkanir vegna kórónuveirufaraldursins. Mér finnst hefðin að gefa bækur í jólagjöf mjög áhugaverð og flott. Svo er mikið myrkur og mikið skammdegi sem ég er ekki vanur.
Mér finnst jólin á Íslandi mjög fín, mér líkar
þau. Í ár verð ég í Kólumbíu um jólin og ætla að
bjóða foreldrum og ættingjum upp á möndlugraut með rjóma og gefa nokkrar bækur.“

Upplifði öðruvísi jól í Ekvador
Marta er nokkuð afslöppuð þegar kemur að
jólahefðum og þrátt fyrir að eiga góðar æskuminningar frá jólunum hefur hún ekki reynt að
endurskapa þær á fullorðinsárum.
„Undanfarið hafa jólin verið bara allskonar.
Á síðustu níu árum hef ég þrisvar verið í Ekvador yfir jólin og einu sinni í London. Ég var
einu sinni ein heima í Grundarfirði. Þá átti
ferðaskrifstofa sem hafði verið fastakúnni á
gistiheimili foreldra minna í nokkur ár bókað
öll herbergin á aðfangadag og næstu nætur.
Foreldrar mínir og amma fóru til útlanda yfir
jólin, á þeim tíma bjó ég í Reykjavík og deildi
íbúð með þremur öðrum og fannst tilhugsunin
um að fá húsið þeirra út af fyrir mig í jólafríinu
og passa gistihúsið bara ljómandi góð. Ég var
ekkert að auglýsa það enda vissi ég að fólk
myndi bara fara að hafa einhverjar óþarfa
áhyggjur af mér, verandi ein um jólin, en svo
allt í einu spurðist það út og ég fékk í allskonar
heimboð frá Grundfirðingum, sem var mjög
sætt. Þannig að ég fór í mörg matarboð hjá
góðu fólki og fékk mikinn yl í hjartað, góðan
mat og skemmtilega samveru. En látum það
fylgja sögunni að téð ferðaskrifstofa hafði verið í sambandi við mig dagana áður en mætti
svo bara ekki neitt á aðfangadag og vildi ekki

Smáforritið Tinder leiddi
Mörtu og Jan saman.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

borga neitt og hefur ekki haft
samband við okkur síðan.“
Hefur þú prófað að fara til
Kólumbíu í desember?
„Ég hef enn ekki farið til Kólumbíu með Jan. En ég hef verið
þrisvar í næsta landi, Ekvador.
Það var alveg frábært. Eitt skipti
bjó ég á bóndabæ með lífrænni
grænmetisræktun og það var
mikið umstang í kringum jólin og
mikið um að vera. Naggrísum og
svínum, sem við höfðum fóðrað
með grænmetisafskurðum allt
haustið, var slátrað fyrir jólamáltíðina og svo var eiginlega
bara partí sem byrjaði á hádegi.
Fyrir áramótin var svo keppni í
þorpinu um hver bjó til magnaðasta flugeldaskúlptúrinn. Þá var
allskonar Parísarhjól og hvaðeina
smíðað saman og svo var flugeldum hlaðið á það og það varð
svona eins og dómínókubbakeðjuverkun þegar kveikt
var á fyrsta flugeldinum.
Þetta var vægast sagt
hættulegt og sumir
skúlptúrarnir fóru á
hreyfingu og flugeldarnir skutust að okkur
áhorfendunum.
Næst var ég í Ekvador með Guðbjörgu systur minni og á aðfangadag

Marta hefur ekki h eimsótt
heimaland Jans en hún verið
í næsta landi við, Ekvador.

London leikur
stórt hlutverk í
sambandi þeirra.

fórum við í fjallahjólaferð á eldfjallið Cotopaxi
sem var alveg
ótrúlega gaman.
Við fórum svo á
einhvern veitingastað og fengum
þríréttaða máltíð og í eftSabrina Mazzeo/Unsplash
irrétt var boðið upp á
skúffuköku sem var skreytt með
bleikri jógúrt. Um áramótin vorum við
svo sjálfboðaliðar á skátamóti sem var haldið í
Ekvador fyrir öll lönd í Suður-Ameríku og það
var smá flugeldasýning og svo ball.
Þriðja skiptið var ég ein og hitti
Í fyrsta lagi þá sést
ekki til sólar í Grundar- nokkra vini í Ekvador í kringum
jólahátíðirnar og mætti í fjölskyldufirði í desember, fjöllin jólaboðin þeirra og það voða notalegt.
eru fyrir. Það er mér
En á áramótum var ég stödd á leiðmjög framandi. Hér er toganámskeiði fyrir 20 til 25 ára
skáta frá öllum löndum í Norður- og
engin partístemning
Suður-Ameríku. Það voru tvö ungheldur er lögð áhersla menni frá hverju einasta landi og
á að hafa það huggu- sjálfstjórnarhéraði, til dæmis öllum
eyjunum í Karíbahafinu, á námskeiðlegt og aðeins
inu og það var alveg stórkostleg uppnánasta fjölskylda.
lifun og mikið fjör. Ég hef aldrei orðið vitni að öðrum eins tilþrifum í dansinum og þegar
allt þetta fólk kom saman til að fagna áramótum.“

¼

G jöf
sem
g leðu r

Ætlar að selja kaffi á jólunum

www.lindesign.is

Jan kann vel við
sig fyrir vestan.

Eigið þið skemmtilegar minningar um jólagjafir?

„Í fyrra var ég með foreldrum mínum,
ömmu og Jan á aðfangadagskvöld og til að það
yrði nú eitthvað að gera hjá okkur eftir kvöldmatinn fór ég á bókasafnið á Þorláksmessu og
tók út fjórar bækur við hæfi hvers og eins og
pakkaði inn. Jan fékk svo gjöf til viðbótar og
það var mjög auðvelt val, ég hafði nefnilega
gefið honum pakka um jólin árið áður sem
hann var ekki enn búinn að taka úr plastinu,
svo ég pakkaði henni bara aftur inn og skellti
undir tréð. Því miður get ég ekki notað hana í
þriðja sinn þar sem hún var notuð um daginn,“
segir Marta.
„Einu sinni vaknaði ég um miðja nótt og
allir gluggarnir heima voru lokaðir svo ég
vakti pabba minn og sagði að hann þyrfti að
opna glugga svo jólasveinninn kæmist inn.
Næsta morgun vaknaði ég svo og undir trénu
beið mín gjöf frá jólasveininum, það var rafmagnslest og ég var alsæll,“ segir Jan og
segir mikla nostalgíu fylgja þessari minningu.
Í ár ætla hjónin að verja jólunum sitt í
hvorri heimsálfunni. Þau stofnuðu kaffibrennsluna Valeria í Grundarfirði fyrr á þessu
ári og ætlar Marta að standa vaktina á kaffihúsinu í ár. „Það verður náttúrulega bara
mjög skemmtilegt að koma kaffihúsinu í jólagírinn, breyta umbúðunum fyrir kaffibaunirnar og gera þær jólalegar og taka á móti fólki
í jólaskapi,“ segir Marta. Jan ætlar hins vegar
til Kólumbíu þegar hann verður búinn að rista
nóg af kaffi á kaffihúsinu, en hjónin flytja inn
kaffi frá heimalandi Jans.
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Allir ættu að geta
gert flottan snúð
Hafrún Björnsdóttir, förðunarfræðingur og hársnyrtir,
segir gott að undirbúa hárið vel fyrir aðfangadagskvöld.
Stílhreinn og flottur snúður er tilvalin hárgreiðsla fyrir jólin.
Bylgjujárn er jólagjöfin í ár að hennar mati.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Hafrún Björnsdóttir segir að bylgjujárn
sé eitthvað sem fólk ætti að eiga til að
geta framkallað fallegt jólahár.
Morgunblaðið/Arnþór Birkisson

É

g ákvað að gera eitthvað sem allir
geta gert en er samt alltaf flott,
stílhreinan snúð. Ég skipti hárinu
í miðju og geri mjög þétt tagl og
greiði hárið niður með smá vaxi.
Ég skipti taglinu í tvo hluta og sný þeim saman.
Svo enda ég á að búa til snúð og festi hann vel
með spennum og enda svo á að spreyja vel með
hárspreyi,“ segir Hafrún sem starfar á hárgeiðslustofunni Skugga.
Hvernig hárgreiðslur virka best þegar það
þarf líka að elda mat allan daginn?
„Það er náttúrulega mjög gott að vera með
hárið tekið aðeins frá andlitinu eins og til dæmis greiðslan sem ég gerði hér svo það villist ekki
hár ofan í jólamatinn.“
Er eitthvað sem við erum margar að klikka á
þegar við greiðum okkur fyrir jólin?
„Fallegar greiðslur þurfa ekki að vera flóknar og það er alltaf gott að vera búin að undirbúa
hárið vel. Þvo það og blása helst með bursta áður en maður byrjar á greiðslunni því ef grunnurinn er góður er svo miklu auðveldara að fá útkomuna sem maður er að leita eftir.“
Er einhver hárgreiðsla alltaf klassísk um jólin?

„Ég myndi segja að bylgjur og liðir séu alltaf
mjög klassískar og fallegar greiðslur.“
Hvað er helst í tísku núna í hárheiminum?
„Mér finnst alls konar toppar vera í tísku
núna, styttur, mjúkar bylgjur og að vera með
vel blásið hár.“
Hvað með liti?
„Hlýir tónar eru búnir að vera áberandi í
haust.“
Ef konur fengju eitt hárgreiðslutæki í jólagjöf, hvaða tæki ætti það að vera?
„Bylgjujárn – ekki spurning!“
Hvernig er aðventan hjá þér?
„Ég er algjört jólabarn og aðventan er uppáhaldstíminn minn. Mér finnst æði að fara á jólatónleika, baka nokkrar sortir af smákökum, líka
notalegt að vera heima og horfa á allar jólamyndirnar á Netflix. Svo er náttúrulega brjálað
að gera í vinnunni á aðventunni og það er líka
bara gaman.“
Hvað ætlar þú að gera um jólin?
„Ég ætla að vera heima hjá foreldrum mínum
með dóttur minni á aðfangadag, svo eru einhver
jólaboð með fjölskyldunni, bara róleg og þægileg jól eftir annasaman desembermánuð,“ segir
Hafrún.

Jólaskeiðin 2022
síðan 1946

Hönnun: Hanna S. Magnúsdóttir

Verslun Guðlaugs A Magnússonar
Skólavörðustíg 10
101 Reykjavík
Sími 562 5222
www.gam.is

Morgunblaðið/Arnþór Birkisson

Snúður er þægileg jólagreiðsla
en á sama tíma töff.

Hárið kemur sérstaklega vel út.

NÁTTÚRULEGA GÓÐ HÁTÍÐ
MEÐ ÍSLENSKU LAMBAKJÖTI
Íslenska lambakjötið er ómissandi þáttur í íslensku jólahaldi. Um aldir hefur læri,
hryggur, lundir eða fillet með kjarngóðri sósu, hangikjötið sívinsæla og jafnvel svið,
glatt okkur um hátíðarnar – en möguleikarnir til að galdra fram hátíðarmat úr
íslensku lambakjöti eru í raun óendanlegir.
Skoðaðu uppskriftirnar á íslensktlambakjöt.is

Jólamatur
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Nýhætt að
smygla rjúpum
til útlanda

Morgunblaðið/Eggert

Gyða Dan Johnsen, starfsmaður hjá
Hreppamjólk og jógakennari, elskar jólin og
aðventuna. Á æskuheimili hennar var alltaf
skreytt í lok nóvember og hefur Gyða haldið í
þá hefð eftir að hún fór að búa.

HVERNIG Á
AÐ BÚA TIL
SYKURLAUST
RAUÐKÁL, PERUSALAT OG OREOTRUFFLUR?

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is.

H

Fjórir rannsóknarblaðamenn töfruðu fram
jólakræsingar.

SLÁÐU Í GEGN
Í ELDHÚSINU!
Edda S. Jónasdóttir
útbjó jólakræsingar.

ÍSTERTUR Í
ALLRI SINNI
DÝRÐ
Lærðu réttu trixin.

F
Jólatréð fer snemma upp
og það er einstaklega
skemmtilega skreytt.

vernig skipuleggur þú desember?
„Ég skipulegg mig með því að skipuleggja
ekki. Það er alltaf svo mikið að gera í desember, hvort sem litið er til þess félagslega eða
vinnulega. Það er best að skipuleggja sem
minnst og taka einn dag í einu en reyna að taka þátt í öllu,“
segir Gyða sem segist vera lífsglöð einhleyp kona.
Er dásamlegt að eiga mörg börn um jólin?
„Sko, já, ég „á“ náttúrlega einn tug af börnum, ef allt er talið, og fjögur barnabörn. Ég er svo lukkuleg að hafa þau forréttindi að vera í góðum samskiptum við þau öll. Í dag býr ein
dóttir í Barcelona, tvær í Danmörku og ég var að endurheimta einn „son“ þaðan. Í gegnum tíðina höfum við
náð að hittast öll saman sem er náttúrlega líka afar mikilvægt fyrir þá yngstu þar sem hún er sú
sem á níu systkini.“
Hafa jólin breyst eftir að börnin urðu
eldri?
„Þau hafa þróast eftir því sem börnin
stækkuðu og urðu eldri. Núna koma þau
með mér á Jómfrúna í stað þess að vera í
pössun. En ég er með eina tíu ára – þó svo
hún haldi stundum að hún sé 16 – þá reyni
ég að halda í það sem ég gerði áður með
þeim eldri. Ég er ekki mikill bakari, meiri
kokkur, en ég hendi í smákökur. Ég skelli ekki
í uppskrift, þarna koma Eva Laufey og fleiri við
sögu, aðalmálið er að eiga þessa stund saman. Svo
verð ég nú að viðurkenna að ég á svo frábæra vinkonu sem
er núverandi eiginkona barnsföður míns. Hún Sara María,
sem er snillingur í að baka, sér um að hóa okkur saman í sörubakstur eða laufabrauðsútskurð. Svona eins og var gert einu
sinni.“
Hvaða hefðir hefur þú haldið í úr þinni æsku?
¼ SJÁ SÍÐU 32
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Uppskriftirnar
hennar Gyðu
Hreppahátíð – staðgengill möndlugrautar fyrir fjóra
3 krukkur, 190 g, bökuð Hreppajógúrt –
cappuccino
120 g haframjöl,
1½ flaska (255 ml) ískaffi frá Hreppamjólk
3 tsk. chiafræ
Til þess að skreyta með: Jarðarber, bláber,
kókosflögur eða súkkulaðispænir.
Þeyttur rjómi. Helst 42% rjómi frá
Hreppamjólk.
Aðferð: „Allt hrært saman og geymt í kæli yfir
nótt. Toppað með því sem hugurinn girnist, jarðarberjum, bláberjum, kókosflögum, súkkulaðispæni. Og svona til að setja toppinn yfir i-ið
má setja smá þeyttan rjóma, helst 42%, sem í dag
er reyndar eingöngu árstíðabundin vara hjá
Hreppamjólk. Ég ætla að nota þennan sem
möndlugraut í ár og setja kaffibaun í stað
möndlu.“

Hreppapúns er góður
drykkur í enn
skemmtilegri bolla.

Hreppapúns (með og án áfengis)

Morgunblaðið/Eggert

Hreppapúns fyrir 20 ára og yngri:
4 eggjarauður
2 flöskur Hreppó-biscotti
1 bolli rjómi
Hreppapúns fyrir 20 ára og eldri:
2 bollar Tia Maria
Aðferð: „Eggjarauður þeyttar vel. Hreppóbiscotti og rjóma bætt rólega út í. Það er líka gott
að bæta smá sykri við þegar verið er að þeyta
eggjarauður. Ég set yfirleitt eina teskeið af sykri
þegar ég er að gera Hreppapúns fyrir 20 ára og
yngri, annars ekki. Annars bæti ég rólega Tia
Maria við. Borið fram ískalt með klökum.“

Hreppahátíð í skál í
staðinn fyrir
möndlugraut.

Gyða Dan er
komin í jólaskap.

¼

„Kannski það helsta sem kemur upp í hugann er að ég
skreyti alltaf fyrir 30. nóvember. Mamma á afmæli þann
dag og er hann oftast nálægt fyrsta í aðventu og þá er ég
búin að skreyta eins og ég er alin upp við.“
Hefur þú búið til nýjar hefðir með þinni fjölskyldu?
„Ég veit ekki alveg hvort eigi að tala um nýjar hefðir en
ég ég fer alltaf á Jómfrúna í desember. Og svo var það alltaf
hefð hjá okkur systkinum að fara til Köben með mömmu
fyrstu helgina í desember, en það hefur eiginlega dottið
niður eftir covid þannig að ég doblaði annan hóp með mér í
ár. Það má eiginlega segja ég hafi skapað hefð fyrir mig. Ég
er í Köben fyrstu helgina í desember.“

Eru einhver jól eftirminnilegri en önnur?
„Ójá! Flest jól ef ekki öll eru eftirminnileg en ein jól eru
greypt í huga minn. Það eru jólin sem tvíburarnir Marta
og Mía voru 14 mánaða og Rósa Dan fjögurra ára og þáverandi maður minn vildi alltaf hafa lifandi jólatré. Keypt
hafði verið eitt stærsta jólatré sem ég hafði séð til að nota í
heimahúsi, búið að skreyta og alles. Þegar ég kom fram á
aðfangadagsmorgun, sem betur fer fyrst og snemma, þá
var jólatréð gjörsamlega á iði, einhvers konar lús út um
allt. Sem betur fer voru stelpurnar ekki vaknaðar, því þótt
Marta og Mía væru farnar að ganga á þessum tíma, þá
voru þær mest sitjandi á gólfinu. Ég náði að drösla trénu

með „húð og hári“ og öllu skrauti út í garð. Ég óskaði eftir að
það yrði hreinlega brennt. Ég brunaði svo upp í Græna skáta til
að fá gervijólatré. Það eina sem var til var eitt af þeim hæstu.
Ég keypti það og brunaði með það heim með skottið opið. Eftir
að ég var búin að sótthreinsa húsið var trénu skellt upp, sett á
það afgangsskraut sem hafði ekki fengið tilverurétt á lifandi
trénu og jólin haldin hátíðleg. Eftir þessa upplifun hefur tré frá
Grænum skátum ávallt prýtt stofuna.“
Hvað borðar þú á aðfangadag?
„Rjúpur og aftur rjúpur. Það eru varla jól
nema ég fái rjúpu. Ég er nýhætt að smygla
þeim með mér til útlanda ef mér dettur í
hug að vera erlendis um jól. Ég ber þær
fram á gamla mátann, það er á beinum.
Meðlætið er ávallt það sama; eplasalat,
heimalagað rauðkál, gular og grænar
baunir og brúnaðar kartöflur ásamt
gómsætri rjúpnasósu sem er bökuð
upp. Svo er alltaf laufabrauð á boðstólum. Það má kannski segja að það sé
líka hefð sem ég hef haldið í, þ.e. að elda alltaf
rjúpu upp á gamla mátann.“
Hvernig verða jólin hjá þér í ár?
„Úff, stórt er spurt. Fyrsta svar er að við verðum hér heima
með rjúpur en ég er hreinlega ekki alveg viss. Eins og ég sagði
áður þá á ég eina dóttur í Barcelona og tvær í Kaupmannahöfn.
Ég er að reyna að fá yngra hollið með mér til Kaupmannahafnar. En sjáum hvað verður. Þau verða í það minnsta afar gleðileg.“

Skoðið // hjahrafnhildi.is

VANDAÐAR ÍTALSKAR
ULLARKÁPUR

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is
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Rannsóknarblaðamennirnir
í eldhúsinu

Morgunblaðið/Irja Gröndal

Hvað er það allra besta sem þú getur
fengið þér þegar það eru jól? Eftir að
hafa lagst í heilmikla rannsóknarvinnu
settu fjórir rannsóknarblaðamenn á sig
svuntu og elduðu jólakræsingar og bökuðu smákökur.

Það er fátt sem toppar heimagert
rauðkál og það er alls ekki verra
á bragðið þótt það sé sykurlaust.

Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

Hér erum við Guðrún
Selma Sigurjónsdóttir
blaðamaður í hláturskasti. Á myndina vantar
Sonju Sif Þórólfsdóttur
og Irju Gröndal.

Þríkrossinn

Á

ður en svunturnar voru settar upp var farið í Nettó og keypt inn. Þar er til dæmis
hægt að kaupa frosna kalkúnaleggi sem
hægt er að elda á einfaldan hátt og það
tekur ekki nema rúmlega klukkutíma –
ekki heilan vinnudag. Síðustu ár hefur kalkúnn verið einn
af vinsælustu hátíðarréttunum. Sem er ekki skrýtið. Það
er fátt sem toppar vel eldaðan kalkún. Vandamálið er að
hann hentar kannski ekki á öllum heimilum. Ef það eru
bara tveir eða þrír í heimili er kannski svolítið vel í lagt að
elda þriggja til fjögurra kílóa fugl. Þá getur verið sniðugt
að elda kalkúnaleggi. Tveir af rannsóknarblaðamönnunum eru miklir crossfit-aðdáendur og vildu helst fá
sykurlausan jólamat. Rannsóknarblaðamennirnir útbjuggu sykurlaust rauðkál, sætkartöflumús, sveppasósu
og ofursmart perusalat með pekanhnetum.

Kalkúnaleggir
2½ kg kalkúnaleggir, keyptir frosnir í Nettó
þurrkuð salvía
indversk karríblanda frá Kryddhúsinu
lífræn ólífuolía frá Änglamark
salt og pipar eftir smekk
Skartgripur með táknræna merkingu, seldur til
styrktar blindum og sjónskertum á Íslandi.
Íslenskt handverk. Fæst um land allt.

Stuðningur til sjálfstæðis

Aðferð Stillið ofninn á 190°C.
Það er best að elda kalkúnaleggina í ofnskúffu. Leggja
þá snyrtilega í skúffuna og hella örlítilli ólífuolíu yfir og
krydda svo með salvíu og indversku karríblöndunni. Indverska kryddblandan inniheldur túrmerik, kóríander,
negulnagla, kummín, hvítan pipar, engifer, múskat,
kardimommur og cayennepipar. Svo er gott að bæta smá
salti og pipar við eftir smekk.
Kalkúnaleggirnir þurfa að vera í klukkutíma í ofninum
og gott er að snúa þeim einu sinni eða tvisvar á meðan.

Sykurlaust rauðkál
Það eru ekki jól nema heimagert rauðkál fái að vera
með á hátíðarborðinu. Það er heldur ekki verra að rauðkálið sé sykurlaust.
1 kg rauðkál
100 g smjör
2 dl lífrænt eplaedik frá Änglamark
2 msk kanill eða eftir smekk
1 dl sykurlaust síróp (má vera meira ef vill)
Aðferð Byrjið á því að sækja pott inn í skáp. Takið 100 g
af smjöri og bræðið í potti á meðan þið skerið rauðkálið
niður. Brúnið það í smjörinu og bætið svo lífræna eplaedikinu saman við ásamt sykurlausu sírópi. Þá er kanil
bætt út í og rauðkálið er látið brúnast þangað til það er
orðið mjúkt og gott.
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Sætkartöflumús
1 kg sæt kartafla
½ dl rjómaostur
salt og pipar eftir smekk
Aðferð Skerið sætar kartöflur í bita og setjið í pott og
sjóðið þar til þær eru orðnar mjúkar. Þá er vatnið sigtað
frá og kartöflurnar stappaðar saman við rjómaost. Bætið
við salti og pipar eftir smekk.

Kalkúnabollur

Sveppasósa
Það verður að vera góð sósa með kalkúnaleggjunum
og þá kemur sveppasósa til bjargar.
1 askja af sveppum
4 dl af matreiðslurjóma
50 g smjör
1 msk salvía
½ dl rjómaostur
pipar eftir smekk
Aðferð Sneiðið sveppina smátt. Takið smjörið og bræðið
það á pönnu og steikið sveppina upp úr því. Þá er salvíunni bætt út í ásamt matreiðslurjóma. Látið suðuna
koma upp og bætið rjómaosti út í og hrærið vel saman.
Svo er sósan smökkuð vel til og salti og pipar bætt út í.

Ofursmart jólaperusalat
Kalkúnabollur eru skemmtilegar á veisluborð og auðveldar í matreiðslu. Svo má setja afganginn í frysti og borða þær í janúar.

Sykurlausu sírópi er hellt yfir og cayennepipar bætt við.
Gætið þess vel að hneturnar brenni ekki. Þær eru settar
á pönnuna til þess að þær fái stökkari áferð.
Takið pekanhneturnar af pönnunni og látið kólna. Þá
er grísku jógúrtinni blandað saman við perurnar og selleríið og að síðustu er hnetunum bætt við. Þótt þetta salat
sé gott með kalkúnaleggjum má að sjálfsögðu nota það
með öllum öðrum jólamat.

Lífrænu dvergperurnar frá Änglamark koma með
hátíðarstemningu inn á heimilið. Það er því ekki úr vegi
að búa til sætt og gott jólasalat úr þeim.
380 g lífrænar dvergperur frá Änglamark
30 g sellerí
75 g pekanhnetur
cayennepipar eftir smekk
1 msk sykurlast síróp
2 dl grísk jógúrt
Aðferð Skerið perur og sellerí smátt og setjið í skál. Þá
eru pekanhnetur settar á steypujárnspönnu og hitaðar.

Kalkúnaaðdáendur eiga eftir að dýrka þessar kalkúnabollur. Þær má að sjálfsögðu útbúa í staðinn fyrir kalkúnaleggina og borða með sama meðlæti. Þær eru hins
vegar líka mjög sniðugar í jólaboðið. Þær eru auðveldar í
matreiðslu og svo eru þær ljúffengar bæði heitar og
kaldar. Þá má líka frysta þær eða setja inn í vefjur á milli
jóla og nýárs þegar allt átið er farið að taka sinn toll.
1.200 g kalkúnahakk
4 egg
2 litlir laukar eða 1 stór
6-8 hvítlauksrif
2 tsk túrmerik
1 tsk kanill
4 tsk kummín
2 tsk salvía
2 tsk múskat
3-4 tsk sjávarsalt
2-3 msk kartöflumjöl
Aðferð Blandið öllum hráefnum saman í hrærivél. Mótið
bollur sem eru litlu stærri en golfkúlur. Steikið á pönnu
þar til bollurnar eru orðnar gullinbrúnar og eldaðar í
gegn. Það er engin stemning fyrir hálfhráum kalkúnabollum. Hægt er að steikja þær eingöngu á pönnu en
það getur verið sniðugt að brúna þær vel á pönnu og
setja þær svo í ofn í 10 mínútur og láta þær klára að eldast þar. Ef þær eru settar inn í ofn þarf ofninn að vera
stilltur á 180°C.

Sætkartöflumús
passar vel við
annað meðlæti.

Þessi sveppasósa er ekki bara góð
með kalkúnaleggjum heldur passar
hún með hreindýrakjöti og nautakjöti.
Kalkúnaleggirnir
eru bakaðir í
ofnskúffu og
kryddaðir vel.

Morgunblaðið/Irja Gröndal

Eitt af trixunum
í perusalatinu
er að setja
sírópsristaðar
pekanhnetur út
í salatið.

Það geta allir útbúið
rauðkál frá grunni.

Rauðar flauelssmákökur

Jólaskeiðin &
jólabjallan

2022

Verð kr. 8.500
Frí heimsending

Verð kr. 24.500
Hönnuður
Ragnhildur Sif Reynisdóttir

Ofursmart perusalat gefur
jólamatnum sætt bragð.

Hönnuður
Ösp Ásgeirsdóttir

EERNA

GULL- OG SILFURSMIÐJA
Silfurmunir og skartgripir síðan 1924

Skipholti 3 – Sími 552 0775 – erna.is – Erum við símann kl. 11-18 virka daga

1½ bolli hveiti
2 msk kakó
½ tsk lyftiduft
¼ tsk salt
½ bolli smjör við stofuhita
½ bolli púðursykur
½ bolli sykur
1 egg
1 tsk vanilludropar
1-3 tsk af matarlit – ekki vera
hrædd við að nota mikið.
¾ bollar hvítir súkkulaðidropar
frá Änglamark
Byrjið á að blanda saman hveiti,
kakói, lyftidufti og salti. Setjið sykur
og smjör í hrærivél og þeytið vel
saman. Bætið svo eggi, vanilludropum og matarlit út í og þeytið
vel. Þá er þurrefnum bætt varlega út
í. Þá er hvíta súkkulaðinu bætt út í
hægt og það hrært saman með sleif.

Ef þið notið stóra súkkulaðidropa
má saxa þá niður svo þeir verði ekki
of fyrirferðarmiklir í deiginu.
Geymið deigið í kæli í að minnsta
kosti þrjá klukkutíma. Það er þó
langbest að geyma það í sólarhring.
Stillið ofninn á 175 gráður.
Búið til litlar kökur sem eru ein til

ein og hálf teskeið á stærð. Ef deigið
er of hart má láta það standa í eldhúsinu í um 20 mínútur.
Bakið eina plötu í einu í 7-9 mínútur eða þangað til kökurnar verða
girnilegar. Það má strá hvítu súkkulaðikurli ofan á í lokin til að gera
kökurnar enn girnilegri.

SAMTENGJANLEGAR
SILVER ÚTISERÍUR

HENTA ÍSLENSKRI VEÐRÁTTU
IP65 RYK- & VATNSVÖRN
STERK GÚMMÍKÁPA
GÆÐA LED PERUR
HENTA VEL FYRIR TRÉ,
GARÐA OG BYGGINGAR
SAMTENGJANLEGU SILVER ÚTISERÍURNAR FÁST EINGÖNGU Í VERSLUNUM OKKAR
Á SMÁRATORGI, BÍLDSHÖFÐA, SKEIFUNNI OG AKUREYRI.
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Töfrandi súkkulaði sem
gott er að laumast í á
köldum jólakvöldum.

Hér eru trufflurnar skreyttar
með bleiku
kökuskrauti.

Súkkulaðið er hitað yfir
vatnsbaði og svo er gott
að setja það í eldfast mót
sem passar inn í frysti.

Oreo-trufflur
sigurvegara!
1 pakki af Oreo-kökum, sirka 45 smákökur
1 bolli rjómaostur við stofuhita
400 g dökkir súkkulaðihnappar frá Änglamark
kökuskraut að eigin vali
Byrjið á því að mylja Oreo-kökur í blandara eða matvinnsluvél. Setjið
í hrærivélarskál og bætið rjómaostinum út í. Þegar blandan er orðin
áferðarfalleg er skálin sett inn í frysti og kæld í um það bil klukkutíma.
Deigið þarf að vera örlítið stíft.
Búið til litlar kúlur í höndunum og setjið þær á bökunarpappír og
setjið aftur inn í frysti. Þá er súkkulaðið brætt yfir vatnsbaði. Þá er ekkert að vanbúnaði að hjúpa kúlurnar. Við ákváðum að skreyta þær á tvo
vegu; með gulldufti og með bleiku kökuskrauti. Hvort tveggja kom vel
út. Það er líka hægt að setja hvítt súkkulaði utan um trufflurnar ef fólk
er í stuði fyrir það.

Seiðandi jólasúkkulaði
Allt sem er einfalt er gott. Hvernig væri að prófa að blanda saman lífrænu
55% súkkulaði og mjólkursúkkulaði? Má það? Já, það má allt á jólunum, en
það er einmitt tíminn til þess að njóta sín í skammdeginu.
200 g lífrænt og dökkt 55% súkkulaði frá Änglamark með pistasíum og
sjávarsalti
200 g lífrænt mjólkursúkkulaði frá Änglamark með karamellu og sjávarsalti
handfylli þurrkuð lífræn trönuber
handfylli af salthnetum frá Änglamark
Byrjaðu að á að setja svolítið vatn í pott og láttu suðuna koma upp. Svo
skaltu bræða 55% súkkulaðið yfir vatnsbaði. Settu bökunarpappír á plötu
sem kemst inn í frysti. Ágætt getur verið að nota stórt mót. Helltu súkkulaðinu í mótið, dreifðu vel úr því og settu í frysti. Meðan það kólnar í frystinum er skálin þrifin og mjólkursúkkulaðið brætt með sömu aðferð. Takið mótið úr frystinum, hellið ljósara súkkulaðinu ofan á og skreytið með því sem
ykkur þykir gott. Hér voru salthnetur og trönuber notuð sem skraut.

Hvernig væri að skrá svolitlu
af gullkornum á trufflurnar.
Gullkornin fást í Allt í köku.

Hráefni

Lúxus-skúffukaka
með 70% súkkulaði
Það er nauðsynlegt að hafa góðgæti við
höndina á meðan jólakortin eru skrifuð,
jólaföndrið er föndrað og jólagjöfunum
er pakkað inn. Ef þú vilt gæða þér á köku
sem er gómsæt, djúsí og einföld í bakstri
þá lyftir þessi skúffukaka tilverunni upp á
næsta stig. Leynitrixið í þessari uppskrift
er 70% súkkulaði frá Nóa-Síríusi.

nudaga
kl. 13–1 na 11. og 18. d
es.
7

www.borgarsogusafn.is

Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

Verið v
elkomin
á jólada
g
Árbæja skrá
rsafns
sun

Og nota stóra
sleikju til að láta
það ná út í öll horn.

5 egg
4 dl sykur
4½ hveiti
3 tsk lyftiduft
1 tsk salt
5 msk kakó
2 dl vatn
300 g smjör
200 g 70% súkkulaði
frá Nóa-Síríusi
Aðferð Byrjaðu á því að
stilla ofninn á 200°C. Svo
skaltu setja eggin í
hrærivélarskál og stífþeyta þau með sykrinum.
Þegar blandan er orðin
þétt og létt í sér má
slökkva á hrærivélinni og
setja smjörið og 70%
súkkulaðið í pott og
bræða það saman við
vægan hita. Þegar
súkkulaðiblandan er
bráðnuð er hún látin
kólna örlítið.
Þá eru þurrefnin sett
út í eggjablönduna eitt af
öðru ásamt vatni og allt
hrært varlega saman.
Hveiti þolir ekki mikla
þeytingu og því þarf alltaf að hræra það varlega
út í ef um bakstur er að
ræða. Að lokum er
súkkulaðiblandan hrærð
varlega út í.
Settu bökunarpappír á

bökunarplötu og helltu
deiginu yfir og gættu
þess að það sé jafnþykkt
alls staðar svo kakan
verði öll jafnmikið bökuð.
Settu kökuna inn í ofn
og bakaðu í 15 mínútur.
Á meðan hún er inni í
ofninum er komið að
súkkulaðikreminu sem
er svo ljúffengt að það
væri auðveldlega hægt
að baða sig upp úr því.

Súkkulaðikrem
2 dl rjómi
2 msk espressókaffi
tvær plötur 70%
súkkulaði frá NóaSíríusi
2 dl kókosmjöl
Aðferð Settu rjóma og
súkkulaði saman í pott
og láttu súkkulaðið
bráðna. Á meðan það er í
pottinum skaltu útbúa
espresso-kaffi og hella
svo tveimur matskeiðum
af því út í kremið. Það er
gott að láta kremið
standa svolítið og alls
ekki setja það á kökuna
fyrr en hún er alveg
kólnuð.
Þegar kakan er kólnuð
er kremið sett á og svo er
kókósmjölinu dreift yfir
á skipulagðan hátt.
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Trausti, Erna og börnin
Frosti og Perla borða
veganmat á jólunum.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Ekki upplifað lífsgæðaskerðingu um jól sem vegan
Erna Norðdahl hætti alfarið að borða dýraafurðir fyrir nokkrum árum. Í
fyrra hélt hún jól í fyrsta skipti heima hjá sér með fjölskyldu sinni og var
meðlætið allt vegan. Kræsingarnar voru svo góðar að amma hennar
sem skilur lítið í kjötleysinu tók ekki eftir breytingunum.

É

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

g hætti að borða kjöt fyrir átta árum.
Ári seinna flutti ég svo til Hollands og
þar var fiskurinn ekkert spes þannig að
ég hætti að borða hann. Næsta skref var
bara að taka út mjólkurvörurnar, svo ég
hef verið vegan í svona fjögur eða fimm ár. En ég
hef aldrei verið mikið fyrir kjöt og hugsaði reglulega
um að hætta að borða það. Sú hugsun varð tíðari svo
ég lét bara vaða einn daginn. Ég hef alltaf átt ketti
og hunda og tilhugsunin um að borða dýr varð alltaf
minna aðlaðandi með árunum,“ segir Erna um
ástæðu þess að hún varð vegan.
„Hugmyndafræðin að lifa lífinu með því leiðarljósi
að valda sem minnstum skaða finnst mér mjög
heillandi. Þó svo að það sé nánast ómögulegt að fara
í gegnum lífið án þess að valda einhverri lífveru
skaða þá snýst þetta í raun um að takmarka það
eins og maður getur. Til dæmis með því að hætta að
borga einhverjum til að drepa dýr svo hægt sé að
gæla við bragðlaukana í tíu mínútur. Veganmatur
hefur farið með bragðlaukana mína í nýjar víddir og
hef ég smakkað ótrúlega mikið nýtt á þessari vegferð í lífinu, ný krydd og kryddsamsetningar sem
mig óraði ekki fyrir.“
Gulrótarlax í staðinn fyrir lax
Erna var aldrei mikil kjötkona og því hafa jólin
ekki breyst mikið þótt mataræðið hafi breyst.
„Ég saknaði mest reykta laxins með graflaxsósu
en svo fann ég veganuppskrift á netinu og hef verið
að prófa mig áfram í því. Síðustu jól kom Jömm með

graflax á markað, það breytti leiknum og einfaldaði
mér lífið. Það er líka meira vegan í boði á jólahlaðborðum út um allan bæ. Það er í rauninni hægt að
veganæsa allt ef viljinn er fyrir hendi. Veganistusystur hafa einnig veitt mér mikinn innblástur í eldamennsku og leikið stórt hlutverk í veganbyltingunni
á Íslandi. Ég held áfram að gúffa í mig piparkökum
og mandarínum í desember svo ég hef ekki upplifað
neinar skerðingar á lífsgæðum í kringum jólin eftir
að ég varð vegan.
Ég var alltaf meira fyrir sósurnar og meðlætið á
jólunum og það hefur ekkert breyst. Neatloaf frá
Junkyard fullnægir öllum mínum þörfum. Margir
átta sig ekki á því að það er kryddið sem gerir hefðbundið kjöt bragðgott. Það eru fáir sem borða kjöt
án þess að krydda það.“
Hvernig er jólahald hjá þér?
„Við fjölskyldan héldum okkar fyrstu jól heima í
fyrra. En fyrir það þá var ég með stórfjölskyldunni á
jólunum. Ég og mamma veganæsuðum allt meðlætið
í sameiningu í gegnum árin svo það var allt vegan á
jólunum nema hamborgarhryggurinn fyrir kjötæturnar. Amma mín tók ekki einu sinni eftir því og hún
fussar og sveiar ennþá yfir þeirri staðreynd að ég
borða ekki kjöt.
Flest meðlæti er í grunninn vegan nema þegar notaðar eru mjólkurvörur, egg eða hunang. Hægt er að
nota veganútgáfu af þessu öllu. Mér fannst hefðbundið waldorf-salat mjög gott svo ég notaði bara
sýrðan rjóma frá Oatly og þeyttan veganrjóma í stað-
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AF FLOTTUM
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inn fyrir mjólkurvörurnar og þá var það komið. Ég hef
samt verið dugleg að prufa allskonar kjötlíki í aðalrétt.
Ég ólst upp við margréttað jólahald en í fyrra ákvað
ég bara að hafa aðalrétt, gulrótarlax með graflaxsósu
og svo eftirrétt. Það er oftast einhverskonar ís í eftirrétt því börnin fá að velja það. En ef maðurinn minn
fengi að ráða þá væri pizza á jólunum og alla daga alltaf. Kannski mun ég hafa mínípizzur í forrétt í ár svo
allir fái eitthvað sem þeim finnst gott.“
Umhverfissjónarmið voru ekki ástæða þess að
Erna varð upphaflega vegan en hún segir þau áhrif
vissulega jákvæð. Þegar kemur að jólum og gjöfum
yfirhöfuð reynir hún að hugsa um umhverfið.
„Ég er persónulega hrifnari af upplifunum sem
gjöfum eða bókum. Einnig finnst mér að það ætti að
vera eðlilegra að gefa notaðar gjafir í góðu standi.
Þetta eyðslukapphlaup kapítalismans er komið út fyrir öll velsæmismörk. Það þarf enginn að fá allt nýtt
alltaf. Annars hef ég heyrt að jólasveinarnir hafi eitthvað verið að kíkja í Góða hirðinn síðustu ár og séu
orðnir frekar umhverfisvænir. “

Veganuppskriftir frá Ernu
„Mig langaði að sýna að það er mjög auðvelt að gera
allt meðlæti yfir hátíðirnar vegan. Það er eflaust
hausverkur fyrir marga þegar stórfjölskyldur koma
saman. Þó það séu ekki allir vegan þá eru sumir með
mjólkur- og eggjaofnæmi,“ segir Erna um uppskriftirnar sem hún gerði.
„Rauðkálið er gert frá grunni og er það móðir mín
sem á heiðurinn af þeirri uppskrift. Ég uppgötvaði
bara að borða rauðkál á jólunum fyrir svona þremur
árum og ég er sjúk í það núna. Einnig er ég mikil
sósukona eins og flestir Íslendingar og lykilinn að
góðri máltíð tel ég vera góða sósu og krydd. Brúnu
sósuna hef ég verið að nostra við í gegnum árin og tel
mig hafa fundið fullkomna lendingu fyrir bragðlauka

Rauðkál
1 rauðkálshaus, saxaður
1 tsk. kanill
1 msk. anís (má sleppa)
1 negulnagli
1 grænt epli, saxað
1 dl rauðvínsedik
½ bolli rauðvín
1 bolli krækiberja- eða sólberjasaft
2 dl sykur
1 dl vatn
1 tsk. salt

Gerir móður sína stolta
Erna og sambýlismaður hennar, Trausti Már Baldvinsson, eiga saman börnin Perlu og Frosta sem eru
þriggja og tveggja ára. Börnin hafa hleypt nýju lífi í
jólin.
„Ég myndi segja að ég hafi fundið jólabarnið í mér
á ný eftir að hafa legið í dvala síðan á unglingsárunum. Jólin eru miklu skemmtilegri með þeim, við erum
á fullu að búa til okkar eigin jólahefðir og það finnst
mér mjög gaman. Ég er líka byrjuð að skreyta meira
heima hjá mér. Ég hafði aldrei pælt sérstaklega í
jólaskreytingum áður en ég eignaðist börn því móðir
mín er jólaofstækismaður og sá um
þann hluta út í ystu æsar. Núna er ég
að gera móður mína mjög stolta ásamt
því að gleðja börnin mín með frekari
jólaskreytingum.“
Þegar kom að mataræði barnanna
„En ef maðurinn
segir Erna að það hafi legið beint við
minn fengi að
að gefa þeim veganmat, að minnsta
ráða þá væri pizza kosti heima fyrir.
á jólunum og alla
„Börn borða yfirleitt þann mat sem
foreldrar þeirra borða, það gerist oftdaga alltaf.
ast ómeðvitað. Fyrst voru þau á leikKannski mun ég
skóla sem var einungis með veganmat
hafa mínípizzur í
en núna eru þau á hefðbundnum leikforrétt í ár svo allir skóla. Ég ákvað að henda þeim bara
beint í djúpu laugina og sjá hvað þau
fái eitthvað sem
þeim finnst gott.“ myndu borða þegar þau byrjuðu.
Það kom fljótt í ljós að þau vildu
ekki kjöt en fannst fiskurinn góður svo þau eru vegan
í leikskólanum en borða fisk. Þegar við förum í afmæli og veislur þá leyfi ég þeim bara að borða það
sem þau vilja. Ég sem nútíma vinnandi kona og móðir
að klára háskólanám ásamt því að reka heimili og
standa þriðju vaktina hef ekki orku né tíma í að
henda í veganköku fyrir barnaafmæli sem börnin eru
að mæta í. Ég er samt mjög heppin með mína nánustu fjölskyldu og þau eru alltaf með nóg af veganmat
í öllum matarboðum og veislum. Þegar börnin mín
hafa aldur og þroska til, þá mun ég útskýra fyrir
þeim af hverju það séu ekki dýraafurðir í boði á okkar heimili og munu aldrei verða á boðstólum. Þau
munu alltaf hafa frelsi til að borða það sem þau vilja
annars staðar því ég tel að boð og bönn skili engum
árangri, það á að fræða en ekki hræða,“ segir Erna.
Uppskriftir
„Mig langaði að sýna að það er mjög auðvelt að
gera allt meðlæti yfir hátíðirnar vegan. Það er eflaust
hausverkur fyrir marga þegar stórfjölskyldur koma
saman. Þó það séu ekki allir vegan þá eru sumir með
mjólkur- og eggjaofnæmi,“ segir Erna um uppskriftirnar sem hún gerði.
„Rauðkálið er gert frá grunni og er það móðir mín
sem á heiðurinn af þeirri uppskrift. Ég uppgötvaði
bara að borða rauðkál á jólunum fyrir svona þremur
árum og ég er sjúk í það núna. Einnig er ég mikil
sósukona eins og flestir Íslendingar og lykilinn að
góðri máltíð tel ég vera góða sósu og krydd. Brúnu
sósuna hef ég verið að nostra við í gegnum árin og tel
mig hafa fundið fullkomna lendingu fyrir bragðlauka
heimilismanna. Hún hentar í raun vel með öllum jólamat. Hvítlaukssósuna hef ég elskað í fjöldamörg ár
og mér finnst hún ómissandi með fersku salati, bökuðu grænmeti og öllu grænmeti yfirhöfuð. Gulrótarlaxinn er veganútgáfan af reyktum laxi. Þá eru gulrætur notaðar í staðinn fyrir laxinn og þetta er
skuggalega líkt, margir segja betra og engin slímug
áferð eins og fylgir laxinum. Að lokum ákvað ég að
gera uppskrift að sætkartöflumús sem ég kynntist
hjá tengdamóður minni ein jólin. Þegar ég smakkaði
hana fyrst þá sá ég guð og hef gengið á guðsvegum
síðan. Enginn nautnaseggur má láta þessa uppskrift
framhjá sér fara.“
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Aðferð Setið allt í pott og sjóðið í eina í 1
til 1½ klukkustund. Galdurinn er að setja
minna fremur en meira af kryddum.

Hvítlaukssósa
Hráefni
1 dós af sýrðum rjóma frá Oatly
2 hvítlauksrif
1 msk. Grill Mates Montreal Steakkrydd
1 msk. agavesíróp (eða annað síróp)
Aðferð Öllu blandað saman í skál og best
að hafa hana kalda.

Sveppasósa
2 til 3 öskjur af sveppum
Smjörlíki eða olía
1 laukur
1 hvítlauksrif
1 l hafrarjómi
2 sveppateningar
1 grænmetisteningur
Aðferð Steikið fyrst sveppina,
hvítlaukinn og laukinn í smjörlíki eða olíu. Að því loknu eru
öðru bætt við. Hægt er að
mauka sósuna með töfrasprota.

Gulrótarlax
10 stórar gulrætur
4 msk. liquid smokemerinering
3 msk. olía
1 msk. sojasósa
1 tsk. salt
Smá pipar
Pínulítið af sítrónusafa
Dass af fersku dilli
Aðferð Flysjið gulræturnar í
langar ræmur með flysjara eða
ostaskera. Gufusjóðið þær í 15
mínútur. Setja gulræturnar í eldfast mót og hellið öllu yfir þær og
blandið vel saman. Bakið að lokum í 15-20 mín. við 180 gráður.
Berið fram á brauði með graflaxsósu frá Ora sem er vegan.

Sætkartöflumús með pekanhnetum
3 stórar sætar kartöflur
30 til 50 g af sykri (fer eftir smekk)
75 g af smjörlíki
1 dl haframjólk
1 tsk. vanilludropar
Aðferð Kartöflurnar soðnar og svo stappaðar með töfrasprota (eða settar í hrærivél)
og restin sett ofan í og svo settar í eldfast
mót.
Pekanhnetuábreiða
200 g púðursykur
200 g pekanhnetur
40 g hveiti
75 g brætt smjörlíki
Aðferð Hneturnar eru skornar eða muldar
og þeim blandað við sykurinn og hveitið.
Bræddu smjörinu er svo blandað saman
hægt og rólega. Smyrjið blöndunni ofan á
músina og setjið inn í ofn á 180-200 gráður
og látið hitna í gegn.
Takið músina út þegar hnetugumsið er
byrjað að karamellast vel og er orðið stökkt.

Allt fyrir
jólin í Nettó
20 verslanir um land allt og allar vörur í
netverslun á netto.is

Jólabækurnar í ár

Veislumatur á jólaborðið

Jólasælgæti
fyrir sælkera

Opið allan
sólarhringinn
í Mjódd og á
Granda
Alltaf opið í
netverslun á
netto.is

Leikföng fyrir alla aldurshópa

Jóladagatöl
l d
öl

Gjafavara í úrvali

Dagatal með fallegum
jólabarnasögum til að
hlusta á.
Salka Eyfeld les.
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Jólasalatið
er frá skiptinemaárinu
í Seattle
Eldamennska er það skemmtilegasta sem
Edda S. Jónasdóttir veit en hún er höfundur bókarinnar Eftirlætisréttir Eddu. Hún
segir ómissandi hluta af jólunum að gefa
vinum og vandamönnum gómsæt sætindi
í aðdraganda jólanna.

Edda Jónsdóttir leggur
mikið upp úr því að útbúa girnilegan jólamat.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

É

g er alin upp við rjúpur og frómas
frá mömmu sem ég gerði sjálf
þegar ég byrjaði að búa. Á aðfangadag förum við í mat til
barnanna,“ segir Edda sem segir
dásamlegt að vera boðið í mat.
Eldhúshæfileikar Eddu fá að njóta sín alla
aðra daga og fá vinir að njóta þess á aðventunni. „Ég baka kannski 25 stykki af döðlubrauðunum sem eru í bókinni minni og færi
vinum mínum og segi gleðileg jól. Ég fer líka
með til þeirra sem hafa hjálpað mér eða hafa
átt um sárt að binda. Þetta hef ég gert í mörg,
mörg ár. Ég fer líka oft með hnetur í krukku
en ég baka undantekningarlaust döðlubrauð í
massavís. Þetta er svona minn jólasiður.“
Sörubakstur með góðri vinkonu er líka
órjúfanlegur hluti af undirbúningi jólanna hjá
Eddu en ekki endilega vegna þess að smákökurnar séu í uppáhaldi hjá henni.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

„Það er samveran með vinkonu minni sem
er aðalmálið, ekki endilega hvað við bökum, við
vinkonurnar eyðum deginum saman. Ég tilheyri þremur saumaklúbbum og einn þeirra,
sem er bráðum að verða fjörutíu ára gamall,
fer alltaf í jólahádegisverð á veitingahúsi. Við
byrjum klukkan tólf og sitjum til fjögur eða
fimm og trítlum síðan í búðirnar og skoðum
jólin í bænum.
Maðurinn minn og ég höfum oft haft opið
hús á Þorláksmessu af því við búum í miðbænum. Ég hafði reyndar ekki tíma í það í
fyrra,“ segir Edda. Það var sérstaklega mikið
að gera fyrir jólin í fyrra en þá gaf Edda út
uppskriftabókina sína Eftirlætisrétti Eddu.
Edda segir að vinkonur hennar hafi alltaf verið
að spyrja hvort hún gæti ekki gefið þeim uppskriftahefti með uppskriftunum sínum. „Þú
heftar ekkert í hefti. Þú gerir bók handa þessum stelpum,“ sagði maður Eddu við hana.

Edda viðurkennir með mikilli ánægju að verkefnið hafi stækkað töluvert og úr varð vegleg
matreiðslubók.
„Mamma var alveg svakalegur kokkur. Svo
fór ég til Seattle sem skiptinemi þegar ég var
17 ára í eitt ár árið 1971 til 1972. Það héldu allir að ég færi í einhverja hamborgara en ameríska mamma mín var alveg þvílíkt flottur
kokkur líka. Ég lærði voða mikið af þeim báðum,“ segir Edda um hvernig áhuginn kviknaði
en síðan þá hefur eldamennska verið hennar
stærsta áhugamál og ver hún öllum lausum
stundum í eldhúsinu.
Edda upplifði jól í Bandaríkjunum skiptinemaárið góða og er símtal frá Íslandi sérstaklega minnisstætt.
„Á jólunum var eina skiptið sem mamma og
pabbi hringdu í mig og ég náttúrlega bara
grenjaði í símann. Annars leið mér rosalega
vel þarna og ég var heppin að vera hjá góðu

fólki. Konan var sænskættuð þannig að þau
voru með aðfangadagskvöld. Langalangamma
amerísku mömmu minnar kom frá Svíþjóð.
Það gat ekki verið betra.“
Spínatsalat með jarðarberjum er fastur liður á jólunum hjá Eddu og dætrum hennar.
Sumum finnst óvenjulegt að bjóða upp á ferskt
salat á aðfangadagskvöld en salatinu kynntist
Edda þegar hún var skiptinemi.
„Uppskriftin er frá amerísku mömmu minni.
Dætur mínar eru aldar upp við þetta. Ég gerði
salatið með rjúpunum, það var rosalega gott af
því það er sykur í dressingunni,“ segir Edda.
Hún segir það passa einstaklega vel með villibráð. Núna borða Edda og fjölskylda hreindýr
á jólunum og að sjálfsögðu jarðarberja- og spínatsalatið fræga. Skiptinemaárið svífur því
enn yfir vötnum á jólunum hálfri öld eftir
heimkomu.
¼ SJÁ SÍÐU 48

Hnetuæði
„Í jólaísinn minn nota ég hnetuæði. Dætur mínar bæta jafnvel
æðinu einnig ofan á ísinn. Eftir að
góðgætið er orðið hart sker ég
það í bita og mulninginn sem eftir
verður nota ég í ísinn.“
250 g suðusúkkulaði
250 g mjólkursúkkulaði
350 g kasjúhnetur, saltaðar
110 g smjör
175 g sykur
3 msk. síróp
Þekið 24x33 sentímetra form með
álpappír og smyrjið vel. Súkkulaðið er brotið upp og botninn á
forminu þakinn með því.

Rauðrófumauk
„Til tilbreytingar set ég stundum smátt skorið epli út í
maukið áður en ég ber það fram. Maukið ber ég fram með
góðu hrökkkexi eða brauði á smáréttahlaðborði á jólunum.“
200 g rauðrófur
2 greinar ferskt dill
40-50 g sólkjarnafræ
1 dl grískt jógúrt
2 msk. sítrónusafi
¼ tsk. sjávarsalt
1 grænt epli gróft í bitum eins og hálfur sykurmoli.
Aðferð Ef tími er til þá er best að leggja fræin í bleyti yfir
nótt. Sjóðið rauðrófurnar þar til þær verða mjúkar, í 45-60
mínútur, fer eftir stærð. Afhýðið þær og skerið í bita þegar
þær kólna. Sigtið vatnið frá fræjunum og skolið fræin. Setjið allt í matvinnsluvél og maukað vel saman. Ýmist hef ég
þetta grófmaukað eða ég læt vélina ganga þar til maukið er
silkimjúkt.

Aðferð Blandið saman smjöri,
sykri og sírópi í stórri þykkbotna
pönnu. Hitið á háum hita, hrærið í
af og til þar til smjör og sykur
hefur bráðnað. Hrærið stöðugt í
þar til blandan verður fallega
gyllt á lit. Bætið hnetum út í og
lækkið hitann þegar þetta fer að
þykkna. (Svipuð aðferð og er notuð við að brúna kartöflur.)
Hnetu-karamellublöndunni er
dreift yfir allt súkkulaðið. Kælið
þar til góðgætið er orðið að hörðum klumpi. Fjarlægið álpappírinn
og brjótið/skerið í mola. Geymið í
kæli fram að notkun.

Sírópsbakaðar hnetur
„Þessar hnetur útbý ég alltaf fyrir jólin. Eins og hjá svo mörgum
er eins og sólarhringurinn sé
styttri á aðventunni og þá er gott
að grípa til fljótlegra uppskrifta
eins og þessi er.“
¼ dl + 1½ msk. hlynsíróp
¼ dl síróp í flöskum frá Lyles
2 msk. púðursykur
½ tsk. salt
¼ tsk. tabascosósa eða önnur
sterk sósa
230 g valhnetur eða pekanhnetur eða blanda af báðum
tegundum

Aðferð Blandið öllu nema hnetunum saman í stórri skál. Hrærið
með sleif þar til allt hefur blandast vel saman. Bætið hnetum út í
og þekið þær vel með blöndunni.
Dreifið hnetunum á bökunarplötu
klædda bökunarpappír. Vökvinn
leggst misjafnlega á plötuna en
það dreifist úr honum við baksturinn. Bakið við 175°C í 15 til 17
mínútur. Hrærið í með spaða á
plötunni allavega einu sinni til að
koma í veg fyrir að þær brenni.
Fylgist mjög vel með þar sem það
gerist mjög hratt að þær ofbakast. Geymist í ísskáp.

Gómsætar jólagjaﬁr
Sérvaldir íslenskir ostar og meðlæti

Veldu milli átta mismunandi ostakarfa og bættu við annarri matvöru, víni eða g jafavöru.
Sérframleiddur MS súkkulaðigráðaostur er í völdum g jafakörfum.
Frábær g jöf til viðskiptavina eða starfsmanna.

Kíktu á ms.is og skoðaðu úrvalið
- einfalt og fljótlegt.
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Eggaldin- og tómatbaka

Ungverska kakan
„Síðustu ár hefur Góa systir mín
gert þessa köku fyrir hver jól. Ef ég
á að lýsa kökunni þá er hún dásemdar konfektkaka með kaffibragði.“

Botnar
6 eggjahvítur
225 g sykur
1 tsk. cream of tartar frá McCormick
225 g hnetur

Kremið
6 eggjarauður

75 g flórsykur
100 g suðusúkkulaði
100 g smjör, kalt
skyndikaffiduft eftir smekk
1 msk. vatn
Aðferð Grófsaxið hneturnar. Þeytið eggjahvítur, sykur og cream of
tartar þar til deigið „stendur“.
Bætið hnetunum út í með sleikju.
Þekið tvö 24 cm form með bökunarpappír. Bakið við 160°C í 45
mínútur. Á meðan kakan er í ofninum er kremið útbúið.

Saxið suðusúkkulaðið. Þeytið
eggjarauður og flórsykur vel þar
til falleg áferð kemur á blönduna.
Leysið kaffiduftið upp í einni matskeið af heitu vatni og kælið. Bætið því út í kremið. Það er smekksatriði hve mikið kaffibragð hver
og einn vill hafa af kreminu – mér
finnst kakan best með frekar
sterku kaffibragði. Að lokum er
smjörið sett út í í litlum bitum
ásamt súkkulaðinu og hrært saman við. Kremið er sett á milli botnanna og ofan á kökuna.

„Þetta er bakan sem er sú allra
vinsælasta hjá mínu fólki – dásamleg volg jafnt sem köld. Það er svo
gott að hafa grænmetisrétti um
jólin líka, ekki bara reykt kjöt og
sætindi. Eggaldin drekkur í sig
mikla olíu við steikingu þannig að
nauðsynlegt er að bæta olíu á
pönnuna. Leggið sneiðarnar á eldhúspappír eftir steikingu. Farið
gætilega með saltið þar sem salt er
í ostunum.“
1 hluti bökudeig
50-100 ml ólífuolía
2 laukar
6 hvítlauksrif
2 x 400 g saxaðir tómatar í dós
1 lítil dós tómatmauk
nokkur fersk basilíkulauf
½ msk. sykur
salt og pipar
1 stórt eggaldin
4 stórir tómatar

200 g mozzarellaostur
100 g ferskur parmesanostur
Aðferð Saxið laukinn og merjið hvítlaukinn og mýkið í um 2 msk. af olíu.
Sigtið safann af tómötunum og bætið
þeim út í ásamt tómatmauki, basilíku,
sykri, salti og pipar. Sjóðið við vægan
hita í 20 mínútur. Skerið eggaldin og
tómata í sneiðar. Rífið parmesanostinn. Eggaldinsneiðarnar eru steiktar í olíu þar til þær brúnast aðeins.
Þekið 30 sentímetra smurt bökuform með deiginu. Forbakið botninn í
7 mínútur á 200°C. Setjið tómatfyllinguna á botninn, stráið parmesanosti
yfir, síðan eru eggaldinsneiðar settar
þar yfir og að lokum tómatsneiðar.
Þekið með rifnum mozzarellaosti.
Bakið við 200°C í 30 mínútur eða
þar til deigbarmar verða ljósbrúnir.
Skreytið með heilum basilíkublöðum rétt áður en bakan er borin
fram.

Jólasælkeraveisla
Hægeldaðir tómatar
„Hægeldaðir tómatar eru
góðir með nánast öllu.Ég
baka alltaf fulla ofnplötu
í stóra ofninum mínum.“
18 tómatar
70 g flórsykur
75 ml ólífuolía
salt og pipar

Aðferð Skerið tómatana í tvennt, raðið á
bökunarplötu, skorna hliðin snýr upp.
Sigtið sykur jafnt yfir tómatana, dreifið
ólífuolíu yfir. Það er hægt að nota venjulegan sykur en flórsykur bráðnar jafnar. Saltið
og piprið eftir smekk. Bakið í ofni við 140°C
í 3½ klukkustund. Leyfið tómötunum að
brúnast aðeins að ofan, þá bragðast þeir
best.

Jarðarberja- og spínatsalat
„Mér finnst salatið passa einstaklega vel á jólum þar sem
það er rautt og grænt.“
400 g spínat
1-2 öskjur jarðarber
120 ml ólífuolía
100 g sykur
30 ml gott vínedik eða gott
eplaedik
½ tsk. rifinn rauðlaukur
2 msk. kalt vatn
2 msk. sesamfræ
1 msk. birkifræ, ljós eða dökk
¼ tsk. gott paprikuduft
¼ tsk. worcestershiresósa

Borðapantanir á sjavargrillid.is

Aðferð Jarðarberin skorin í sneiðar. Spínat og jarðarber eru sett á stórt fat.
Blandið saman því sem eftir er og hellið yfir rétt áður en salatið er borið
fram.
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Hallveigarstíg 10a • 101 Reykjavík • Sími 551 2112
www.ungfruingoda.is
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Franskar vöfflur
„Ég gaf móður minni oft dós með frönskum
vöfflum fyrir jólin. Hjá henni voru kökurnar
ekki í boði fyrir hvern sem er.“

Kökur
220 g mjúkt smjör
80 ml rjómi
300 g hveiti

Krem
115 g mjúkt smjör
210 g flórsykur
2 eggjarauður
2 tsk. vanilludropar
rauður og grænn matarlitur
Aðferð Hrærið saman smjöri, rjóma og hveiti.
Kælið að lágmarki í fjóra tíma. Fletjið hluta af
deiginu út á hveitistráð borð. Það sem eftir er

Sjölaga kökur
geymist í ísskáp á meðan verið er að vinna með
fyrsta hlutann. Það er nauðsynlegt að deigið sé
frekar kalt þegar það er flatt út. Kælið því aftur
það sem eftir verður af deiginu þegar búið er að
skera út. Þykktin á útflöttu deigi á að vera aðeins ¼ cm.
Þekið bökunarpappír vel með sykri. Skerið
litlar kringlóttar kökur út. Það er hægt að gera
með glasi eða þar til gerðum formum. Flytjið
þær yfir á bökunarpappírinn, snúið hverri köku
við með spaða svo hún fái sykur á báðar hliðar.
Pikkið með gaffli u.þ.b. þrisvar í hverja köku.
Setjið kökurnar á bökunarplötu með bökunarpappír og bakið við 175°C í 8 til 10 mínútur.
Gætið þess að ofbaka ekki, þær eiga að vera
frekar ljósar.
Skiptið kreminu í tvær skálar. Setjið grænan
matarlit í aðra skálina og rauðan í hina. Smyrjið
kreminu varlega á eina köku og setjið aðra ofan
á. Geymist í kæli eða frysti.

„Kökurnar eru vinsæl jólagjöf hjá
mér. Þær er auðvelt og fljótlegt
að búa til og tilvalið að láta ungu
kynslóðina aðstoða við baksturinn.“
115 g smjör
130 g heilhveitikex, McVitie’s
100 g kókosmjöl
240 g suðusúkkulaði eða súkkulaðidropar
250 g butterscotch-dropar
150 g pekanhnetur
1 dós 397 g niðursoðin (condensed) mjólk
Aðferð Myljið kexið fínt í matvinnsluvélinni eða setjið það í
plastpoka og myljið með kökukefli.
Saxið hnetur og suðusúkkulaði

frekar gróft eða notið súkkulaðidropa. Bræðið smjörið í forminu og gætið þess að smyrja hliðarnar á forminu með smjöri. Stráið
kexinu jafnt yfir smjörið og þrýstið
því aðeins ofan í smjörið. Kókosmjölinu er því næst stráð yfir
kexið og þar á eftir súkkulaðibitunum og butterscotchdropunum og síðan hnetunum.
Hellið dósamjólkinni jafnt yfir
hneturnar. Bakað í 25-27 mínútur
við 175°C. Gætið þess mjög vel að
ofbaka ekki því þá verður kakan of
þurr. Kælið í ísskáp áður en kakan
er skorin. Skerið í litla bita. Kökurnar geymast best í frysti en það
er allt í lagi að geyma þær í eina til
tvær vikur í kæliskáp sé þeim vel
pakkað inn í plastfilmu.

Camerarctica

Mozart við kertaljós
í 30 ár

Kammertónlist á aðventu 2022

Gjöf
öfsem gleður

Eru Éminence Organic Skin Care gjafakassar
og gjafabréf í snyrtimeðferðir fyrir þann sem
að þér þykir vænt um.
Komdu við hjá okkur í Glæsibæinn og við
aðstoðum þig við valið.

Glæsibær, Álfheimar 74 | Sími 831 5676
Netbókanir á noona.is/fegurdogspa

Hafnarfjarðarkirkju mánudag 19. des. kl 21.00
Kópavogskirkju þriðjudag 20. des. kl 21.00
Garðakirkju miðvikudag 21. des. kl 21.00
Dómkirkjunni í Reykjavík fimmtudag 22. des. kl 21.00
Miðasala við innganginn og á tix.is - Miðaverð kr. 3.500 /2.500
Styrkt af Tónlistarsjóði Menntamálaráðuneytisins, Reykjavíkurborg, Hafnarfjarðarbæ, Kópavogsbæ og Garðabæ

SMARTLAND

Sólgeraugu
í jólapakkann
Þú ﬁnnur úrval af fallegum sólgleraugum í verslunum Eyesland
frá m.a. Jimmy Choo, Isabel Marant, Ray Ban og Gigi Studios.

Skoðaðu úrvalið á eyesland.is

Grandagarði 13 Glæsibæ, 5.hæð eyesland.is
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Þ

essar ístertur eru alls
ekki flóknar í matreiðslu og bakstri þótt
það taki svolítinn tíma
að búa þær til. Auðvitað tekur ekki langan tíma að þeyta
saman egg og sykur og setja inn í
ofn en það vex fólki stundum í augum að neyðast til að gera eitthvað í
tvennu lagi. Það að búa til svona ístertur er því ágætis æfing fyrir óþolinmóða. Þegar fólk er búið að setja á
sig svuntuna vill það oft drífa hlutina
af. Það að búa til ístertu er tilvalið að
gera áður en allt jólastússið hellist
yfir. Best er að byrja klukkan níu
um kvöld og fara svo snemma í háttinn. Áður en baksturinn hefst er
nauðsynlegt að fara í Nettó og
birgja sig upp af lífrænu súkkulaði
frá Änglamark og auðvitað öllu sem
þarf í baksturinn.

Ístertur fyrir
þá sem eru ekki
með meirapróf
í eldhúsinu (en
þrá að slá í gegn)
Jólin eru tími vesens-eftirrétta. Á jólunum viljum
við leyfa okkur örlítið meira en venjulega og þá
er gaman að bera eitthvað fram sem er ekki
hversdagslegt. Ef þú vilt slá í gegn í þínu nærumhverfi þá ættirðu að prófa að útbúa ístertu
fyrir jólin. Eina með Oreo-kökubragði og aðra
með karamellu- og appelsínubragði.

Draumkennd Oreo-ísterta
Mikið Oreo-kökuæði hefur geisað
hjá unga fólkinu síðustu ár. Það er
ekkert skrýtið því um leið og þú
kemst upp á lag með kökuátið getur
verið erfitt að stoppa.
Botn
3 eggjahvítur stífþeyttar
100 g sykur
½ tsk lyftiduft
½ tsk lífrænt eplaedik frá Änglamark

Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

Aðferð Botninn er gerður alveg eins
og fólk væri að fara að baka marengs-köku. Þrjú egg eru tekin og aðskilin og eggjahvíturnar stífþeyttar
á meðan eggjarauðurnar eru settar
til hliðar og notaðar í ísinn sjálfan.
Svo er sykurinn settur saman við og
haldið áfram að þeyta. Lyftidufti og
eplaediki er bætt út í. Fólk veit að
búið er að þeyta deigið nógu vel þegar hægt er að taka skálina úr hrærivélinni og snúa henni á hvolf án þess
að deigið fari út um allt.
Ofninn er stilltur á 175 gráður.
Best er að baka ístertuna í smelluformi og nauðsynlegt að setja bökunarpappír í formið áður en deigið
er sett í. Bakaðu botninn í 20-25 mínútur. Fólk sem er með meirapróf í
eldhúsinu bakar svona botna fyrir
háttinn því botninn verður ennþá
betri ef hann fær að kólna inni í ofni.
Morguninn eftir er svo hægt að
halda áfram með ístertuna.
Oreo-ísinn sjálfur
3 eggjarauður
100 g sykur
3 dl rjómi
200 g Oreo Crumbs með kremi
(fæst í Nettó)

Irja Gröndal

Verið velkomin
á jóladagskrá
Árbæjarsafns
sunnudagana 11. og 18. des.
www.borgarsogusafn.is

Taktu frá miða á tix.is!

kl. 13–17.

Aðferð Byrjaðu á því að þeyta
rjómann og settu hann til hliðar. Þá
eru eggjarauður þeyttar saman
ásamt sykrinum. Best er að þeyta
þetta tvennt saman þangað til blandan verður rjómakennd. Þá eru Oreo
Crumbs, sem er svona Oreo-kökumulningur, sett út í. Þessi mulningur
er einn af þessum bráðnauðsynlega
óþarfa sem kryddar tilveru nútímafólks. Annars er líka hægt að kaupa
pakka af Oreo-kökum, setja þær í
blandara, og setja út í. Þá er rjómanum bætt varlega út í og ísinn sjálfur
tilbúinn. Hann er settur ofan á botninn og inn í frysti. Best er að frysta
kökuna í allavega átta klukkutíma
áður en hún er borin fram.

¼
¼ SJÁ SÍÐU 54

1-$59585
+9(55,9,.8
)5$00$-/80
)DOO
YHJ

.RXUWQH\NMµOO

NU

/DXULQDSDOO¯HWWXNMµOO

NU

6WDF\ODFHW¼QLND

NU

.KRGD0LGL.MµOO

NU

'DQQL6N\UWXNMµOO

NU

9HUVOXQLQ&XUY\_)HOOVPěOLY*UHQVÈVYHJ_5H\NMDYìN_VìPL_ZZZFXUY\LV

54 JÓLABLAÐ MORGUNBLAÐSINS 24. NÓVEMBER 2022

Ísterta með Oreokökum fer með bragðlaukana til himnaríkis.

Karamellu-appelsínuísterta er girnileg.

Karamellu-appelsínuísterta með salthnetum
Þegar salthnetur hitta appelsínu- og karamellusúkkulaði frá Änglamark
lifna bragðlaukarnir við. Appelsínur minna marga á jólin og því ekki úr vegi
að nota súkkulaði með slíku bragði í jólabaksturinn.
Botn
100 g lífrænar salthnetur frá Änglamark
100 g púðursykur
½ tsk lyftiduft
3 eggjahvítur
Aðferð Stífþeyttu eggjahvítur og púðursykur saman. Þegar deigið er orðið
stinnt og þétt er lyftiduftinu bætt út í ásamt salthnetunum. Deigið þeytt aðeins betur og sett í smelluform klætt smjörpappír.
Stillið ofninn á 175°C og bakið botninn í 20-25 mínútur. Þá er gott að
slökkva á ofninum og leyfa kökunni að kúra í honum yfir nótt.

Fallegar
gersemar

sölustaðir á oskabond.is
-Vefverslun
fyrirog jólin

Karamellu-appelsínuís
3 eggjarauður
50 g púðursykur
2 plötur af Caramel Orange-súkkulaði frá Änglamark
3 dl rjómi

oskabond.is

Aðferð Byrjaðu á að þeyta rjómann og setja hann til hliðar. Þeyttu eggjarauður og púðursykur saman og meðan það er að þeytast vel er súkkulaðið
skorið smátt. Bættu því út í sykur- og eggjablönduna. Þá er þeytta rjómanum bætt út í. Ísinn er settur yfir botninn og settur inn í frysti. Best er að láta
ístertuna vera í frysti í átta klukkutíma áður en hún er borin fram.
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Glimmer og
glamúr um jólin
Hulda Katarína Sveinsdóttir, leirlistakona og verslunarstjóri í Andrá, notar föt
sem hún á um jólin eða voru keypt í nytjaverslun. Í ár er málið að bæta við einhverju persónulegu, nýju skarti eða skóm við fötin sem eru til í skápnum.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is.

J

ólatískan í ár finnst mér ráðast af skynsemi
og þægindum en undanfarið finnst mér fólk
vera meðvitaðra um hvað það er að kaupa.
Það er alltaf smá extra í jólatískunni, meira
glimmer, meiri glamúr. Fólk er mikið að
hugsa um að nota það sem það á en bæta einhverju
litlu við sem passar við flík sem það á nú þegar eins
og til dæmis skarti eða nýjum skóm,“ segir Hulda.
Kaupir þú alltaf eitthvað nýtt fyrir jólin?
„Ég er alin upp við það að nota það sem er til og
reyni að tileinka mér það en mér finnst alltaf gaman
að finna eitthvað sem gerir mikið fyrir heildina. Ég
reyni þó að hafa það fyrir reglu að vera í einhverju
sem ég á nú þegar eða kemur úr nytjaverslunum.“
Í hverju ætlar þú að vera um jólin?
„Á aðfangadag ætla ég að vera í síðkjól sem ég
keypti í Rauðakrossbúðinni fyrir nokkrum árum,
klassískur og tímalaus. Svo eru það tvær flíkur sem
skera sig verulega úr á fataslánni en það er marglita
jakki og pallíettubuxur frá Stine Goya sem ég ætla að
nota mikið um jólin en líka bara við önnur komandi
tilefni á nýju ári – þegar mig langar að vera extra
fín. Skóbúnaður jólanna verða hælar frá íslenska skómerkinu KALDA sem hafa reynst mér vel og passa
nánast undantekningarlaust við allt.“
Hvað finnst þér setja punktinn yfir i-ið á jólunum?
„Ég elska að nota eitthvað sem ég á nú þegar og

Hulda Katarína í
skrautlegum jakka frá
Stine Goya og síðkjól
úr Rauða krossinum.

poppa það upp með til dæmis nýjum hring eða einhverju persónulegu sem gefur mikið vægi. Í mínu tilfelli er það perlufesti sem amma mín heitin átti og
textílblómanæla. Mér finnst ég alltaf vera extra fín
þegar ég set upp hvort tveggja.“
Hvað finnst þér ómissandi um jólin?
„Ristaðar möndlur að dönskum sið eru algjörlega
orðnar hluti af jólastemningunni minni. Það er eitthvað við kanililminn sem liggur upp eftir Laugaveginum sem kemur frá möndluvagninum en síðustu ár
hafa tveir herramenn staðið vaktina í öllum veðrum
og boðið gangandi vegfarendum upp á þetta gúmmelaði.“
Hvað langar þig að fá í jólagjöf?
„Ég er algjör kertakona og elska að búa til kósí
stemningu, svo mig langar rosalega í veggkertastjaka
frá Frama sem fæst hjá góðvinum mínum í Mikado
Reykjavík. Tímalaus og falleg hönnun,“ segir Hulda.
Hvernig verða jólin í ár?
„Jólin hjá mér undanfarin ár sem verslunarstjóri
hafa alltaf verið eins og hálfgerð vertíð og það verður
engin undantekning á því í ár þar sem það er mikið
að gera hjá okkur í Andrá á þessum árstíma. Jólin
mín verða sniðin að því að vera með fólkinu mínu,
vera duglegri að fara með þakklætisbænir en fyrst og
fremst einbeita mér að því að vera í núinu og njóta,“
segir Hulda.

Morgunblaðið/Eggert

Hér er keramíkskál eftir
Huldu.

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.

Íslenska
skómerkið
KALDA er í
uppáhaldi
hjá Huldu.

Pallíettubuxurnar eru
frá Stine Goya og
skórnir frá KALDA.

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@maedur.is

Hulda er leirlistakona
og heldur vinsæl námskeið þar sem kökukefli koma við sögu.

Hver er þér svo kær?
Á hátíðum og hvers kyns hamingjustundum jafnast einfaldlega ekkert á við konfekt.
Gefðu þeim sem er þér svo kær gleðistundir með ljúffengu konfekti frá Nóa Síríus.

Gott að gefa, himneskt að þiggja!
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Fékk trúlofunarhring á aðfangadagsmorgun
Fía Ólafsdóttir, hársnyrtir og áhugabakari, nýtur þess að
nostra við bakstur og innpökkun gjafa í aðdraganda
jólanna. Ilmurinn í eldhúsinu kemur Fíu í jólaskap.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Fía Ólafsdóttir
gleymir seint
jólunum þegar
hennar var beðið.
Morgunblaðið/Árni Sæberg

É

g elska jólin og sérstaklega aðventuna. Alla
jólahittingana, stemninguna, ljósin og tónlistina. Ég stelst stundum til að hlusta á
jólalög þótt það sé jafnvel vor eða sumar,“
segir Fía.
Hvað kemur þér í jólaskap?
„Það þarf ekki mikið til að koma mér í jólaskap, en það
sem mér dettur fyrst í hug er ilmurinn af gulum saffransnúðum sem við mamma höfum bakað saman í desember
frá því ég man eftir mér.“
Hvað finnst þér ómissandi að gera á aðventunni?
„Ég held aðventuna hátíðlega, kveiki á mörgum kertum. Mér finnst gaman að pakka inn svo ég dreifi því vel
yfir nóvember og desember, dúlla við það, horfi á Christmas Vacation, fæ mér malt og appelsín og smákökur.“
Skemmtilegra að baka

„Á jólunum borðum við purusteik, með brúnuðum
kartöflum, eplarauðkáli, sveskjum og sósu auðvitað, en
það er brún sósa með mysingi. Langamma mín Alda
kenndi mér það, sem er algjört lykilatriði. Svo er það riz
à l’amande sem mamma gerir, ég veit að öllum finnst
sennilega þeirra riz à l’amande best, en ég lofa; þetta er
einstakt og með marsípani.“
Eru einhver jól eftirminnilegri en önnur?
„Eftirminnilegustu jólin eru sennilega þegar ég fékk
fallega trúlofunarhringinn minn á aðfangadagsmorgun,
þar sem ég horfði á jólabarnatímann á gólfinu heima með
strákunum mínum.“
Hvernig verða jólin í ár?
„Jólin í ár verða frekar hefðbundin, annað væri óþægilegt. Fjölskyldan hittist heima hjá mér og við borðum,
opnum gjafir og spilum. Svo eru það jólaboðin, en ég hef
alltaf mjög gaman af þeim.“

„Ég baka yfirleitt það sama, en bæti oft við einhverju
sem ég hef ekki gert áður. Sörubakstur með ömmu og
saffransnúðar með mömmu verður samt alltaf að vera.
Mér finnst mun skemmtilegra að baka en elda en geri
það þó stundum. Maggi minn er annars helsti kokkurinn á heimilinu enda agalega flinkur í því,“ segir
Fía.

Jólalegar
möndlukúlur

K

ökurnar sem ég bakaði
fyrir jólablaðið heita
möndlukúlur og eru
ekki beint jóla en ég hef gert
þær að jóla í mínum hefðum.
Marsípan og fallegt rautt ber er
bara svo hátíðlegt og gott á
bragðið.“

Möndlukúlur
Hráefni
200 g mjúkt smjör
200 g rifið marsípan
3 dl hveiti
1-2 eggjahvítur
100 g möndluflögur
kirsuberjakokteilber

Aðferð
1. Hitið ofninn í 175
gráður.
2. Hrærið smjörið létt, bætið svo rifnu marsípani og hveiti út í smjörið.
3. Mótið deigið í þunnar rúllur, skerið þær í jafna bita og myndið kúlur.
4. Penslið kökurnar með eggjahvítu, veltið þeim upp úr möndlumjölinu og raðið á bökunarpappír.
5. Skreytið kökurnar með kokteilberi, skornu í tvennt eða smærri bita.
6. Bakið kökurnar í 8-10 mínútur, auðvitað mismunandi eftir ofnum. (Ættu að
verða um 40 kökur.)

Þegar hátíð gengur í garð er nauðsynlegt að gera vel við sig og sína
— og jólaúrvalið hjá Kjörís er sérstaklega hátíðlegt í ár.
Hafðu það sætt og gott um jólin með Kjörís.
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„Í fitunni felast gæðin“
Óskar Finnsson matreiðslumeistari, sem lengi
var kenndur við Argentínu
steikhús, segir óvanan
gestgjafa komast ansi langt
á aðfangadagskvöld með
því að kaupa gott rautt kjöt.
Það reynir töluvert meira á
hæfileikana í eldhúsinu
þegar matreiða á hvítt kjöt.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir |
gudrunselma@mbl.is.

Óskar Finnsson
segir einfalt að
matreiða gott nautakjöt ef kjötið er gott.

E

Morgunblaðið/Eggert

ftir að erfiðara var að fá rjúpur
hafa margir fært sig yfir í hreindýr eða jafnvel innflutt dádýr
sem er aðeins mildara en hreindýrið. Mörgum þykir dádýrakjötið jafnvel betra af því að þeim þykir hreindýrakjötið of bragðmikið og of mikill kraftur í
því,“ segir Óskar sem starfar á Finnsson
Bistro sem börnin hans Finnur og Klara eiga
og reka.
Það er einnig hægt að elda nautakjöt um jólin en þá gilda aðrar leikreglur í meðlæti.
„Í fitunni felast gæðin,“ segir Óskar og leggur áherslu á að vöðvinn þarf að vera fitusprengdur en ekki bara með fituklumpa utan
á. „Kjötið verður bragðmeira, mýkra og safaríkara.“
Hann skiptir kjöti í tvo flokka. Rautt kjöt á
borð við lamb, naut og villibráð annars vegar
og hvítt kjöt hins vegar sem inniheldur svínakjöt, kalkún og kjúkling. „Þegar þú eldar hvíta

„Rosalega flott kjöt.
Eins og það gerist
best,“ segir Óskar
um kjötið.

Svona á kjötið
ekki að líta út að
sögn Óskars.

kjötið þá skiptir máli að
þú sért nokkuð lunkinn
og góður kokkur. Þegar
kemur að rauða kjötinu
skiptir meira máli að
kaupa rétt kjöt, að
kaupa kjötið fitusprengt og geyma það í
ísskáp í nokkra daga.
Fitusprengt kjöt geta
flestir eldað og gert gott.“
Nautakjöt fyrir byrjendur

Ef kjöt er keypt frosið skiptir
gríðarlega miklu máli að kaupa kjötið
snemma. Það er allt of seint að fara að huga að
því í jólaboðinu annan í jólum að kaupa frosna
nautalund fyrir áramótin.
„Ef þú kaupir frosna nautalund þarf hún að
vera að lágmarki í eina viku inni í kæli hjá þér.
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með nautalundina inni í ofni. Kosturinn við að
vera með villisveppasósu er að þú getur lagað
hana daginn áður eða þegar þér hentar. Svo
hitar þú hana upp og þá verður hún örlítið
betri en þegar þú bjóst hana til. Það er kosturinn við góða rjómasósu,“ segir Óskar sem
segir eitthvað við rjóma og jól fara svo vel
saman.
„Með nautinu getur þú boðið upp á sætar
kartöflur og skorið þær í litla teninga. Brúnað
þær í ofni eða á pönnu með timjan, rósmaríni,
pínu hunangi og salti. Þú tækir þetta á pönnunni ef þú værir með nautið í ofninum en í ofninum ef þú ert með steikurnar á pönnunni.
Margir steikja beikon með kartöflunum. Það
kemur jólalykt þegar rósmarín eldast. Mér
finnst Waldorfsalat ekki passa með nauti,“
segir Óskar hreinskilinn.

Óskar borðaði kálfa-ribeye
þegar hann bjó í Barcelona og
gerir enn þann dag í dag.

Ég hef alltaf verið rjúpnamaður.
Hins vegar þegar við bjuggum í
London og Barcelona þá gekk
mér ekki vel að fá rjúpur og þá
skipti ég yfir í kálfa-ribeye.

Eftir tvo daga í kælinum sérðu að það er kominn vökvi í pokann sem sumir kalla blóð en það
er bara safi. Þá tekur þú kjötið úr ísskápnum
og úr pokanum og strýkur safann af kjötinu og
vefur kjötið inn í plastfilmu og setur hana aftur
inn í ísskápinn. Hreindýr og dádýr er svo ofboðslega meyrt kjöt að þrír, fjórir dagar í kæli
er nóg,“ segir Óskar. Þegar mikið liggur við og
steikin má alls ekki klikka mælir Óskar með að
fara í gott kjötborð og tala við starfsmann þar.
Kjötið má síðan taka út úr ísskáp á aðfangadagsmorgun.
Þegar kemur að nautakjöti er annars
vegar hægt að bjóða upp á góðar steikur
úr kjötborðinu sem eru steiktar á
pönnu eða kaupa heila lund sem er
brúnuð á pönnu og svo sett inn í
ofn, oft þó í tvennu lagi þar sem
lundin er svo stór. Lundin er
síðan skorin niður í um sentimetra þykkar sneiðar eftir að
kjötið jafnar sig.
Er hægt að eyðileggja
kjöt með of miklu kryddi?
„Já. Ef við erum að tala
um gott nautakjöt þá er salt
og pipar næstum því eingöngu
það sem þú notar. Áður en þú
ferð að elda vökvar þú steikurnar með ólífuolíu og kryddar
mjög vel með svörtum pipar. Þú
stráir það miklu að þú heldur að það sé
of mikið. Kjötið fær síðan að standa í hálftíma eða klukkutíma. Svo þegar á að fara að
steikja fara steikurnar á sjóðandi heita pönnu.
Ef hella kemst upp í tíu ertu sennilega með
hana á átta. Þú notar venjulega olíu – ekki
ólífuolíu. Á pönnunni saltar þú kjötið, ég persónulega salta allt kjöt með venjulegu borðsalti. Aldrei Maldon. Ég er hins vegar með
Maldon-salt á borðinu fyrir þá sem vilja meira
salt á kjötið eða kartöflurnar,“ segir Óskar.
Áður en ólífuolían er sett á steikurnar eru
þær mótaðar þannig að þær séu allar jafnháar.

Bjó til nýja hefð í Barcelona

Eftir að hafa eldað kjötið rétt er ekki
þar með sagt að kjötið verði fullkomið.
Það þarf að skera kjötið með flugbeittum
hníf. „Þú eyðileggur lundina ef þú reynir
að skera hana í sundur með bitlitlum
hníf. Þú kreistir safann úr kjötinu,“ segir
Óskar sem á sérstakan steikarhníf sem
hann geymir uppi í skáp í upprunalegum
kassa. Hann þrífur hnífinn með heitu vatni
um leið og búið er að borða. Óskar segir að
allir eigi að eiga sérstakan sparikjöthníf.

Rjúpur eru jólamatur
margra. Þeir sem fá ekki
rjúpur færa sig í villibráðina að sögn Óskars.

Rétta meðlætið

Morgunblaðið/Ingó

Það er einfalt að gera með því að banka á þær
með hnefanum. Óþolinmæði gerir stundum
vart við sig á jólunum en í eldhúsinu þarf að
búa yfir þolinmæði. Eftir að steikurnar hafa
verið á pönnunni í tvær til þrjár mínútur á
hvorri hlið þurfa þær að hvíla í fjórar til fimm
mínútur. Lund sem elduð er í ofni þarf hins
vegar að hvíla í allt að tíu mínútur.

Með hreindýrakjöti er oftast höfð villibráðarsósa og segir Óskar lykilatriði að nota mikinn rjóma. Það passar einnig að bjóða upp á
hinar hefðbundnu sykruðu kartöflur og Waldorfsalatið vinsæla. Nautasteikurnar sem er
einfalt að matreiða eru hins vegar ekki jafnsniðugar fyrir fólk sem vill hefðbundið jólameðlæti á aðfangadagskvöld. Hann líkir því að
borða jólameðlæti með nautasteikum við það
að blanda saman kampavíni og kóki.
„Ég myndi alltaf ýta þér í berneaise. Þú getur farið í villisveppasósu en þá myndi ég vera

„Aðfangadagskvöld er sennilega langformfastasta kvöld hjá flestum Íslendingum
fyrir utan jóladag þegar við borðum hangikjötið. Þetta kvöld hefur ekkert breyst síðan þú
varst krakki. En það er allt annað með gamlárskvöld eða nýárskvöld. Fólki sem er vant
rjúpum á aðfangadag finnst ekki vera að koma
jól ef það finnur ekki rjúpnalykt um fjögurleytið.“
Hvað finnst þér um innfluttu rjúpurnar?
„Einhver sagði við mig að á Íslandi væri
besta vatnið, fallegustu konurnar, besta
lambakjötið og ef þú ætlar að bæta rjúpunum
við það segi ég bara já, já. En það er bara ekki
þannig. Ég hef borðað norskar rjúpur – mér
finnst þær æðislegar, ég hef borðað finnskar
og þær eru fínar, grænlenskar eru fínar. Þær
eru aðeins öðruvísi en þær íslensku. Ef þú
kaupir grænlenskt hreindýr þá er það mjög
mjúkt og gott en það er engan veginn eins
kraftmikið á bragðið og það íslenska. Ég finn
miklu meiri mun á hreindýrinu en á rjúpunni.“
Hvað borðar þú á jólunum?
„Ég hef alltaf verið rjúpnamaður. Hins vegar þegar við bjuggum í London og Barcelona
þá gekk mér ekki vel að fá rjúpur og þá skipti
ég yfir í kálfa-ribeye. Það er hvítt kjöt, minnir
helst á litinn á svínakjöt en þetta er kálfur. Ég
setti allt jólameðlætið með því, heimalagað
rauðkál, Waldorfsalat, sætar kartöflur í ofninum með rósmarín og rjómasérrísveppasósu
með því. Það var 99 prósent sama meðlæti og
með rjúpunum. Þetta er innflutt kjöt frá Hollandi og þetta er til í flestum kjötborðum og
búðum. Ég steiki þetta eins og nautalundina,
heilt á pönnu, set í ofninn og þetta er eins og
sælgæti á bragðið,“ segir Óskar.

Karamellu- og
pippís með
marengstoppum!
Það er hefð margra að búa til heimagerðan ís
fyrir jólin og bjóða upp á hann yfir hátíðirnar. Ef
þig langar að fá nýtt bragð í ísinn þá ættir þú
að prófa að búa til karamelluís og piparmyntuís því hann bragðast svo ómótstæðilega.
Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is
6 eggjarauður
200 g púðursykur
6 dl rjómi
200 g Síríus Pralín-súkkulaði með
saltkaramellufyllingu
200 g Síríus Pralín-súkkulaði
56% dökkt með pippfyllingu
Aðferð Byrjaðu á því að þeyta
rjómann og setja hann til hliðar. Þá
eru egg og púðursykur þeytt saman
þangað til blandan verður ljós og
létt og áferðarfalleg. Þá skaltu bæta
rjómanum mjög varlega út í. Nú er
þessi hefðbundni ís tilbúinn og þá er
komið að aðalfjörinu. Skiptu ísnum
upp í tvo hluta. Skerðu súkkulaðið
með saltkaramellufyllingunni varlega og settu út í annan helminginn
án þess að þetta fari út um allt. Svo

Þú getur líka
bakað marengsinn eins
og skel og sett
ísinn ofan í.

tekur þú annað skurðarbretti, svo bragðið smitist
ekki á milli, og skerð niður piparmyntusúkkulaðið á sama hátt
og setur út í hinn helminginn.
Best er að geyma ísinn í boxum
með lokum.
Eftir að búið að er búa til ísinn eru 6 eggjahvítur afgangs.
Það vilja fæstir stuðla að matarsóun og því er góð hugmynd að
baka marengstoppa úr restinni. Þeir
eru svo ógurlega góðir með ísnum.

Marengstoppar!
6 eggjahvítur
400 g sykur
1 tsk. lyftiduft
Aðferð Stífþeytið eggjahvítur og

sykurinn saman. Setjið bökunarpappír á bökunarplötu og setjið
um það bil teskeið af deiginu í
hvern topp. Bakið í miðjum ofni
við 150° í 15-20 mínútur.
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Jólaminningar í glasi
Ivan Svanur Corvasce kokteilgerðarmaður
segir að allt sem minnir á jólin passi í kokteil en
hann bjó til tvo jólakokteila fyrir jólablaðið í ár.
Mandarínu- og riz à l’amande-kokteilarnir hans
ættu að slá í gegn á föndurkvöldum á aðventunni og jafnvel koma í stað eftirréttar á
aðfangadagskvöld.

Ivan Svanur
Corvasce töfrar fram
jólalega drykki.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

I

van Svanur segir að það sé stemning í að fá sér góðan
kokteil á veturna og þegar líða fer að jólum er vinsælt að
fá sér kokteila sem minna á jólin. „Það eru svo skemmtilegar bragðtegundir sem hægt er að leika sér með á jólunum; möndlur, kanill, mandarínur, vanilla, koníak, rjómi
og kirsuber,“ segir Ivan Svanur sem er duglegur að búa til nýja
kokteila og annar tveggja höfunda Heimabarsins.
„Alltaf þegar við gerum jólakokteila förum við í minningarnar.
Hvað minnir mann á jólin? Greni minnir á jólin, ananas minnir
suma á jólin, fyrir aðra er það riz à l’amande með möndlum og
svoleiðis. Hjá mér er það þetta klassíska bökunarkrydd; múskat,
negull, kanill og mandarína. Það er það sem við notum í öðrum
drykknum sem ég bjó til. Það er mandarínukokteill með
bökunarkryddssírópi. Þá gerum við rosalega einfalt síróp úr
þessum helstu bökunarkryddum,“ segir Ivan Svanur. Hinn kokteillinn sem hann bjó til minnir á möndlugrautinn sem mörgum
finnst ómissandi á aðfangadag.

Morgunblaðið/Eggert

Allir geta hrist sinn kokteil
„Það er alltaf gaman að drekka kokteil ef maður er í jólaföndri,
að gera kransa eða eitthvað svoleiðis. Ég mæli með að fólk undirbúi allt áður. Segjum að þú sért að fá fólk í jólakransaföndur
klukkan sex. Í staðinn fyrir að setja kremið á kökuna útbýrðu
sítrónusafann, mandarínusafann og sírópið fyrir mandarínukokteilinn.
Það sem mér finnst sniðugt að gera ef ég er með partí og nenni
ekki að hrista fyrir alla gestina er að stilla upp í litla stöð. Þar er
hægt að vera með hristarann, glösin, klakana og allt það dót. Við
keyptum A5-ramma í Rúmfatalagernum og setjum uppskriftina í
rammann. Þetta er ógeðslega flott. Þá þarftu ekki að vera inni í
eldhúsi að búa til kokteila fyrir alla.“
Ivan Svanur segir að dökkur spíri á borð við koníak, Old Tomgin, dökkt romm og bourbon-viskí sé vinsæll í jólalega drykki.
Einn vinsælasti jólakokteill í heimi er eggjapúns. Ivan Svanur
ætlar meðal annars að kenna þennan vinsæla jóladrykk á námskeiði í Kokteilaskólanum fyrir jólin. Það eru hrá egg í kokteilnum en það er alls ekki neitt til að hræðast að sögn Ivans Svans.
„Þetta er mjög einfalt, svipað og tiramisu. Eggjarauður eru
hrærðar saman með sykri og í annarri skál er eggjahvítum og
sykri blandað saman. Það er léttþeyttur rjómi í þessu og öllu
blandað saman með koníaki eða rommi. Svo er kryddað að vild,
mér finnst best að setja múskat.“
Þarf maður að vera ótrúlega flinkur til að blanda kokteil?
„Nei, alls ekki. Við til dæmis kennum í Kokteilaskólanum ótrúlega einfaldan grunn á bara tveimur tímum. Kokteilaskólinn er
bara ein kvöldstund og við gerum saman þrjá kokteila. Þú þarft
ekkert að vera að búa til plómusíróp í „sous vide“! Það er nóg að
vera með góð og fersk hráefni og að aðaláfengistegundin sé í
háum gæðaflokki. Ég mæli með að eyða auka tvö þúsund krónum
í flösku af sterku víni. Ekki kaupa bara ódýrasta rommið heldur
eitthvað aðeins fínna, áfengið er í rauninni drykkurinn sjálfur.
Það er svipað og elda steik og kaupa bara ódýrasta kjötið, þú gerir það ekkert. Þótt þú sért með geggjaða maríneringu og flott
meðlæti er kjötið samt stjarnan á diskinum.“
Það er óþarfi að eiga heilan skáp af sterku víni og líkjörum til
að blanda góðan kokteil. Ivan Svanur mælir með að eiga eina
flösku af grunnspíra og á þar við gin, romm, tekíla, vodka eða
bourbon-viskí. „Ég segi líka alltaf við gesti Kokteilaskólans að
ákveða fyrir fram hvað þú ætlar að gera. Ef þú ert búin að ákveða
að fá vinkonurnar í heimsókn og búin að ákveða að gera espressomartini þá þarftu ekki að kaupa mintu og romm. Þú þarft bara að
kaupa kaffilíkjör og vodka, svo býrðu bara til espresso. Þetta er
ekkert flóknara en það,“ segir Ivan Svanur og mælir með að eiga
góð baráhöld en bendir á að þau þurfi ekki að vera af dýrustu
sort.

Old Tom X-mas Sour.

Jólakokteilar
Old Tom X-mas Sour
Kramið bökunarkrydd (t.d. negull, kanill,
kardimommur)
35 ml Himbrimi Old Tom-gin
25 ml ferskur mandarínusafi
25 ml ferskur sítrónusafi
20 ml sykursíróp*
rifið múskat
*sykursíróp 600 ml
Við blöndum saman 500 g af sykri og 333 ml af vatni í
pott, hitum upp og hrærum þar til sykurinn er bráðinn.
Við byrjum á að setja þurrt bökunarkrydd í hristarann
og merja það niður í smærri einingar með kokteilmerjara.
Svo setjum við öll hin hráefnin, fyrir utan múskatið, í
hristarann, fyllum hann upp með klaka og hristum fast í
10-15 sekúndur. Að lokum sigtum við drykkinn í gegnum
fínt sigti í glas á fæti og rífum múskat yfir með rifjárni.

Riz à l’amande
50 ml ljóst romm
15 ml ferskur sítrónusafi
25 ml möndlusíróp (möndlumjólk/sykur)*
½ msk maraschino-síróp**
15 ml aquafaba***
maraschino-ber á pinna
*möndlusíróp 500 ml
Við blöndum 300 ml af bragðmikilli möndlumjólk saman
við 300 g af hvítum sykri, hitum og hrærum þar til sykurinn er bráðinn.
**Maraschino-síróp er sírópið úr maraschino-berjakrukku. Berin fást á heimasíðu okkar, www.kokteilaskólinn.is,
og eru alveg ómótstæðileg í kokteilinn og eftirréttinn.
***Aquafaba er vatnið úr kjúklingabaunadós en það er
efnið sem gefur drykknum þykka froðu á toppinn. Við
sigtum baunirnar frá og notum einungis vatnið úr dósinni.
Við setjum öll hráefnin, nema maraschino-berið, í hristarann, fyllum hann upp með klaka og hristum kröftuglega
í 10-15 sekúndur. Að lokum sigtum við drykkinn í gegnum
fínt sigti í glas á fæti, þræðum ber á kokteilpinna og leggjum á barma glassins.

Konan fær óáfengan þessi jólin
„Ég var að vinna í eldhúsi og fannst mjög gaman að búa til
mat. Ég var ekki kokkur en aðstoðarmaður. Ég þjónaði samhliða
og fannst það líka ótrúlega skemmtilegt. Ég gat eiginlega ekki
ákveðið hvoru ég ætti að einbeita mér að í lífinu. Þjónustan fannst
mér pínu þurr en mér fannst vanta samskiptin við fólk í matreiðslunni, var lokaður inni í eldhúsi að elda allan daginn. Mér
fannst þetta sameina þessa tvo þætti. Þú ert að búa til hluti í
höndunum, vinna með hráefni og færð að vera með fólkinu í partíinu,“ segir Ivan Svanur þegar hann er að lokum spurður hvernig
hann leiddist út í að verða barþjónn og búa til kokteila.
Ivan Svanur er ekki bara góður í að blanda kokteila, hann er

líka liðtækur í eldhúsinu á jólunum. „Ég og Ásthildur konan mín,
sem er með mér í Kokteilaskólanum, vorum bara tvö í fyrra út af
kórónuveirufaraldrinum. Ég sá um að elda andabringur, mér
finnst gaman að elda og vinna með höndunum,“ segir Ivan.
Þau Ivan og Ásthildur eiga von á barni og ætlar Ivan Svanur
ekki að hrista áfenga kokteila fyrir konuna sína í ár. Hann segir
þó ekkert mál að gera kokteila óáfenga. Hann bendir á að það sé
mikið af óáfengu sterku víni í boði í búðum, meðal annars frá
Lyres. Það er einfalt að breyta uppskriftunum hans að jólakokteilunum í óáfenga með rétta óáfenga víninu.

Riz à l’amande-kokteill.

Gefðu
gjöf frá
frægustu
hönnuðum
heims
Skeifan 6 · Kringlan · Laugavegur 7 · Smáralind · 5687733 · www.epal.is
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Jólatíska

¼

Brúni liturinn í augnskuggapallettunni er settur
yfir allt augnlokið og svo eru kantarnir lýstir
upp með gyllta litnum.

Dragðu
fram það
besta!
ANNA ÞÓRA
ER ENGRI LÍK
Kaupir jólaföt á næturnar
og elskar það.

KRULLAÐU
HÁRIÐ
Telma Fanney gefur góð
ráð þegar kemur að því að
krulla hárið.

ALLTAF
MEÐ BINDI
Hjörleifur veit hvernig best
er að klæða sig upp á.

F

Þessi varalitur gefur
fallega
áferð. Hann
heitir
Rougue
Allure
L’extrait og
er no. 817.

Augnskuggapallettan er guðdómleg. Þessir fjórir litir spila vel
saman. Hægt er að nota hvern lit
sér eða leika sér með þá saman.

Hátíðarlína franska tískuhússins Chanel fer
með fólk í ævintýrareisu til tunglsins og til baka.
Sanseraðir litir, glitrandi naglalakk og varalitir í
rauðum tónum slá tóninn fyrir hátíðina.
Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

Hér er Le Top Coat í
litnum 347 sett yfir
rauða litinn 963.

F

örðunarsérfræðingar hjá
Chanel kunna ekki að
meta öfgakenndar
skyggingar og svartar
stimplaðar augabrúnir.
Augnhárin eiga heldur ekki að vera
eins og blævængir. Náttúruleg fegurð
er dregin fram með sanseruðum augnskuggum, rauðum vörum og dökku naglalakki.
Augnskuggapallettan í jólalínunni samanstendur af fjórum litum sem henta vel í
skammdeginu. Fólk þarf ekki að vera búið með
háskólanám í förðun til þess að geta borið litina
skammlaust á augnlokið. Í þessu fallega boxi eru
brúnn, gylltur, kampavínslitur og bronslitur.
Það er fallegt að setja brúna litinn á allt augnlokið og lýsa kantana upp með gyllta eða
kampavínslita augnskugganum. Gyllti liturinn
einn og sér er guðdómlegur. Gefur augnlokinu
hátíðlegt yfirbragð. Hinir tveir litirnir eru líka
fallegir saman eða einir sér. Rauðbrúni varaliturinn númer 827 er til dæmis sérlega eigulegur
Le Top Coat
og mun án efa gera gott mót í næsta jólateiti.
í litnum 347.
Þessi varalitur fer vel við rauða naglalakkið í lit
963. Ef þú vilt örlítið meiri gleði geturðu sett Le Top Coat ofan á en það er í litnum 347. Þú getur líka notað það eitt og
sér. Það má prófa allt!

Það er fallegt að setja þetta
glansandi púður á kinnbeinin.

Liturinn
963 kemur
þér í jólastemningu.

FALLEGAR GJAFIR

FYRIR KOKKINN Í ELDHÚSINU ÞÍNU

Fastus ehf Síðumúla 16 108 Reykjavík Sími: 580 3900 fastus@fastus.is fastus.is
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Zendaya skartar hér afar
hátíðlegri förðun sem
auðvelt er að leika eftir.

Rauður varalitur er
alltaf hátíðlegur og
það má vera með
áberandi varir og
áberandi augnförðun um jólin.

Vertu eins
og drottning

Í

Sensai
The Lipstick
Shakuyaku
Red 3
6.600 kr.

YSL varalitur kostar
5.999
kr.

mesta skammdeginu má
farða sig örlítið meira en alla
hina dagana. Eitt af því sem
gefur mikinn svip er að setja á
sig rauðan varalit. Við þurfum
ekki að vera sérfræðingar í
förðun til þess að geta
framkallað hátíðlegt
útlit með rauðum
varalit. Við þurfum
bara að velja lit sem passar
fyrir okkur, bæði litarlega og
áferðarlega. Hér eru nokkrir
sem slegið hafa í gegn hjá
drottningum heimsins.

Dior
999varalitur
5.499 kr.

Chanel Rouge Coco
444 kostar
6.000 kr.

Lancôme Teint
Idole Ultra Wear Care & Glowfarðinn endist í
24 klukkutíma.

Hvernig væri
að vera eins og
Zendaya um jólin?
Zendaya er alltaf fallega förðuð. Þú getur
auðveldlega lært að farða þig á svipaðan hátt.
Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

Íslensk hönnun í aldanna rás
Sjón er sögu ríkari

Taupe
Craze,
Idôleeyelinerinn er
vatnsheldur.

Þessi varalitur er mjög
hátíðlegur. Hann heitir
L‘Absolu Rouge Cream
og er hér í lit númer 274
sem heitir French-Tea.

Gullkistan
Frakkastíg 10/ sími 551-3160
www.thjodbuningasilfur.is

A

meríska leikkonan og söngkonan Zendaya var
stórglæsileg á Emmy-verðlaunahátíðinni þar sem
hún krækti í verðlaun fyrir hlutverk sitt í þáttaröðinni Euphora. Leikkonan er einnig andlit
franska snyrtivörumerkisins Lancôme. Á hátíðinni skartaði hún einstaklega fallegri förðun þar sem lögð var
áhersla á heillandi augnförðun og lýtalausa húð. Þessi förðun
fór vel á rauða dreglinum en hún mun líka smellpassa á andlit
íslenskra kvenna yfir jólahátíðina.
Fyrir jafna, ljómandi og náttúrulega áferð notaði förðunarfræðingur Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care &
Glow. Farðinn er náttúrulegur og gefur heilbrigðan ljóma,
hann þekur vel, jafnar áferð og endist í allt að 24 klukkutíma. Þessi farði hentar því vel fyrir jólaþyrsta einstaklinga sem vilja alls ekki fara heim úr jólaboðinu og
vilja spila fram á nótt. Til að draga úr litabreytingum á
augnsvæði og þrota er Zendaya með Teint Idole Ultra Wear
All Over-hyljarann en bæði hann og farðinn innihalda einstaka
eiginleika. Þegar þetta tvennt er notað saman fær húðin
mýkt, raka og næringu.
Augnförðunin er mild og heillandi með skörpum eyeliner
sem fer einstaklega vel með dökkum vörum sem oft einkenna
hátíðirnar. Zendaya er hérna með Hypnôse-augnskuggapallettu í lit nr. 04, Taupe Craze, Idôleeyeliner sem er vatnsheldur og einstaklega nákvæmur eyeliner-penni og Lash Idôle-maskarann
sem er söluhæsti maskarinn
frá Lancôme hér á landi. Á
vörunum er Zendaya svo með
L‘Absolu Rouge Creamvaralit í lit nr. 274, French-Tea,
en varalitirnir gefa mikla
næringu og mýkt, renna
ekki til og gefa þægindi
Hypnôse-augnskuggapallettan er
eiguleg. Hún er í lit nr.
04, Taupe Craze.

Lash Idôlemaskarinn er
einn sá söluhæsti hérlendis.

Teint Idole
Ultra Wear All
Over-hyljarinn
lætur alla
áhyggjubauga
hverfa.

VIÐ erum RÆKTENDUR BREYTINGA

Töfrandi dekurmolar í jólapakkann
með gjöfum náttúrunnar

Kringlan 4-12 | s. 577-7040 | www.loccitane.is
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Ætlar til
Los Angeles
um jólin
Lilja Björg Gísladóttir markaðsfulltrúi og
snyrtivörupenni segir jólaförðunina eiga að
vera einfalda og hátíðlega, nóg sé stressið um
jólin. Sjálf ætlar hún að bregða út af vananum
og vera í Los Angeles um jólin.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

É

g er mikil fjölskyldukona og mitt
uppáhaldshlutverk er Lilja
frænka svo mér þykir tíminn með
fjölskyldunni, jólaboðin og það
allt saman, ótrúlega mikilvægur
hluti af jólunum. Svo hafa myndast ýmsar
hefðir í gegnum árin, til dæmis erum við vinkonuhópurinn alltaf með litlu jól þar sem við
föndrum eða bökum saman og erum svo með
svona leynijólasveinaleik. Þessi hefð er
orðin ómissandi partur af mínum
jólaundirbúningi. Annars finnst
mér líka ótrúlega gott að klára
jólagjafirnar í nóvember svo ég
geti bara notið þess að jólast í
desember. Ég er alveg týpan sem
bíð eftir að geta sest og horft á allar
jólamyndirnar – sem ég hef horft á
oft – í desember,“ segir Lilja.
Hvernig finnst þér skemmtilegt að
mála þig um jólin?
„Ég held ég hafi aldrei málað mig
eins um jól en ég er gjarnari á að
grípa í rauða varalitinn um jólin en
aðra daga, hvort sem er á
aðfangadag eða fyrir jólaboðin.
Annars legg ég mest upp úr því
að undirbúningurinn sé kósí;
nota rakamaska, augnmaska og
tek góða slökun. Það skemmtilegasta er samt auðvitað að
um jólin er tilefni til þess að
farða sig smá extra nokkra
daga í röð. Svo um áramótin fer ég alltaf
alla leið og nánast baða mig upp úr
glimmeri. Hátíðarförðunin er mjög
svipuð og bara hefðbundin förðun
nema ég leyfi mér að dýfa burstunum
í dýrari vörur sem eru kannski almennt smá spari.“

Þessi farði gefur áreynslulausa áferð.

Látlaus jólaförðun
Lilja farðaði sig eins og klukkan
væri að verða sex á aðfangadag fyrir
jólablaðið. Hún segir lykilatriði að næra
húðina vel og hafa förðunina einfalda.
„Ég lagði áherslu á að húðin væri ljómandi og falleg, það er svona mín helsta áhersla
í allri förðun þessa dagana. Mér finnst líka
mikilvægt að húðin sé hrein og vel nærð
áður en ég byrja svo ég þríf hana alltaf
Lilja notaði
augnskuggann
og set gott krem og serum áður en ég
byrja að mála mig. Ég notaði svo frekar Dior Backstage
Eye Palette í
létta og fallega augnskyggingu með
litnum 002 cool
fjólubleikum undirtóni og skellti svo
neutrals.
sanseruðum lit á augnlokin til þess að
poppa augun örlítið upp.
Skygging og góður kinnalitur geta gert
un þá myndi
mjög góða hluti fyrir einfalda förðun og það
ég segja rauðar
eru líklega þær snyrtivörur sem ég gæti síst
varir eða smá
verið án. Svo toppaði ég förðunina með ljósum
glimmer eða sansbrúntóna varalit og ég set alltaf gloss yfir.
ering á augun, allaÉg er þeirrar skoðunar að það þurfi ekkert
vega fyrir mitt leyti.“
alltaf að flækja hlutina um of, sérstaklega ekki
Hvað tekur þig langan
um jólin þegar við ættum að vera að njóta tímtíma að gera þig fína fyrir jólin?
ans með fólkinu okkar. Einfalt er líka oft svo
„Ég gef mér yfirleitt ágætis tíma í það, en
ótrúlega fallegt. Ef ég væri að farða mig fyrir
það er þá með jólabaðinu, kertum og kósíheitáramótin hefði ég verið líklegri til þess að fara
un. Ég hef svo sem ekki verið mikið í því að
í dramatískari augnförðun, en jólaförðunin
taka tímann en við förum yfirleitt að huga að
mín er yfirleitt frekar látlaus.“
því að græja okkur og gera upp úr klukkan
Hvað gerir punktinn yfir i-ið?
þrjú á heimilinu. Það þurfa náttúrlega allir að
„Brosið og góða skapið! Þess vegna er mikilnota baðherbergið svo það er ekki annað hægt
vægt að gefa sér tíma, slaka vel á og reyna að
en byrja snemma. Svo er bara að vinna hægt,
njóta augnablikanna. En ef við horfum á förðslaka á og njóta á milli skrefa í förðuninni. Ég

Lilja notar farðann
Lancôme Teint Idole Ultra
Wear fyrir jólaförðunina.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

hef síðustu ár kveikt á jólamynd á meðan ég
geri mig fína og þá tekur allt töluvert lengri
tíma en það þarf að gera, en það er bara svo
jólalegt og kósí.“
Heitt loftslag kallar á öðruvísi jólaföt
Hvers konar fatnaður verður í tísku fyrir
jólin í ár?
„Góð spurning, það skemmtilega við tískuna núna er að
fólk getur svolítið bara
notið þess að nota föt
sem því sjálfu finnst
falleg. Ég held að
kjólar séu klassík en
svo eru dragtir svolítið í tísku núna og
ég held að það
gæti orðið vinsælt
fyrir jólin. Ég er
sjálf mjög heit fyrir
þeirri tísku.“
Passar þú að fara
ekki í jólaköttinn?
„Ég kaupi almennt
nóg af fötum yfir árið svo
ég legg ekki beint áherslu á
að kaupa ný föt endilega bara
fyrir jólin. Ég legg áherslu á að vera í fötum sem mér líður vel í en eru á sama tíma
sparileg og fín. Það kemur alveg fyrir að ég
kaupi mér ný föt fyrir jólin en það er þá bara
því ég sé eitthvað sem ég þarf að eignast rétt
fyrir jól.“
Í hverju ætlarðu að vera á jólunum?
„Ég er nefnilega ekki komin svo langt að
ákveða það. Ég verð aldrei þessu vant ekki
heima á Íslandi um jólin og verð í 25 stiga

hita svo ég þarf aðeins að skoða hvaða tískutrend geta gengið í slíku veðurfari. Mér
finnst þó líklegast að ég endi á fallegri dragt
eða kjól.“
Áttu þér uppáhaldsskart eða -skó sem þú
notar um jólin?
„Nei í rauninni ekki. Ég nota alltaf gyllt
skart, ég er mikil gullkona. Ég er lítið í hælaskóm en ég á tvenna skó sem ég nota yfirleitt
við hátíðleg tilefni eða þegar mér finnst þörf á
því. Annars á ég nóg af strigaskóm og mér
finnst þeir oft bara ganga vel upp við sparifötin og nota þá óspart við fín tilefni en um jólin
fer ég yfirleitt í hælana.“
Hvenær skiptir þú yfir í náttföt eða þægilegri föt á aðfangadagkvöld?
„Um leið og síðustu gestir fara. Við fáum
yfirleitt frændfólk til okkar í eftirrétt þegar
við erum búin að opna pakkana og ég reyni nú
að vera fín og sæt þangað til þau eru farin. Það
er fátt meira kósí en að fara í náttfötin seint á
aðfangadagskvöld, næla sér í smá malt og appelsín og lesa jólakortin.“
Hvernig verða jólin hjá þér í ár?
„Þau verða mjög óhefðbundin en ég ætla að
eyða jólunum í Los Angeles þetta árið. Það
verður örugglega mjög skemmtilegt en líka
svolítið skrítið þar sem ég er vön að eyða jóladegi með móðurfjölskyldunni eins og hún leggur sig og á öðrum degi jóla er boð með föðurfjölskyldunni. Aðfangadegi verður örugglega
bara eytt í að skoða Hollywood eða aðra merka
staði. Jóladegi verður svo eytt á NFL-leik LA
Rams á móti Denver Broncos, líklega töluvert
meiri læti og fleira fólk þar en í jólaboðinu hjá
ömmu Lilju þó svo að fjölskyldan sé bæði fjölmenn og frekar hávær,“ segir Lilja.

Norðlenskt
kofareykt hangikjöt
Kofareykta hangikjötið frá Kjarnafæði
er taðreykt upp á gamla mátann, eins
og gert hefur verið í sveitum landsins
í gegnum aldirnar. Það hefur unnið til
fjölda verðlauna og er eitt vinsælasta
hangikjöt landsins.
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Morgunblaðið/Eggert

Anna Þóra í
flottu dressi
úr Cosmo.

„Ég er með ólæknandi fatadellu“
Anna Þóra Björnsdóttir eigandi Sjáðu á alltaf eitthvað fallegt til að klæðast
á jólunum. Hún kaupir föt og skó jafnt og þétt yfir árið í stað þess að kaupa sérstök
jólaspariföt í desember. Best finnst henni að versla á nóttunni.

É

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

g er yfirleitt tilbúin með allar jólagjafir í október.
Ég er ekki búin að kaupa eina gjöf núna sem er
Fallegir spariskór frá
skrítið. Fyrir 20 árum þegar búðin okkar brann 19.
Maison Margiela.
október þá brunnu allar jólagjafirnar sem ég var
búin að kaupa. Þá var skrítið að kaupa allar jólagjafir aftur,“ segir Anna Þóra. Hún hefur verið tvisvar á Tenerife
um jólin, var þar í fyrra og er að hugsa um að endurtaka leikinn í
ár.
Sleppirðu því að kaupa jólagjafir þegar þú ert erlendis?
„Nei, nei. Ég keypti gjafir í fyrra og pakkaði
inn handa mjög mörgum. Ég er nýorðin
sextug og ég held að ég sé ekki komin úr
Þetta hálsmen
afmælisvímunni. Þess vegna er ég
fékk Anna Þóra í sexkannski ekki tilbúin að hugsa um
tugsafmælisgjöf.
jólin. Ég vona að einhver fái jólagjöf frá mér en ég reyndar stórlega efa það miðað við frammistöðu mína núna.“
Anna Þóra segist vera vön að
kaupa jólagjafir handa allt of
mörgum. „Ég á það til að versla á
netinu á nóttunni og kaupa ægilega
fínt handa öllum. Og ég varla þekki
fólkið! Ég ætla að breyta þessu núna.
Þegar maður er kominn á sjötugsaldur má
maður segja: „Æ ég gleymdi þessu.““
50 ára gömul jólakápa
Anna Þóra hefur úr mörgum fallegum flíkum að velja um jólin.
„Ég er með ólæknandi fatadellu. Ég setti mér það áramótaheit
að ég ætlaði bara að kaupa skópar einu sinni í mánuði en það
sprakk í mars, þá var ég búin að kaupa ársbirgðir. Ég er mjög li-
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Allt sem glitrar finnst
Önnu Þóru fallegt.

Langar þig í skiptinám?
Við bjóðum upp á skiptinám til
fjölmargra spennandi landa og vorum
að bæta úrvalið okkar til Suður
Ameríku.
Nýttu tækifærið til að hefja
umsóknarferlið og fá þátttökugjöldin á
snemmskráningarverði.

Lestu meira á afs.is

Við bjóðum einnig upp
á tungumálaskóla
Enskuskóli í Englandi
Enskuskóli í Wales
Spænskuskóli
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Skór frá Miu Miu sem
Anna Þóra pantaði
eina nóttina.

Allar konur þurfa
að eiga flotta
hettupeysu.

Þetta hálsmen
keypti Anna
Þóra á Ítalíu.

Það er mjög mikilvægt að
eiga glansandi mittistösku.
Það kom ekkert annað
til greina en að vera
með tvö jólatré í fyrra.

Silfurlituð stígvél frá Maison
Margiela.

taglöð og elska föt. Ég er ekki týpa
sem vill eiga sömu Gucci-töskuna
og allir aðrir. Ég hef aldrei átt neitt
frá Gucci og vona að ég eignist aldrei
neitt frá Gucci. Maison Margiela og
Marni eru uppáhaldsmerkin mín.“
Í ár finnst Önnu Þóru líklegt að hún
muni klæðast fallegu gráu setti úr Cosmo
um jólin. „Þetta er geggjað dress. Þú ert
eina mínútu að henda þér í þetta. Þetta er bara
eins og sparináttföt. Þú getur verið alls staðar í
því,“ segir Anna Þóra og sér fram á að geta notað það
hvort sem hún verður á Íslandi eða Tenerife.
„Ég keypti mér svarta hettupeysu með steinum í 38 þrepum
um daginn. Sextug kona verður að eiga mjög flotta svarta hettupeysu ef hún ætlar að eiga hettupeysu,“ segir Anna Þóra. Það er
auðvelt að fara í hettupeysuna við fallegan svartan kjól eins og
Anna Þóra gerir ef það er kalt. Það gæti hún gert ef hún verður á
Íslandi um jólin.
Það er mikilvægt að eiga fallega yfirhöfn á jólunum. Rauða
kápan hennar Önnu Þóru er í sérstöku uppáhaldi. „Þetta er 50
ára gömul kápa af mömmu minni. Ég skammaðist mín alveg
svakalega mikið fyrir mömmu þegar hún var í þessari kápu af því
mér fannst hún svo áberandi. En þetta er kápa sem ég ætla að
eiga út lífið,“ segir Anna Þóra sem elskar að klæða sig á líflegan
hátt í dag.
Það er alls ekki verra að klæðast smá gulli og glimmeri yfir hátíðarnar. Anna Þóra verður ekki í vandræðum með að finna réttu
skóna en gullituðu Miu Miu-skórnir hennar eru eins og klipptir út
úr ævintýramynd. „Ég pantaði þá á netinu eina nóttina,“ segir
Anna Þóra, sem segist aldrei gera mistök í netinnkaupunum.
Af hverju er svona gott að versla um miðja nótt?
„Þá er bara friður. Enginn að trufla mig og ég er svo hugmyndarík á nóttunni.“

¼

„Þá er bara friður.
Enginn að trufla mig og
ég er svo hugmyndarík
á nóttunni.“

„Ég skreyti mikið. Í hittifyrra var ég með
tvö jólatré af því ég gat bara ekki valið. Ég var með
eitt inni í Port tíu, sem er nýtt herbergi á heimilinu sem losnaði
þegar börnin fluttu að heiman. Herbergið mitt heitir Port tíu af
því að ég komst ekki á Port níu í kórónuveirufaraldrinum. Mér
finnst rosalega gaman að gera jólalegt þar inni, það er öðruvísi
stemning þar en inni í stofu,“ segir Anna Þóra spurð út í skreytingarnar á heimilinu.
„Við sofum út á aðfangadag og höldum svo stórt hádegisverðarboð. Við erum með alls konar paté, osta, ris a la mande og
möndlugjöfin er þá. Við leggjum okkur þegar fólk fer, sem er
jafnvel um fjögur. Það eru ekki lítil börn hjá okkur og þess vegna
er okkur alveg sama þótt við borðum klukkan átta eða hálfníu.
Við erum með kalkún með sveppa- og heslihnetufyllingu. Á jóladag erum við á náttfötunum og borðum afganga. Fjölskylda og
vinir koma á jóladagsköld og við spilum fram á nótt,“ segir Anna
sem er líka með veislu á gamlárskvöld og þá klæðist hún glitrandi
fötum.
Er alveg tími fyrir allt þetta tilstand þegar maður rekur verslun líka?
„Við ákváðum fyrir um tíu árum að vera alltaf með lokað á
aðfangadagsmorgun. Þegar maður er með mikið adhd þá rúllar
maður nú ýmsu upp,“ segir Anna Þóra létt í bragði.

Anna Þóra leggur
mikinn metnað í að
leggja fallega á borð.

Svona felur þú jólabólurnar
Birna Guðmundsdóttir förðunarfræðingur segir alla geta dregið fram það
besta í sinni húð og húðvandamál þurfa ekki að koma í veg fyrir fallega förðun.
Hér eru nokkur skref sem geta hjálpað við að farða ójafna húð.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir |gudrunselma@mbl.is.

Þ

Fyrirsæta með
ójafna húð fyrir
förðun.
Það er sniðugt ráð
litaleiðrétta erfið
svæði með CC Red
Correct-kreminu.

að er mikilvægt að finna vörur sem
draga fram það besta í húð hvers og
eins. Fólk sem fær bólur er oft hrætt við
að nota nýjar vörur eða prófa sig áfram,
það vill ekki erta húðina frekar,“ segir
Birna og tekur fram að það sé lykilatriði að undirbúa
húðina vel áður en förðunarvörur eru notaðar. Þannig
helst farðinn betur á og sest betur á húðina.
Birna segir gott að nota húðvörur sem gefa góðan
raka en ekki fitu en vörurnar henta vel fyrir þá sem
eru með feita eða blandaða húð.
„Fyrsta skref er að nota rakavatnið Yuza Double
Lotion á hreina húð til að undirbúa húðina betur fyrir
næstu skref. Ég set það í bómull og strýk yfir andlitið
en það er einnig hægt að setja í lófa og dúmpa yfir
andlitið. Þetta er tveggja fasa rakavatn sem er stútfullt af andoxunarefnum. Ég nota rakaserumið
Bamboo Super Serum en það er ríkt af hýalúrónsýru
sem er einstaklega rakagefandi. Þar næst nota ég
rakakremið Bamboo Crème Frappe sem dregst hratt
inn í húðina og og hentar mjög vel undir farða.“
Áður en að byrjað er að farða húðina bendir Birna

á að bíða í andartak eða þar til að húðin er búin að
draga í sig vörurnar.
„Það er gott að nota CC Red Correct, annað
hvort á þau svæði sem eru með roða eða bólur eða
á allt andlitið. Að nota grænt litaleiðréttandi krem
dregur úr roða og jafnar áferð húðarinnar. Í þessu
kremi er einnig SPF 25 sólarvörn svo með því
slærðu tvær flugur í einu höggi.
Næsta skref væri Super BB kremið frá Erborian en það er tvívirk vara – bæði farði og dagkrem
í einni vöru. Þetta krem er sérstaklega hannað
fyrir olíukennda, blandaða eða bólótta húð en
það inniheldur níasínamíð sem dregur úr bólum
og bólgumyndun. Þetta krem er með miðlungsþekju og það stíflar ekki svitaholurnar.
Super BB farðann nota ég á allt andlitið og hálsinn en á augnsvæðið set ég CC Eye correct sem er
litaleiðréttandi augnkrem. Það lýsir augnsvæðið,
nærir það og er með SPF 20 sólarvörn. Þetta augnkrem er góður grunnur undir hyljara eða eitt og sér.
Það sest ekki í línur og gefur augnsvæðinu náttúrulegt yfirbragð,“ segir Birna.

Óunnin mynd
af fyrirsætunni
eftir förðun.

Það er
gott að
undirbúa
húðina
vel.

Matseðill

Fyrir 8 manns
Karrýsíld, 255 g
Marineruð síld, 255 g
Rúgbrauð, 270 g
Grafinn lax í sneiðum, 200 g
Graflaxsósa, 190 ml
Jólapaté innbakað, 200 g
Jarðarberjasósa, 100 g
Reykt andabringa, 230 g
Rauðlaukssulta, 180 g

469
469
295
1059
319
1499
799
2899
849

kr. stk.
kr. stk.
kr. pk.
kr. pk.
kr. pk.
kr. stk.
kr. stk.
kr. stk.
kr. stk.

Hamborgarhryggur, 500 g
Waldorf salat, 500 g
Heimagert rauðkál, 250 g
Kalkúnabringa elduð, 500 g
Kalkúnasósa m. salvíu, 500 g
Heit purusteik, 400 g
Rauðvínssósa, 500 ml
Lifrarkæfa m. beikoni, 370 g
Lúxus laufabrauð, 130 g

1699
1298
689
2999
1589
1998
1589
1498
1298

kr. stk.
kr. stk.
kr. pk.
kr. stk.
kr. stk
kr. stk.
kr. stk.
kr. stk.
kr. pk.

Nánar á
kronan.is/
jolahladbord

Allt þetta undir

2980

*

*Miðað við eitt stykki/pakka af hverju. 500 g af hamborgarhrygg, 400 g af purusteik og 500 g af kalkúnabringu.

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

kr. á mann

Fjárfestu í húðinni fyrir hátíðarnar
Dekraðu við þig eða ástvini þína í dimmasta skammdeginu

Hollywood Glow

Húðslípun

Skilar sér samstundis í auknum ljóma

Gefur húðinni frísklegt og heilbrigt yﬁrbragð

Meðferðin þéttir húð á andliti og hálsi ásamt því að gefa henni samstundis aukinn ljóma. Hún er framkvæmd með innrauðu ljósi sem hitar
húðina á þægilegan máta og örvar kollagenframleiðslu húðarinnar.

Húðslípun er í sérstöku uppáhaldi hjá viðskiptavinum okkar, ekki síst
í aðdraganda jólanna, enda er um að ræða tiltölulega ódýra meðferð
sem þó skilar góðum árangri. Húðslípun vinnur vel á ysta lagi húðarinnar
og fjarlægir bæði óhreinindi og dauðar húðfrumur af yﬁrborði hennar.
Meðferðin þéttir grófar svitaholur, losar um fílapensla og aðrar stíﬂur
sem kunna að vera til staðar. Strax í kjölfar meðferðar verður áferð
húðar sléttari og fallegri. Í kjölfar þeirrar hreinsunar sem á sér stað með
Húðslípun komast virk efni í húðvörum betur niður í undirlag húðarinnar
og skila þar með betri virkni.

Ef þú vilt dekra við þig á aðventunni, er tilvalið að koma fyrst í Húðslípun
og svo í Hollywood Glow í kjölfarið. Þessi blanda hentar sérlega vel fyrir
hátíðarnar þar sem áhriﬁn koma strax í ljós,

Gelísprautun
Mildar djúpar hrukkur

Laserlyfting
Frábær jólagjöf fyrir konur og karla
Laserlyfting er náttúruleg andlitslyfting án skurðaðgerðar. Um er að
ræða byltingarkennda tækni í meðferð á línum, hrukkum og slappri húð.
Hægt er að meðhöndla húð á andliti, hálsi, svæði undir höku, bringu og
handarbökum. Þessi einstaka hátæknimeðferð er algjör bylting á sviði
húðmeðferða og góð gjöf fyrir þá sem okkur þykir vænst um.

Gelísprautun er líkt og Húðslípun sérlega vinsæl fyrri hluta desember.
Meðferðin er framkvæmd með þeim hætti að geli úr náttúrulegum
fjölsykrum er sprautað í línur og hrukkur í þeim tilgangi að jafna þær
út. Einnig er hægt að nota efnið til að móta andlitsdrætti og gefa þeim
fyllingu eða til að fylla upp í ör. Við notum gelið frá Neauvia Organic,
sem er hreinasta og öruggasta efnið á markaðnum í dag. Þetta er
ﬂjótleg og áhrifarík meðferð sem er tilvalin fyrir þá sem vilja líta vel út um
hátíðarnar.

Húðfegrun er hátæknifyrirtæki á heilbrigðissviði sem hefur verið starfrækt frá árinu 2000. Húðfegrun býður heildrænar húðmeðferðir fyrir
andlit og líkama, með það að markmiði að bæta heilsu húðarinnar á náttúrulegan hátt. Bæði konur og karlar á öllum aldri koma í meðferðir hjá
Húðfegrun. Meðferðaraðilar Húðfegrunar hafa lokið sérþjálfunar í notkun lasertækni og annars konar hátækni til að leysa ýmsan húðvanda.
Húðfegrun býður bestu fáanlegu tæki á markaðnum hverju sinni og starfsfólkið hlýtur stöðuga þjálfun og tileinkar sér nýjungar.

Húðfegrun ehf | Vegmúli 2 | Sími 533 1320 | www.hudfegrun.is

Jólagjöf frá
Gefðu langþráð dekur í jólagjöf!
Gefðu einhverjum sem þér þykir vænt um
fjárfestingu í líkama og sál þessi jólin
með gjafabréﬁ hjá Húðfegrun.
Húðfegrun býður upp á mikið úrval
af gjafabréfum og gjafapakka
sem eru tilvalin í jólapakkann.
Tilboðspakkarnir eru með 15-30%
afslætti fram að jólum

Hægt er að skoða og versla
gjafapakkana í vefverslun
Húðfegrunar. Einnig er hægt að
koma við hjá okkur í Vegmúla 2.

Bryndís Alma mælir með
Að grynnka línur og endurnýja húðina með LASERLYFTINGU
Að auka þéttingu og ljóma húðar með HOLLYWOOD GLOW
Að losna við djúpar hrukkur með GELÍSPRAUTUN
Að endurnýja yﬁrborð húðarinnar með HÚÐSLÍPUN

Skartaðu þínu besta
um hátíðarnar
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Glitrandi buxur eru alltaf góð hugmynd. Þessar fást í versluninni
Ungfrúin góða og
kosta 12.990 kr.

Kjólar og
konfekt
17.990 kr.

Þær sem vilja bara glitra smá
en ekki fara alla leið geta
keypt sér skyrtu Hjá Hrafnhildi. Hún kostar 29.980 kr.

Ntc.is
32.995 kr.

Mathilda
69.990 kr.

Þessi pallíettujakki er eigulegur. Hægt er að nota hann
við allskonar gamla kjóla og
buxur. Hann fæst Hjá Hrafnhildi og kostar 36.980 kr.

Leyfðu þér aðeins
og vertu á tánum!

E

AFP

Demetra.is
15.990 kr

f það er einhvern tímann tækifæri til
að klæða sig upp á þá er það núna.
Dragðu fram alla stóru skartgripina
þína. Perlufestarnar sem þú hélst að væru
á leið á nytjamarkað og alla semelíusteinana sem þú skartaðir á Tunglinu
eða á Skuggabarnum. Allt þetta fínerí
er aftur orðið móðins. Hvernig væri að
vera í sparifötum allan mánuðinn?
Hita aðeins upp fyrir sjálfan aðfangadag og jóladag. Vertu glerfín og
æðisleg og njóttu þess að vera til. Ef
fataskápurinn inniheldur bara svartar buxur og mussulegar blússur þá
væri kannski ráð að kaupa sér eitthvað glitrandi og kannski eittÞessi pallíhvað sem skrjáfar í. Kaupa sér
ettukjóll
fæst hjá
eitthvað sem fær hjartað til að
Andreu í
slá hraðar.
Hafnarfirði
Þá verður skemmtilegra hjá
og kostar
þér!
19.900 kr.
mm@mbl.is

Phoebe Bridgers er hér í
glitrandi svörtu
pilsi og með
keðjubelti um
sig miðja frá
Chanel. Ef
þú vilt
hressa upp
á fataskápinn fyrir jólin þá gæti
belti í þessum stíl verið
góð hugmynd.

Stórt glitrandi hálsmen
getur breytt gömlum lufsulegum kjól í hátíðabúning.
Það fæst í Zara og kostar
8.999 kr.
Stórir eyrnalokkar
gera lífið skemmtilegra. Zara 3.490 kr.

Krullur fara hárinu best

Ameríski hönnuðurinn og
leikkonan, Rachel Zoe,
klæddist skósíðum
pallíettusamfestingi
frá Chanel á dögunum. Takið
eftir stóru eyrnalokkunum og
hálsmeninu. Einhver myndi
segja að hún væri eins og
jólatré en eins og sjá má
kemst hún upp með það!

Telma Fanney
hugsar einstaklega vel
um hárið.

Telma Fanney Magnúsdóttir, einkaþjálfari og sálfræðinemi, er mikil
áhugamanneskja um hár og hárumhirðu. Hún leggur mikla rækt við hárumhirðu sína almennt en segist vera með náttúrulega liðað hár.

Þ

Dyson
Airwrap
Styler er í
uppáhaldi.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is.

ar sem ég er með frekar mikið og sítt hár þá
reyni ég að fara mjög reglulega í klippingu
og láta særa endana til að halda því líflegu og
koma í veg fyrir að endarnir slitni. Mér finnst
það algjört lykilatriði við að halda hárinu líflegu að klippa það reglulega, jafnvel þó maður sé að reyna
að safna hári og halda því síðu, þá er það bara enn mikilvægara ef eitthvað er. Á milli þess sem ég fer í klippingu
er ég svo mjög dugleg að hugsa um hárið og passa að velja
hárvörur sem henta minni hárgerð og þörfum hársins
hverju sinni. Ég er með náttúrulega frekar liðað og úfið
hár og það er því ekki sama hvaða vörur ég nota í það og
þarf reglulega að breyta til,“ segir Telma Fanney.
„Um þessar mundirnar er sjampó og næring og blástursvörn frá Kérastase í uppáhaldi sem heitir Resistance
sem ég nota svona hversdags. Ég reyni yfirleitt að láta að
minnsta kosti einn til tvo daga líða á milli hárþvotta en það
er stundum minna, sérstaklega þegar ég er mikið í ræktinni. Síðan nota ég alltaf K18 leave-in-hármaskann deginum áður en ég fer í klippingu og svo í um fimmta til
sjötta hverjum hárþvotti til að gefa hárinu extra dekur og
næringu. Eftir hárþvott nota ég svo alltaf Olaplex no. 6
leave-in-krem í handklæðablautt hárið sem gefur hárinu
góðan raka og kemur í veg fyrir að hárið verði úfið og svo
set ég yfirleitt einhverja hárolíu líka sem ég fókusa á að
bera í endana, ég er að nota olíu núna frá Kérastase sem
heitir Elixir Ultime og er mjög góð. Fyrir utan þessa rútínu eyði ég ekki miklum tíma í að græja hárið svona dagsdaglega og læt yfirleitt nægja að blása rótina og létt yfir
hárið því annars er það svo lengi að þorna, svo leyfi ég því

bara að þorna og þá fá mínir náttúrulegu liðir að leika
lausum hala,“ segir Telma Fanney.
„Þegar ég er að fara eitthvað fínt fer alltaf smátími í að
græja hárið, ég er samt voða lítið að gera einhverjar
greiðslur og mætti kannski vera duglegri að prófa mig
áfram þar. En það sem ég geri oftast er að ég nota Dyson
Airwrap Styler sem er einhver besta hárgræja sem ég hef
fjárfest í, hann nota ég til að blása hárið og svo get ég
einnig slétt það eða krullað og oftast kýs ég að krulla það
þar sem það fer mínu náttúrulega hári einhvern veginn
betur og það helst vel krullað. Ég gríp líka oft í ROD VS4krullujárnið mitt þegar ég er á hraðferð eða vil fá aðeins
extra hreyfingu í hárið, það gefur mjög fallega og mjúka
liði og hefur verið í uppáhaldi hjá mér mjög lengi,“ segir
Telma Fanney um bestu tækin sín.
Jólin í ár verða öðruvísi en vanalega en líklega verður
hárgreiðslan með hefðbundnum hætti.
„Ég geri sterklega ráð fyrir að jólagreiðslan í ár verði
krullur eins og svo oft áður, en hver veit, kannski reyni ég
við einhverja flotta greiðslu þar sem þessi jól verða með
aðeins öðru móti en vanalega hjá mér. Ég hef alltaf haldið
upp á jólin með fjölskyldu minni í Búðardal en þar er ég
fædd og uppalin og eftir að foreldrar mínir fluttu
þaðan höfum við alltaf farið og haldið upp á jólin
með ömmu í Búðardal. Það mætti því segja
að mér finnist jólin ekki komin fyrr en
ég er komin „heim í Búðardal“ í
kræsingar og kósíheit hjá
ömmu.
En þetta verða fyrstu

Ljósmynd/SteinaMatt-photography

Telma Fanney grípur stundum í ROD
VS4-krullujárnið.

jólin sem ég
mun halda hátíðleg erlendis þar
sem ég og unnusti minn
munum eyða jólunum í sólinni
á Tenerife með tengdafjölskyldunni
í tilefni sextugsafmælis tengdamóður
minnar. Það verður skemmtilegt að prófa eitthvað nýtt og kærkomið að fá smá sól í hjarta. Ég
mun eflaust reyna að fá pabba til að elda fyrir mig rjúpu
þegar ég kem heim og biðja ömmu um að geyma fyrir mig
sneið af Daim-tertunni sinni til að halda aðeins í jólahefðirnar,“ segir Telma Fanney um jólin í ár.

„ Mamma vissi alveg hvað hún
varaðgera þegarhún gaf mér
fyrsta gítarinn!“
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„Bindi,
alltaf bindi“

Hjörleifur er í jakkafötum frá Kölska.

Hjörleifur Davíðsson, eigandi Kölska,
ætlar að klæða sig upp á í sitt allra fínasta
þegar hann fer á jólaball og tónleika á aðventunni. Jakkaföt, vesti og bindi klikka
ekki að hans mati. Á aðfangadagskvöld
finnst honum best að leggjast upp í sófa í
þægilegum fötum og slaka á.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is.

H

vað finnst þér ómissandi um jólin?
„Búa til jólaísinn, jólabjór frá Færeyjum,
fjallgangan í Eyjum, jólatónleikar og svo síðast
en alls ekki síst er það er klárlega hangikjötið
og uppstúfurinn, það er eitthvað sem ég mun
aldrei læra að borða í hæfilegu magni.“
Hvernig er jólatískan í ár?
„Ég myndi segja að hún sé nú alltaf svolítið eins. Klassísk
jakkaföt, dökkblá eða dökkgrá föt er það sem er vinsælast hjá
okkur á veturna. Við erum þó að gera mikið af grófari köflóttum, brúnum, vínrauðum og grænum ullarfötum þennan veturinn. Það er virkilega gaman þegar menn þora að fara í eitthvað sem er aðeins öðruvísi. Svo eru það frakkar með loðkraga
í anda Peaky Blinders. Þeir eru mjög vinsælir núna fyrir jólin.“
Leggur þú mikið upp úr því að vera sérstaklega sparilegur
um jólin?
„Já og nei. Ég er svo oft í jakkafötum að ég eiginlega get
ekki beðið eftir að fara úr þeim eftir jólamatinn og leggjast svo
upp í sófa í einhverjum þægilegum fötum og dotta yfir bíómynd. Jólin fyrir mér eru tími til að vera
með mínu nánasta fólki og þá er ekki
svo mikilvægt fyrir mig að vera í
mínu fínasta pússi. Hinsvegar ef
maður fer á jólaball eða tónleika þá að sjálfsögðu tjaldar
maður öllu til og gerir sig
extra fínan.“
Hvernig ætlar þú að vera
klæddur um jólin?
„Ég verð sennilega í
klassískum dökkbláum
jakkafötum, ef ekki þá vel ég
Öðruvísi tölur geta
ullarrúllukragaprjónapeysu og
breytt útliti á fötum
þægilegan köflóttan jakka úr
mjög mikið.
ítalskri kasmírull.“

Morgunblaðið/Arnþór Birkisson

Hvort ætlar þú að vera með bindi eða slaufu um jólin?
„Bindi, alltaf bindi. Ég er mjög hrifinn af jakkafötum með
samstæðu vesti og það er bara svo mikilvægt að vera með flott
bindi við þannig jakkaföt. Það fullkomnar útlitið að hafa djarft
bindi sem gefur fötunum aðeins meiri karakter.“
Hvað er eftirminnilegasta jólagjöf sem þú hefur fengið eða
gefið?
„Ætli það sé ekki jólagjöfin
sem ég gaf í fyrra þegar ég
uppljóstraði að ég ætti von á
barni með því að lauma sónarmynd af dóttur minni með
jólapökkum til ömmu hennar
og afa. Það vakti afar mikla
lukku.“
Hvernig verða jólin þín í ár?
„Það er auðvitað mikil vinna
hjá okkur um jólin þannig að
þau byrja í rauninni ekki hjá
manni fyrr en við matarborðið
á aðfangadagskvöld. En ætli
maður reyni ekki að fara á
jólatónleika til þess að koma
Flott bindi fullsér í jólaskap og út að borða
komnar útlitið.
með góðum vinum. Annars
verð ég líklegast í allskonar
jólaboðum hér í bænum og á
Selfossi. Svo
er planið að
Það getur verið hentugt
fara heim til
að hafa buxurnar þannEyja um áraig sniðnar að hægt sé
mótin, skjóta
að víkka þær og
upp flugþrengja eftir þörfum.
eldum og
skála í
kampavíni
Vesti eru einmeð fjölskyldstaklega móðins
þessa dagana.
unni,“ segir
Hjörleifur.

LITAÐ
DAGKREM

SNYRTITASKA FYLGIR Í DESMEBER

SPF 15 & GÓÐUR RAKI

SÖLUSTAÐIR: GUINOT.IS

Jólastemning
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Bekkurinn við borið er eftirsóttur. Sérstaklega hjá yngri
kynslóðinni en Rakel og Andri
eiga samtals átta börn.

Morgunblaðið/Eggert

Leggur á borð fyrir
tíu á jólunum
Rakel Hlín Bergsdóttir, eigandi Snúrunnar, fékk innblástur að skreytingum fyrir jólaborðið
úr brúðkaupi sínu í Grikklandi sem fram fór í sumar. Rakel og eiginmaður hennar, Andri
Gunnarsson, eiga samtals átta börn og þarf í mörg horn að líta við jólaborðið.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is.

BLEIK JÓL
Í GARÐABÆNUM
Vinkonurnar Díana Íva og
Tinna María dýrka bleikan.

AFSAKAÐU
ÞETTA
LÍTILRÆÐI
Sísí Ingólfsdóttir lagði á
borð með tilþrifum.

SKEMMTU
ÞÉR Í
DESEMBER!
Hvert áttu að fara og
hvað áttu að gera?

Fjólublái liturinn
er ríkjandi í borðskreytingunum.

Þ

að er lagt á borð fyrir tíu manns
og það er bara við fjölskyldan.
Það er ekki gert ráð fyrir neinum gestum. Þetta er bara jólaborðið okkar,“ segir Rakel um
jólaborðið sitt í ár. Hvíti dúkurinn er ekki á
borðinu né hinir hefðbundnu rauðu og grænu
litir. Rakel notaði bláan löber yfir borðið
endilangt og diskamottur. Borðið gæti þess
vegna verið áramótaborð en Rakel segist almennt vera mjög litaglöð og finnst gaman að
brjóta upp hið hefðbundna.
„Það er gaman að vera með greni í miðjunni. Mig langaði að blanda saman gömlu og
nýju. Þegar ég fór af stað ætlaði ég að hafa
allt blátt, ég er rosalega blá en svo fór ég að
kaupa blómin og þurrkuðu blómin þá varð
þetta svolítið fjólublátt,“ segir Rakel. Hún
viðurkennir að fjólublái liturinn hafi líklega
verið í undirmeðvitundinni síðan í brúðkaupinu hennar.
„Við giftum okkur í sumar og það voru svo
ótrúlega fallegar blómaskreytingarnar í brúðkaupinu. Það var mikið um fjólublátt í
skreytingum og mig langaði að gera meira
eins og það var og þetta endaði þetta því
svona.“
Allir fá sama matinn

F

Yngsta barnið er rúmlega eins árs og það
elsta 17 ára. Þrátt fyrir breitt aldursbil gengur vel að samræma jólasiðina og velja jólamatinn. „Það er svolítið magnað, þegar ég
var bara með þrjú eða fjögur börn, þá var
maður í því að allir væru með sínar sérþarfir.
Maður var kannski að gera nokkra mismunandi rétti en svo þegar maður er kominn með
svona stórt heimili þá gengur ekkert annað
¼ SJÁ SÍÐU 86
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Sparistellið er frá Frederik
Bagger og Iittala. Rakel reynir
að nota það sem oftast.
Morgunblaðið/Eggert

¼

Ég ætla að skreyta borðið svona
og svo treður maður matnum
inn á milli. Það er ótrúlega gaman að borða matinn í fallegu umhverfi með blómum.
en að segja: „Þetta er í matinn og þið þurfið
bara að læra að borða þetta.“ Rakel segir
þessa aðferð hafa svínvirkað.
Hvað er í matinn á jólunum?
„Við höfum verið með kalkún. Það borða
allir kalkún og finnst fyllingin góð. Hamborgarhryggur er líka vinsæll. Ég hef gaman af
jólunum en þetta er hátíð barnanna og ég er
ekkert rosalega föst í hefðum en ég fékk t.d.
alltaf rjúpur þegar ég var yngri. Núna borðum við bara eitthvað sem öllum finnst gott.“
Þrátt fyrir að Rakel haldi ekki í margar
hefðir finnst henni mikilvægt að einn opni
gjöf í einu.
„Það er einn sem sækir gjafirnar, einn í
einu opnar gjafirnar og hinir fylgjast með.
En svo hefur þetta breyst svo mikið, þetta er
ekki jafnmikið pakkaflóð og var. Maður reynir frekar að einblína á eitthvað annað en við
gáfum þeim til dæmis bara öllum sameiginlega ferð til útlanda í fyrra.“ Hún segir að
krakkarnir fái að fara sjálf í búðir og kaupa
handa systkinum sínum og það finnst þeim
einna skemmtilegast við jólin.
Notar sparistellið sem oftast
„Það er ekki fín stofa lengur eða neitt svoleiðis. Það á bara að nota hlutina og nota
sparistellið sem oftast. Í staðinn fyrir að
þetta sé bara inn í skáp. Sparistellið er frá
Frederik Bagger og Iittala,“ segir Rakel sem
tekur þó fram sérstök silfurhnífapör á jólunum.
Stórt borðstofuborðið rúmar fjölskylduna
vel og fer vel um yngri börnin á flauelsbekk.

Rakel Hlín Bergsdóttir
er ekki með dúk á borðinu heldur löber sem er
í miðju borðsins.

„Við elskum að hafa
þennan bekk. Það eru
alltaf yngri krakkarnir sem sitja þar.
Það er búið að
setja svo mikið af
mat og málningu í
hann og ég veit
ekki hvað en það
er bara partur af
karakternum.
Maður verður bara
að loka augunum
fyrir því að hann sé
ekki alltaf tandurhreinn,“ segir Rakel.
Þegar samsetta fjölskyldan
er ekki saman á aðfangadag tekur
hún forskot á sæluna og heldur upp á litlu
jól saman. Í ár verður fyrirkomulagið einmitt
þannig. „Ég ætla að skreyta borðið svona og
svo treður maður matnum inn á milli. Það er
ótrúlega gaman að borða matinn í fallegu
umhverfi með blómum.“
Ofan á stórt heimili er mikið að gera hjá
Rakel í Snúrunni í desember. „Ég gat á sínum tíma ekki beðið eftir að klára háskólann
af því mér fannst ég aldrei fá nein jól til að
tala um. Maður náði aldrei að taka þátt í
þessum hefðum eins og að baka kökur. Svo
bara liðu nokkur ár eftir að ég kláraði háskólann og þá var ég komin út í verslunarrekstur. Þá var bara enn þá meira að
gera en í náminu. Ég held að það hafi mjög
sjaldan komið jól þar sem ég hef ekki verið
veik á aðfangadag eftir erfiða törn, segir
Rakel.
Á undanförnum árum hefur jólavertíðin
breyst. Fólk byrjar að versla í nóvember og
jafnvel október. Sjálf er hún byrjuð að undirbúa jólin fyrr og eftir að verkefnið Jól í
skókassa fékk að sitja á hakanum hjá henni í
nokkur ár tók hún sig til og græjaði átta
kassa með börnunum átta í byrjun nóvember.
Kassarnir fara til barna á sama aldri og kyni
í Úkraínu. Í leiðinni málaði fjölskyldan piparkökur og horfði á jólamynd. Rakel er því
ein af þeim sem tekur jólin snemma í ár.

Gæddu hátíðarnar töfrum með gæðavöru úr íslenskri sveit.
Birkireykta hangikjötið frá SS er fullkomið á jólaborðið. Það er
mjúkt, safaríkt og bragðmilt, alveg eins og þú vilt hafa það.
SS, fremst fyrir bragðið.

www.ss.is
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Æðislegt að fá jólaskrautið frá Íslandi

Jólaskreytingarnar eru
öðruvísi á Spáni.

Það er jólastemning í margar vikur á heimili hjónanna Sæunnar Ingu Margeirsdóttur og Ívars Júlíussonar á Spáni. Fjölskyldan elskar góða veðrið en heldur
fast í íslenskar hefðir á jólunum og stillir á íslenskan tíma á aðfangadagskvöld.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

S

æunn og Ívar búa í bænum Campoamor sem
er stutt frá Torrevieja sem margir Íslendingar
þekkja vel. „Við hjónin og stelpurnar okkar
fluttum út í janúar 2019, þá voru stelpurnar
okkar Viktoría Ósk og Gunnþórunn Elsa á
tólfta og níunda ári. Við höfum alltaf verið Spánarsjúk,
veðrið spilar mikið inn í það að sjálfsögðu og við ákváðum
bara að hendast út í þetta ævintýri. Við ætluðum að prófa
bara í tvö ár en við erum hér enn og ekkert á leiðinni heim.
Stelpurnar eru í spænskum skóla, gengur vel og eiga góða
vini þannig að þetta er allt orðið svo heimilislegt hjá okkur
og allir ánægðir,“ segir Sæunn um búferlaflutningana.
Sæunn hefur alltaf verið mikið jólabarn og það hefur
ekkert breyst þó hún búi í sól en ekki í kulda og myrkri.
Öll fjölskyldan tekur þátt í gleðinni með henni.
„Ég hef alltaf elskað jólin og auðvitað smitast það í
stelpurnar okkar, maðurinn minn hristir nú stundum
hausinn yfir þessu öllu saman en hefur mjög gaman af
þessum tíma. Mamma og pabbi skreyttu mikið þegar ég
var ung og gera enn þannig að ég á ekki langt að sækja
þessa jóladýrkun. Á jólunum hjá mömmu og pabba var
alltaf rækjukokteill í forrétt og hamborgarhryggur og það
fylgir mér áfram. Það er alltaf það sama á hverju ári og
má ekki breyta,“ segir Sæunn.

Sæunn tekur jólin snemma með
fjölskyldu sinni á Spáni.

Skreytti í lok október
„Ég er farin að skreyta allt í huganum í september og
við skreytum yfirleitt alltaf í byrjun nóvember. Í ár
skreyttum við 21. október af því að maðurinn minn fór á
sjóinn í vikunni á eftir og kemur heim 24. nóvember,“ segir Sæunn og segir alltof seint að byrja að skreyta í lok nóvember eða korter í jól eins og hún orðar það, það sé einfaldlega of seint. „Ég byrja um viku fyrr að undirbúa því
ég þarf að þvo allt fyrir jólin; dúka, sængurföt, handklæðin, peysurnar, kjólana, náttfötin og fleira. Maður á að
njóta eins lengi og hægt er. Að hafa öll þessi jólaljós, fallega skrautið í kringum sig, þetta er besta tilfinning í
heimi. Eina sem við bíðum með er jólatréð. Það fer samt
upp í nóvember þegar maðurinn minn kemur heim. Við
bíðum ekki fram í desember með það, það verður að fara
upp sem fyrst.“

Jólag jöf sem gleður r
ur
mssu
ar, rúmfföt, boom
koddar
Sængur, k
S
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Í gegnum tíðina hefur Sæunn eignast
gott safn af jólaskrauti. Hún segir
skemmtilegt að kaupa nýtt á Spáni en það
var ómissandi að skreyta með gamla
skrautinu á nýja heimilinu á Spáni í fyrra.
„Við keyptum allt hér fyrst, jólaskrautið
okkar var í kössum heima á Íslandi en í fyrra
náðum við í það allt saman. Maður lifandi hvað
það var æðislegt, allt þetta persónulega jólaskraut
sem manni þykir svo vænt um. Þetta voru tvær heilar
ferðatöskur af innijólaskrauti sem bættist við allt sem
við áttum fyrir hér. Við eigum mikið en aldrei nóg segi ég
alltaf. Jólaskrautið hérna er mjög svipað og á Íslandi,
kannski meira úrval reyndar því Kínabúðirnar eru með
svo svakalega mikið og það er ekki hægt að ganga þaðan
út án þess að vera með jólaskraut í poka.“
Fjölskyldan nýtir aðdraganda jólanna vel og jólin snúast ekki bara um skreytingar heldur líka um gæðastundir. Eitt af því sem Sæunni finnst ómissandi er samverudagatal.
„Við ákváðum fyrir nokkrum árum að gera samverudagatal frá 1. til 24. desember. Það sló í gegn og gerum

Sæunn blandar
saman jólaskrauti
frá Íslandi og Spáni.

við það enn þó að stelpurnar séu orðnar 12 og 15
ára. Í því er allskonar í því
sem við gerum saman. Við
bökum, föndrum, horfum á
jólamynd, teiknum jólamyndir,
gefum öndunum brauð, förum í
göngutúr að skoða jólaljós, njótum á ströndinni, bara allt sem okkur dettur í hug. Það er alltaf
spennandi að vita á morgnana hver samvera dagsins er.
Mér þykir mjög vænt um þessa hefð hjá okkur í desember.
Stelpurnar fá auðvitað súkkulaðidagatöl líka og síðustu tvö ár förðunardagatöl. Við fjölskyldan bökum oft
yfir þennan tíma, ekkert betra en smákökur og heitt
kakó með rjóma þó maður búi á Spáni. Okkur finnst æði
að horfa á jólamyndir saman og við spilum mikið, það er
svo kósí að spila í jólaljósum. Við elskum að mála pipar
¼ SJÁ SÍÐU 90
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kökur og gerum alltaf piparkökuhús. Á Þorláksmessu
horfum við alltaf á Christmas Vacation með Nóa konfekt
og smákökur.“

Því meira jólaskraut því betra.

Halda íslensk jól á Spáni
„Við höldum í allt þetta íslenska og höldum íslensk jól.
Maðurinn minn kemur alltaf með ferðatösku til Spánar
fyrir jólin, hamborgarhrygg, Nóa Síríus-konfekt, maltog appelsínblöndu til að hafa á aðfangadag. Við erum
reyndar búin að finna góða blöndu hér en íslensk jólablanda á aðfangadag verður að vera. Við erum með flatkökur og hangikjöt og ég fékk meira að segja skötu og
rúgbrauð í fyrra á Þorláksmessu og ætla að fá mér aftur
í ár. Ég er að vísu ein í því partíi, heimilisfólkið mitt situr
svolítið frá mér þá. Við eigum öll jólanáttföt sem eru
mikið notuð, um leið og það er búið að skreyta þá fara
þau strax í notkun. Við til dæmis förum eftir íslensku
klukkunni á aðfangadag, hlustum á útvarpið þegar jólin
eru hringd inn, knúsumst gleðileg jól og setjumst svo
niður og borðum.
Það er öðruvísi að halda jól hér því það snjóar ekki og
maður er frekar léttklæddur yfir daginn, ekkert frost.
Við værum alveg til í snjó frá 23. til 26. desember, sérstaklega stelpurnar. Í fyrra keyrðum við í fimm klukkutíma upp á skíðasvæði uppi í fjöllum. Þar gátum við borðað snjó og rennt okkur, það var mikil jólastemning og
geggjað gaman. Svo saknar maður að sjálfsögðu fjölskyldunnar sinnar heima á Íslandi yfir þennan
tíma, jólin eru svo mikil fjölskyldusamvera
en tæknin er sem betur fer góð,“ segir
Sæunn um jólin á Spáni.
Hafið þið tekið upp jólahefðir
Spánverja?
„Hérna er 6. janúar þeirra aðaldagur, Dia De Los Reyes, þá koma
kóngarnir þrír með gjafir og það
er mjög hátíðlegt. Við höldum í þá
hefð þeirra, borðum góðan mat og
höfum það kósí. Við ákváðum að
gera það strax því dætur okkar eru í
spænskum skóla og auðvitað ekki talað
um annað. Við höfum líka alltaf sótt jólaskrúðgönguna sem er deginum fyrir, mjög
skemmtilegt hjá þeim.“
Finnst þér að fólk megi njóta lengur í stað þess að einblína á nokkra daga fyrir og eftir aðfangadag?
„Já, það finnst mér, af hverju gera allt í einu? Mér
finnst miklu sniðugra að skreyta til dæmis fyrr. Maður
slakar einhvern veginn á við að dúlla sér í bakstri og
háma í sig piparkökur í allri jóladásemdinni. Það má ekki
gleyma að hafa gaman og njóta alls, þannig eiga jólin að
vera.“
Er alltaf hægt að kaupa meira jólaskraut og skreyta
meira?

Sæunn segist
aldrei eiga nóg af
jólaskrauti.

Fjölskyldan hefur
það notalegt í desember á skreyttu heimilinu.

„Ég veit ekki hvort ég þori að segja það en já, ég kaupi
alltaf fullt á hverju ári þó svo að ég eigi mikið meira en
nóg. Ég missi mig bara þegar ég sé jólaskrautið koma í
búðirnar hérna, ræð ekki við mig. Ég get alltaf fundið
pláss fyrir meira jólaskraut. Ég er til dæmis alltaf búin
að kaupa jólaklósettpappír fyrir desember þannig að já,
ég held að heimilið sé gjörsamlega allt skreytt en ég get
alltaf bætt við á hverju ári,“ segir Sæunn sem er löngu
búin að skreyta fyrir jólin í ár.

Garðhúsgögnin
eru skreytt.

Fjölskyldan byrjar að
skreyta snemma.

Er eitthvað betra en jólaskreytt vindsæng?
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Útiboðið er að sjálfsögðu í fullum jólaskrúða og tilbúið til notkunar.

Græn jól fyrir utan gluggann en hvít íslensk jól á innan dyra á Spáni.

TIMBERLAND
Í JÓLAPAKKANN

Það eru jólasveinar út um allt.

Stiginn er ótrúlega vel skreyttur.

Vatnsheldir úr gæðaleðri
Stattu traustum fótum með Timberland

1. hæð Kringlunni / 1. hæð Smáralind
timberland.is
Sæunn skreytir hvern krók og kima.

533 2290

timberlandIceland
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Yrsa hefur safnað
jólaskrauti lengi.

Engin jól
nema hafa
þrjú jólatré
Yrsa Sigurðardóttir rithöfundur er hokin af
reynslu þegar kemur að jólatrjám. Á hverju ári
setur hún upp þrjú jólatré, eitt í forstofunni, eitt
þriggja metra hátt í stofunni og þar sem er borðstofa og eldhús leynist annað minna en engu
síðra. Öll jólatrén eru skreytt af mikilli natni með
skrauti sem Yrsa hefur safnað í gegnum árin á
ferðalögum sínum erlendis.
María Margrét Jóhannsdóttir | Mariamargret@mbl.is

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Y
Fáið þið fallegri gj
gjöf en

Tímalaus íslensk hönnun
eftir Sigurð Má Helgason

Skoðaðu úrvalið á

rsa er mikið jólabarn. Hún býr í fallegu
húsi á Seltjarnarnesi og hefur safnað
jólaskrauti í mörg ár. Þegar hún er
spurð að því hvenær hún byrjaði að
safna jólaskrauti segir hún að það hafi
líklega gerst árið sem hún gafst upp á jólaseríum.
„Ég hef líklega byrjað af alvöru árið sem ég gafst
upp á ljósaseríuáráttunni sem ég var haldin um tíma.
Ég man ekki hversu margar perur voru á trénu árið
sem ég gafst upp á því en þær skiptu þúsundum.
Nógu margar til að grilla tréð og gera það að
verkum að við urðum að setja það upp fjarri
glugganum í stofunni sem snýr út að sjó.
Við óttuðumst að sjófarendur teldu tréð
vera vita. Eftir það sneri ég mér að því
að ofhlaða tréð með skrauti en það eru
líklega liðin ein tíu ár síðan.“
Hvernig myndirðu lýsa stílnum?
„More is more.“
Hvaðan kemur jólaskrautið?
„Ég hef safnað því árum saman en megnið er keypt erlendis.
Ég ferðast mikið og ryksuga
upp kúlur í jóladeildum verslana um leið og þær opna. Svo
hef ég verslað slatta á netinu.“
Er eitthvað skraut í
meira uppáhaldi en annað?
„Ein jólakúla er í algjöru uppáhaldi en
það er höfuðkúpa
sem er alsett similíusteinum.“
Hvíta jólatréð
með bleika skrautinu er sérstaklega
skemmtilegt. Hvaðan kom innblásturinn?

Þegar Yrsa ákvað að byrja
að safna bleiku jólaskrauti
þá kom það henni á óvart
hvað auðvelt var að finna
bleikt jólaskraut.

„Ég man ekki hvaðan
innblásturinn kom en líklega hef ég séð mynd á
netinu og hrifist af þessari litasamsetningu. En
þegar ég ákvað að vera með
bleikt skraut eingöngu á hvíta
trénu þá fór ég á fullt að safna
bleiku skrauti og það kom á
óvart hve víða það fékkst.
Það er raunar aðeins
meira vesen því ryksuguaðferðin nýtist
ekki í þeim kaupum, meira svona
ein kúla til hér og
önnur þar. En
þetta hafðist að lokum. Nú er ég að
safna kúlum í geimþema
sem gengur hægt en sígandi þó.“
Hefurðu hugmynd um fjöldann af
jólaskrauti á trjánum?
„Nei því miður. Ég hef gert tilraun til að telja en ruglast alltaf
þar sem það er heljarinnar vinna
að taka skrautið niður og ekki
gert á einum dagparti. Það
versta við þetta allt saman er
hve jólakúlur pakkast illa og
taka mikið pláss. Háaloftið
okkar er smekkfullt af
kössum með kúlum. En
við hjónin stefnum að því
að byggja okkur bílskúr
sem maðurinn minn
heldur að hann geti haft
bílinn í á veturna. Það
mun ekki ganga upp
því ég ætla að fylla
þennan bílskúr af jólakúlum.“
Hvert er leyndarmálið við vel
skreytt tré?
„Að stíga reglulega frá og
horfa yfir það til að koma auga
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á eyður. Einnig myndi ég mæla með því að forðast
þungar kúlur úr leir, sérstaklega ef um lifandi tré er
að ræða. Greinarnar munu síga, hvað sem tautar og
raular, en ef þungar kúlur hanga á enda þeirra mun
tréð líta út fyrir að vera dapurt og hágrátandi, sem er
mjög ójólalegt.“
Hvenær seturðu jólatrén upp?
„Í byrjun desember þegar vel stendur á. Stundum
kemst ég ekki í það fyrr en seinna og þá líður mér
eins og ég setji upp síðustu kúluna til þess eins að
taka svo niður þá fyrstu.“
Hvernig skreytirðu heimilið að öðru leyti fyrir jólin?
„Trén eru eiginlega uppistaðan í skreytingunum. Ég
er með tvo aðventukransa og svona einstaka grip hér
og þar.“
Ertu mikið jólabarn?
„Já ég er það. Ég er almennt mikil stemningsmanneskja og jólin eru toppurinn í stemningsdagatali
ársins.“

Hvað er það besta við jólin?
„Hátíðarstundir með fjölskyldunni yfir góðum
mat (og þar með mat sem einhver annar en ég eldaði) standa upp úr.“
Heldurðu fast í hefðir?
„Já. Allt jólahald er í föstum skorðum. Skata
með vinahjónum okkar á Þorláksmessu og klukkutíma sturta í framhaldinu. Aðfangadagskvöld hjá
foreldrum mínum og aðfangadagskvöld taka tvö á
jóladag. Þá er barnabarnið okkar hjá okkur og þá
fyrst opnum við pakkana. Svo er hangikjötsveisla
annan í jólum og svo afgangar í matinn fram að
áramótum þegar við höldum áramótaveislu og nýir
afgangar verða til.“
Þú ert afkastamikill rithöfundur með nýja bók
um hver jól. Nærðu sjálf að lesa mikið um jólin?
„Já, það er enginn tími betri til lestrar en yfir
hátíðarnar og alltaf jafngaman að sjá hvaða titlar
leynast meðal gjafanna undir trénu.“

Yrsa á erfitt með að
standast fallegar
jólakúlur.
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Jónína er vel gift en eiginmaður hennar smíðaði
einstakt jólatré handa henni.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Heimasmíðað jólatré
Jónína Haraldsdóttir skreytir mikið á heimili sínu í Hveragerði fyrir jólin. Í miklu uppáhaldi er jólatré sem eiginmaður hennar, Vilhjálmur Albertsson, smíðaði fyrir hana en á það raðar hún jólaskrauti af mikilli vandvirkni.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

V

ið bjuggum úti á landi
þegar ég var að ala
mín börn upp og þá
var kannski ekki eins
mikið um skraut, en
ég hef alltaf verið mikil jólakona og
alltaf reynt að skreyta,“ segir Jónína og segir ótrúlega mikið hafa
bæst í safnið með tímanum. „Einu

sinni byrjaði ég að skreyta í stofunni
en nú er það þannig að ég skreyti
allt húsið. Ég er með ljós í gluggum,
ég hengi dót í alla glugga, kúlur og
skraut hangir hér og þar í ljósakrónum. Ég byrja viku fyrir aðventu og
er svo að dunda við þetta fram í aðventuna. Ég skipti alveg um punt og
set annað í staðinn,“ segir Jónína

sem setur að sjálfsögðu upp jólagardínur í eldhúsgluggana.
Heimagert jólatré með fallegum
jólastyttum
Jónína á stórt og gott safn af jóladóti og sérstaklega af fallegum jólahúsum. „Upphaflega voru okkur
gefin tvö hús en svo var farið að gefa

okkur meira og ég keypti fleiri. Á
seinni árum hef ég keypt hús á ferðum erlendis eins og þýsku húsin. Ég
verð eiginlega að fara að stoppa,
þetta er orðið svo mikið,“ segir Jónína og hlær.
Fjöldi húsanna var einmitt ástæða
þess að eiginmaður hennar tók sig
til og smíðaði jólatré fyrir hana. „Við

vorum lengi vel með lifandi grenitré
en sleppum því. Þetta kom nú til af
því að húsin voru orðin svo mörg. Ég
sagði við stelpurnar mínar að ég
þyrfti að fara að hætta þessu,
skrautið kæmist ekki fyrir. Nokkru
seinna kom önnur dóttir mín með
mynd af netinu og sagði við pabba
sinn að hann ætti að búa til svona

R

GORMU

öðruvísi gjafavara

GORMUR.IS
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Kirkjan er
alltaf efst.

Það er til mikið
af fallegu skrauti
á heimilinu.

peninga hafa skipt máli, það var
ekki endilega hefð fyrir að skreyta
mikið. „Ég man til dæmis eftir því
hjá foreldrum mínum að þau settu
jólaljós utan á húsið en pabbi gerði
það ekki fyrr en kannski viku fyrir
jól.“
Jónína er ánægð með þá þróun að
fólk skreyti meira og fyrr. „Það hefur verið þannig að ef við höfum farið
utan yfir jól, sem hefur komið fyrir,
þá skreyti ég alltaf jólatréð, það fær
að standa.“
Þér finnst allt í lagi að vera ekki á
Íslandi yfir jólin?
„Ég hélt að ég myndi finna eitthvað fyrir því af því að ég er svo
mikið jólabarn. Við höfum verið

tvisvar á Flórída en mér fannst það
bara dásamlegt.“
Þegar Jónína og Vilhjálmur voru
með lítil börn bjuggu þau á Tálknafirði. Staðsetningin og tíminn setti
sinn svip á jólahaldið. „Það var
stundum ekki hægt að fá egg í
bakstur fyrir jólin og maður var að
leita sér að uppskriftum sem voru
eggjalausar,“ segir Jónína sem var
viðbúin öllu með gastæki ef rafmagnið færi af. Í dag eru það dæturnar sem sjá til þess að sósan og
allt annað verði til á réttum tíma og
ekkert fari úrskeiðis. Jónína segist
skipta sér lítið af eldamennskunni
en finnst ómissandi að fá hangikjöt á
jóladag.

Tréð er samansett úr
spónaplötum sem auðvelt
er að taka saman.

tré fyrir jólahúsin. Næstu jól á eftir
bjó hann tréð til. Eftir það höfum við
notað þetta sem jólatré,“ segir hún.
„Þetta eru spónaplötur. Mamma
mín átti hvíta damaskdúka sem voru
í tísku þegar hún var húsmóðir. Ég
klippti þá niður og notaði á plöturnar þannig að þeir eru á fastir á
plötunum og eins kanturinn framan
á. Ég raða bara eftir minni og það
sem mér finnst fallegt hverju sinni,“
segir Jónína sem er með eina reglu;
kirkjan er efst.
Ertu alveg hætt að safna?
„Ég segi ekki nei ef mér er yrði
rétt meira. Ég hef stundum verið að
mála postulín og þá líður mér voða
illa ef ég tek ekki eitt hús og mála og
set til viðbótar,“ segir Jónína og
bendir á að persónulegu hlutirnir á
trénu séu einmitt í uppáhaldi.

Jólagjöfin í ár
fæst í Barnaloppunni
Gefðu fallega notaða gjöf
og hugsaðu um umhverfið í leiðinni

Margt hefur breyst
Fjölskyldan sér ekki bara til þess
að jólaskrautið fái sinn stað heima
hjá Jónínu og Vilhjálmi. Börnin og
barnabörnin mega heldur ekki vita
til þess að Jónína breyti út af vananum í jólabakstrinum. „Það eru
þrjár, fjórar sortir sem ég baka alltaf. Ég hef talað um það við krakkana
að fara að hætta þessu en þeim
finnst það alveg ómögulegt og finnst
þá ekki vera jól. Ég baka vanilluhringi, rúsínukökur og loftkökur.
Svo geri ég marengstoppa með piparmyntubragði fyrir eitt barnabarnið mitt. Þetta eru kökur sem ég ólst
upp við heima hjá mér.“
Þó svo kökurnar hafi lítið breyst
hafa skreytingarnar tekið miklum
breytingum. „Skreytingarnar eru
orðnar svo miklu meiri bæði utanhúss og innanhúss, sérstaklega
utanhúss. Það var rétt svo að maður
sæi eina lengju af jólaljósum utan á
húsum hér áður fyrr. Við höfum alltaf verið dugleg að skreyta og setjum
helling af jólaljósum hérna úti. Maður byrjaði bara smátt með eina
lengju utan á húsinu hérna í gamla
daga.“
Ástæðurnar eru ýmsar fyrir því
að minna fór fyrir jólaskrauti hér
áður fyrr. Jónína segir ekki bara

321 básar stútfullir
af allskonar endurnýttum
barnavörum

www.barnaloppan.is
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Bleikur hnotubrjótur passar
upp á bækurnar.

Díana Íva Gunnarsdóttir og
Tinna María Björgvinsdóttir
skreyta saman litla notalega
íbúð sem þær leigja saman.

Jólaskraut hjá
stelpum sem
leigja saman
litla íbúð.

Bleik jól hjá vinkonum í Garðabænum
Vandaðar
merino ullarpeys
í jólapakkann

Vinkonurnar Díana Íva Gunnarsdóttir og Tinna
María Björgvinsdóttir leigja saman litla snotra
íbúð í Garðabænum. Þær eru sammála um skreytingarnar en ekki alltaf hvenær þær eiga að fara upp.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

D

íana, sem er frá Vestmannaeyjum, og Tinna, sem er af
Suðurnesjum, kynntust í Miss Universe Ieland árið 2019 og
urðu strax mjög góðar vinkonur. Þær voru báðar á leiðinni í
nám á höfuðborgarsvæðinu þegar þær ákváðu að leigja saman. „Okkur fannst tilvalið að búa saman enda mjög nánar.
Sambúðin gengur vel enda gott jafnvægi þar sem við erum svo ólíkar. Hver
dagur er fullur af hlátri og skemmtilegum uppákomum,“ segir Díana um
sambúðina.
„Við erum báðar mjög miklar jólakonur; við erum sammála með hversu
mikið við skreytum enda lítil íbúð þannig að ekki er hægt að skreyta of mikið
svo það líti ekki út fyrir að vera drasl. En við erum alls ekki sammála um
hvenær við eigum að byrja að skreyta. Ég þarf vanalega að byrja að suða í
Díönu að setja upp jólaskraut í byrjun október þannig að við skreytum um
miðjan nóvember,“ segir Tinna.
Bleika tréð var inni í herbergi

Finnið okkur á
golfa.is
golfa.is
Skráið ykkur á póstlista www.golfa.is

„Ég er hátíðarkona. Ég elska þegar fólkið mitt kemur saman, borðar góðan mat og spilar. Alveg sama hvert tilefnið er. En ég er lítið fyrir stressið og
tónlistina sem fylgir jólum. Tinna er klárlega meiri jólakona,“ segir Díana og
segist halda meðleigjanda sínum á jörðinni.
„Ég er mikil jólakona, mér finnst svo gaman þegar allt er skreytt og
byrjað að hlusta á jólatónlist. Ég er ekki mikið fyrir pakkainnkaup eða aðfangadag sjálfan þar sem ég verð stressuð, en tíminn fram að því er æðislegur. Maður hefur meiri tíma til þess að vera með fjölskyldu og vinum
og maður gefur sér líka þann tíma þar sem það eru hátíðisdagar,“ segir
Tinna.
Bleiki liturinn er áberandi í íbúðinni og líka í jólaskreytingunum.
„Ég var búin að búa í tíu ár en Tinna flutti fyrst að heiman þegar hún flutti
inn með mér. Minn stíll var mjög látlaus; svart, hvítt, grátt og kremað, en
Tinna heldur mikið upp á bleikan og vildi hafa allt bleikt. Ég fann milliveginn
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á íbúðinni og er hún í ljósum tónum; hvít, kremuð, gyllt og bleik. Auðvitað
kom ekkert annað til greina en að jólaskrautið yrði í takt við það,“ segir
Díana. Tinna tekur undir með vinkonu sinni og segist hafa fengið að ráða
miklu varðandi bleika litinn.
Þó svo að Tinna hafi ekki flutt að heiman fyrr en nýlega var hún löngu búin að fjárfesta í bleiku jólatré.
„Bleikur er uppáhaldsliturinn minn og færir mér svo mikla ánægju. Ég
væri til í að hafa allt bleikt í kringum mig, alltaf. Það er alltaf talað um grænan, rauðan og hvítan sem jólaliti en mér finnst bara gaman að hafa þetta fjölbreytt. Þó svo að þetta sé ekki fyrir alla þá skiptir mig máli að mér og Díönu
líði vel. Jólatréð rakst ég á í Pier fyrir einhverjum árum og ég varð bara að
kaupa það þó svo það þyrfti að byrja nokkur fyrstu jólin sín inni í herbergi
hjá mér.“
Díana og Tinna lögðu á jólaborðið og að sjálfsögðu varð bleikt stell fyrir
valinu.
„Þegar ég hugsa um jól hugsa ég um að sitja við matarborðið með fjölskyldunni, þannig ég lagði á borð. Mér finnst mikilvægt að maður nýti svolít-

Piparkökuhúsið
er líka bleikt.
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Morgunblaðið/Kristinn Magnússon
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Við gerum jólagjafakaupin
saman og tökum þátt í
menningunni á Þorláksmessu saman. Tökum jólabjórssmakkið á meðan við
pökkum saman inn gjöfum.
En á aðfangadag og jóladag höfum við verið með
fjölskyldum okkar.
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ið það sem maður á og er mjög mikið
af því sem við eigum gamalt og gert
upp. Eins og borðstofuborðið okkar,
það keyptum við notað og máluðum.
En bleiku rauðvínsglösin frá Frederik Bagger fengum við báðar að gjöf
og þau eru bara dregin fram fyrir
sérstök tilefni,“ segir Díana.
Sjái þið fyrir ykkur að vera duglegar að breyta jólastílnum í framtíðinni
líka, ekki vera fastar í þessum græna
og rauða stíl?
„Ég sé fram á að ég vilji hafa jólaskrautið mitt í stíl við heimili mitt.
Svo má alltaf breyta til og leika sér.
Maður þarf ekki að vera og gera eins
og allir aðrir,“ segir Díana.
„Ég held að bleik jól verði í svolítinn tíma hjá mér. Ég hef
voða lítinn áhuga á þessu
týpísku grænu og rauðu
jólum. Mér finnst það
samt alveg flott hjá öðrum
en það er bara ekki minn
stíll,“ segir Tinna.

Íbúðin var mjög bleik
fyrir en stelpurnar
eiga bleika stóla.

Pökkuðu gjöfunum
inn saman
Haldið þið jólin saman?
„Í fyrra vorum við ekki
saman, við vorum báðar
að vinna mikið fyrir jól og
svo fékk ég covid á jóladag. Fjölskylda mín býr í
Sandgerði og fjölskylda
Díönu í Vestmanneyjum,
en við buðum hvor annarri
að vera með fjölskyldum
okkar yfir jólin,“ segir
Tinna.
„Við gerum jólagjafakaupin saman og tökum
þátt í menningunni á Þorláksmessu saman. Tökum
Bleikt jólatré
setur punktjólabjórssmakkið á meðan
inn yfir i-ið í
við pökkum saman inn
íbúðinni.
gjöfum. En á aðfangadag
og jóladag höfum við verið
með fjölskyldum okkar,“ segir Díana.
Hvernig verða jólin í ár?
„Ég ætla að njóta með fjölskyldunni hvar sem það verður. Við erum vön að
hafa nokkra leiki yfir jólin með veglegum vinningum, enda fólk með keppnisskap. Svo er alltaf spilað langt fram eftir kvöldi,“ segir Díana.
„Ég verð úti á Kýpur eða Tyrklandi með kærastanum, þannig að í ár verða
ekki hefðbundin jól hjá mér. Hann hefur aldrei haldið upp á jólin þannig að
ég er mjög spennt að upplifa jólin með honum í fyrsta skipti,“ segir Tinna.

Gjöf sem gleður
Lúxus púði og taaska

Bleiku rauðvínsglösin frá Frederik
Bagger passa vel
á jólaborðið.

Grænu baunirnar
ekki bara á disknum
Listakonan Tinna Rós Þorsteinsdóttir, betur þekkt
sem Tinna Royal, sér til þess að grænu baunirnar, rauðkálið og Royal-búðingurinn verði ekki
bara á matardiskum landsmanna um jólin heldur líka á jólatrénu. Skrautið sem Tinna framleiðir er sérlega sniðugt í pakkana,
skóinn og til þess að setja í skreytingar utan á pakkana. Rauðkálið,
grænu baunirnar og búðingurinn
eru ekki það eina sem fæst í vefverslun Tinnu, tinnaroyal.store, heldur líka ýmislegt íslenskt nammi sem
hún hefur gert jólakúlur úr.
sonja@mbl.is

handunnið, lífræn ræ
æktuð
bómull og flauel.

stinasigga art
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Fjölskyldan á Sinfó
Það er ómissandi hluti af aðventunni hjá mörgum að fara á jólatónleika Sinfóníuhljómsveitar
Íslands. Á tónleikunum kynnir trúðurinn Barbara ómissandi jólatónlist fyrir alla fjölskylduna.
Hlátrasköll í
Hafnarfirði
Það er ekki bara
hægt að fara á tónleika í desember,
uppistandssýningar koma líka
heitar inn.
Skemmtikrafturinn Sóli Hólm
eða Jóli Hólm
kemur öllum gestum sínum í gott skap. Það er
jafnvel hægt að fara saman á sýningu í stað
þess að gefa gjafir um jólin.

Hellisgerði er orðið einn vinsælasti viðkomustaður fólks
á aðventunni. Garðurinn er rómantískur með kakó í bolla
en líka frábær staður fyrir börn. Það er gaman fyrir börn
að leika sér í garðinum og upplifa nýja og töfrandi veröld,
sérstaklega þegar búið er að kveikja á jólaljósunum.

Íslensku jólasveinarnir mæta í Árbæjarsafn
sunnudagana 11. og 18. desember og er frítt

Lærðu að búa til þinn eigin
kokteil

Kokteilaskólinn býður
upp á kokteilgerðarnámskeið í desember. Á
aðventunni er hægt að
komast í sérstaklega
Ivan Svan og tveir
mikið jólaskap á námjólakokteilar.
skeiðinu en nemendur læra
Það er jólastuð út um allt á aðventunni og tilvalið að njóta með
að búa til jólakokteila og fá
börnunum, fara á tónleika með vinum sínum eða borða góðan
svo auðvitað að drekka þá líka.
mat með ástinni fyrir jólin. Það er nóg í boði fyrir alla og ekki í boði að
Frábær vinaskemmtun í desember.

Stuð á aðventunni

sitja heima og horfa á lélegar jólamyndir alla aðventuna.
inn. Gömlu jólin svífa yfir vötnum í
Árbænum. Það má sjá heimafólk
skera út laufabrauð, kemba ull
og spinna garn. Einnig er
hægt að smakka hangikjöt
og sjá mann tálga úr tré,
sjá hvernig skata er verkuð og svo lengi mætti
halda áfram.

á Rreykjavík Edition. Það er gaman að
njóta þess að borða matinn og horfa
á jólaljósin í myrkrinu en dögurðurinn um helgar er ekki síðri.

Láttu eins og í útlöndum
Gömlu íslensku jólin

mínútur í jól. Með á tónleikunum verður tónlistarkonan Rakel en þáttur verður á
dagskrá í Sjónvarpi Símans.

Njóttu í Hellisgerði

Láttu eins og þú sért í aðventuferð í útlöndum og farðu
út að borða á þakbarnum The Roof

Jólatónleikar um allt land
Hljómsveitin LÓN með
söngvarann Valdimar í
broddi fylkingar ætlar að
fara um landið og syngja í
kirkjum í desember. Hljómsveitin syngur óvæntar útgáfur
af þekktum jólalögum en hljómsveitin er einmitt að gefa út plötuna 5

Hannaðu þína eigin ljótu jólapeysu
Það þarf ekki að kaupa nýja peysu til þess að
eignast flotta jólapeysu. Á Borgarbókasafninu
í Gerðubergi er hægt að búa til sína eigin jólapeysu laugardaginn 17. desember. Fólk þarf
að mæta með gamla peysu og getur síðan
skreytt með aðstoð Önnu Worthington De Matos. Efniviður verður á staðnum.

Endurheimtu æskuljómann
með
Wrinkles Schminkles eru leiðandi á heimsvísu
í meðferðum gegn öldrun húðar og hafa
vörurnar jafnframt verið viðurkenndar af
húð- og lýtalæknum vísvegar um heiminn.

WrinklesSchminklesIceland

Vörurnar eru fáanlegar á www.wrinkles.is
Sölustaðir: Heimkaup • Snyrtistofan Nærvera, Mosfellsbæ • Hagkaup, Skeifunni, RVK • Game Of Nails, Sauðárkróki
ðárkróki
C:&3< A41215/ A<#'<28#&/ D5#&:!&7 0 >2!&$7%$(9<2 @:2</ B<92<&%$&.$7 )/ *%<,&E7 0 ?<2;<4< >2!&$7%$(9</ A7&56#":8#& +-/ =:%$3<22<:!6#3
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Notalegheit
hjá Sísí
um jólin
Myndlistarkonan Sísí Ingólfsdóttir er
vandræðalega mikið jólabarn. Á jólunum
er öllu tjaldað til og að sjálfsögðu gerir
hún sitt eigið rauðkál. Rauð kerti, greni og
fallegar jólaservíettur eru nóg til að
skreyta jólaborðið í ár.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is.

Morgunblaði/Arnþór Birkisson

Þ
Fallegjólatré

að er margt sem minnir Sísí á jólin. „Það getur til
dæmis verið lykt og ekki bara af hangikjöti, ég fer
strax í jólagírinn ef ég finn vindlalykt en afi reykti
alltaf vindla á jólunum – reykti samt almennt ekki
en það er eitthvað við þá lykt sem rifjar upp hugljúfar minningar,“ segir Sísí.

- sem endast ár eftir ár!

Sígrænu jólatrén eru í hæsta gæðaflokki auk
þess að vera mjög falleg og líkjast þannig
raunverulegum trjám.
Við bjóðum nú upp á 5 mismunandi gerðir af
jólatrjám í mörgum stærðum, með og án LED
ljósa. Einföld samsetning og aldrei meira úrval.

Verið velkomin í jólaskóg
skátanna í Hraunbæ 123 eða
verslaðu beint á sigraena.is

Skoðaðu kostina
• Ekkert barr að ryksuga
• Ekki ofnæmisvaldandi
• 12 stærðir (60-500 cm)
• Fáanlegt með ljósaseríu
• Íslenskar leiðbeiningar
• Eldtraust
• Engin vökvun
• Stálfótur fylgir

Besta gjöfin var heimagerð

Jólagjafir þurfa ekki að kosta mikið en besta jólagjöf Sísíar
var heimatilbúin jólagjöf frá foreldrum hennar. „Foreldrar
mínir voru ekkert sérstaklega efnuð og því voru sjaldan ef einhvern tímann einhverjar „grand“ jólagjafir nema ein jólin þar
sem mamma hafði teiknað dúkkuhús og pabbi smíðað það,
besta gjöf allra tíma. En þótt þau hefðu ekki mikið á milli handanna fundum við börnin aldrei fyrir því og sérstaklega ekki á
þessum árstíma. Mamma bakaði allar þær sortir sem hægt er
að ímynda sér, stórfjölskyldan kom í
laufabrauðsgerð, hátíðarmatur og eftirvænting, það skorti
aldrei neitt,“ segir
Sísí.
„Pabbi minn féll
skyndilega frá þegar
ég var tíu ára og
lengi vel voru jólin
mér einstaklega erfiður tími. Það er einhvern veginn ætlast
til þess eða í það
minnsta búist við því
að manni líði vel á
þessum tíma, en það er auðvitað ekki alltaf svo. Jólin geta valdið fólki kvíða og vanlíðan. Það var eiginlega ekki fyrr en ég varð
móðir sem „jólaandinn“ kom aftur yfir mig. Ég fékk fyrsta
barnið mitt altalandi og fullkomna í fangið rétt í kringum tvítugt. Hún á vissulega mömmu, dásamlega mömmu, en svo á
hún mig, alltaf. En þessi lita sprengja af gleði endurvakti mína
ást á þessari hátíð – mig langar að segja ljóss og friðar en ætla
að hemja mig. Að upplifa gleðina og spenninginn hjá þessum
dásemdum er magnað. En ég á ekki nema fimm slík í dag sem
byrja sko að telja niður í apríl.“
Jólastemning á servíettunum

Opnunartímar:
Virkir dagar kl. 09-18
Helgar kl. 12-18

Hraunbær 123 | s. 550 9800 | www.sigraena.is

Myndlistarkonunni Sísí finnst gaman að dýfa tánum í hönnun
og fyrir jólin hannaði hún sérstakar jólaservíettur fyrir
Rammagerðina. „Ég hef undanfarið ár átt mjög farsælt og
ánægjulegt samstarf við þau þar sem ýmsar vörur hafa litið
dagsins ljós,“ segir Sísí, sem finnst gaman að pæla í hvar línan
liggur í list, hönnun og handverki.

Sísí hannaði jólaservéttur fyrir
Rammagerðina.
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Sísí notaði hversdagsstellið á jólaborðið.

Rauð kertin og
grenið koma fallega út á jólaborðinu.

„Ég gerði tvenns konar jólaservíettur í ár; annars vegar afsökun og hins vegar uppskrift að rauðkáli, servíetturnar eru
svo gerðar af snillingunum í Reykjavík Letterpress. Báðar týpur eru textaverk með myndum í fallegum vínrauðum lit svo þótt
það sé mikið að gerast á þeim þá eru þær ekki truflandi. Ég afsaka mig mjög mikið, mjög, en ég er þó skömminni skárri en
móðir mín og hún eitthvað betri en hennar móðir. Ég byrjaði að
vinna með afsakanir fyrir rúmum þremur árum, kannski fyrst
og fremst sem einhvers konar óð til móður minnar og annarra
formæðra. Það fór fljótlega út í sjálfsvinnu sem svo þróast út í
kannski meira háð að þessari fáránlegu algengu þörf okkar,
sérstaklega kvenna, til að afsaka okkur og hreinlega minnka
okkur. Sem við eigum auðvitað ekkert með að gera. Í dag telja
þessar afsakanir mörg hundruð og ég alls ekki búin.
Rauðkálsuppskrifin er bara eitthvað upp úr mér en ég geri að
sjálfsögðu alltaf mitt eigið rauðkál fyrir jólin, fyrsta sem ég geri
snemma aðfangadags. Ég held að margir geri sitt eigið og enn

fleiri langi að prufa það, mikla það kannski fyrir sér en þetta er
ekkert stórmál. Ég vona bara að servíetturnar fangi einhverja
stund í undirbúningi jóla sem vonandi margir geta tengt við.“
Það má nota hversdagsstellið á jólunum
Þegar Sísí lagði á jólaborðið fyrir jólablaðið notaði hún hversdagsdiskana. Það passaði við stemninguna sem hún vildi hafa
látlausa. Hún segir þó að jólin séu tími til að tjalda öllu til og sjá
börnin yfirleitt um að yfirskreyta jólatréð.
„Í ár var borðskreytingin frekar einföld, klipptar grenigreinar og rauð kerti, hlutirnir þurfa ekki alltaf að vera
flóknir. Á aðfangadagskvöld hefur kona oft misst sig örlítið.
Tveir forréttir, einn vegan, einn ekki. Eftir það kemur
möndlugrauturinn en við höfum alltaf nýtt borðspil í möndlugjöf. Þá kemur þrefaldur aðalréttur, hnetusteik, hamborgarhryggur og rjúpa með tilheyrandi meðlæti, þar á meðal
rauðkáli, þremur mismunandi sósum og annarri geðveiki. Í
¼ SJÁ SÍÐU 102

Þú finnur fallegar og vandaðar jólagjafir hjá Eirvík
Suðurlandsbraut 20 / Reykjavík / Sími 588 0200 / eirvik.is
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Nýtt verk eftir
Sísí Ingólfsdóttur.

eftirrétt er svo veganútgáfa; heimagerður rommkúluís og
trufflur.“
Sísí segist stundum draga fram sparistellið á jólunum.
„Ég á sparistell, ótrúlega fallegt og fíngert postulínsstell
frá hinu norska Porsegrund en stellið fékk ég frá yngsta
bróður mínum. Hann hafði fengið það frá mömmu sem fékk
það í brúðargjöf árið 1970. Þetta er rosalegt stell, það vantar ekkert, allar tegundir af skálum og diskum, öll stór og
minni föt, meira að segja blómavasar og kertastjakar og
bæði kaffi- og kakóbollar. Þetta stell tekur bókstaflega tvo
skápa. En mér finnst virkilega
skemmtilegt að nota það, þótt
það þurfi að handþvo eftir á.
Ég kannski nota það bara of
sjaldan. Fólk þarf auðvitað
ekkert að eiga sparistell en það
gerir til dæmis jólin hátíðlegri
að nota svona „spari“.“

Jólin í ár verða kósí
Áttu þér uppáhaldsjólaminningu?
„Uppáhaldsjólaminningarnar mínar eru í raun tvíþættar; annars vegar sem barn í
faðmi fjölskyldunnar og hins
vegar sem móðir í faðmi
barnanna minna. Ég get í raun
ekki gert upp á milli þeirra.
Ætli uppáhaldsjólin séu ekki
bara alltaf þau sem eiga sér
stað hverju sinni. Eftirminnileg atvik eru þó nokkur, bæði skondin og ljúf.“
Hvernig verða jólin í ár?
„Jólin í ár verða bara kósí,
ég hef undanfarin ár haft börnin, móður mína, yngsta bróður
minn, konuna hans og stundum móður hennar. En í ár
verður mamma hjá elsta bróður mínum og sá yngsti og
Sísí vinnur
með afsakanir hans lið verða ekki á landinu. Þannig að kósí, held ég. Bara
ég og börnin. Auðvitað mestmegnis af hefðbundna matní verkum
sínum.
um, óáfengur jólakokteill fyrir lötu mömmuna, trönuberjasafi og sódavatn, 50/50, skreytt með rósmaríni en í fallegu
glasi. Gjafabrjálæði og kósíheit fram á kvöld. Ég hlakka
mjög mikið til, það er reyndar búið að vera svolítil vinnutörn
hjá mér svo þetta verður bara dásamlegt held ég,“ segir
Sísí, sem hlakkar til jólanna.

Forréttur með eldaðri andaconfit og döðlumauk á laufabrauði
með kúmeni. Sísí skreytti snittuna með granatepli.

N
Náttsloppar
og
náttfatnaður
frá Trofe og Huber
Stærðir S-XL

Undirfatnaður
frá Vanyti Fair

Álfheimar 74, Glæsibær | 104 Reykjavík | ynja.is

Kemur fólki í jólaskap með frumsömdum íslenskum jólalögum
Söngkonan og þroskaþjálfinn Rakel Pálsdóttir hefur nú töfrað fram hugljúfa jólaplötu
ásamt Gunnari Inga Guðmundssyni, en platan
ber heitið Með jólin í hjarta mér og inniheldur
fimm lög sem Rakel syngur
Irja Gröndal irja@mbl.is

T

ónlistarferill Rakelar hófst þegar hún
sigraði í Söngvakeppni Samfés 2004. Síðan þá hefur hún stundað nám í Tónlistarskóla FÍH, stofnað hljómsveitina Hinemoa og sungið raddir í ýmsum

verkefnum.
Það sama má segja um Gunnar Inga, höfund laganna, en hann lærði bassaleik, píanóleik og lagasmíðar
við Tónlistarskóla FÍH og Barklee College of Music í
Boston og hefur samið hvern smellinn á eftir öðrum,
meðal annars fyrir Ragnheiði Gröndal, Skítamóral og
Sjonna Brink.
Jólalögin eru íslensk, frumsamin og notaleg
„Ég myndi segja að þetta sé akkúrat platan sem
kemur þér í jólaskap. Á plötunni eru bæði róleg lög og
hressandi, með fallegum melódíum sem er notalegt að
hlusta á,“ segir Rakel. Í fyrra gaf Rakel út lagið Jólaveröld vaknar eftir Gunnar Inga, en í kjölfarið ákváðu
þau að safna saman lögum og hnoða í jólaplötu. Úr
varð platan Með jólin í hjarta mér sem kemur út í
dag.
„Okkur langaði að gera plötu með nýjum íslenskum
frumsömdum jólalögum og úr varð þessi notalega
plata,“ segir Rakel.
Ertu byrjuð að undirbúa jólin?
„Ég er aðeins byrjuð að undirbúa jólin, þá aðallega
jólatónleikana sem verða 21. desember á Nauthól. En
hvað varðar bakstur eða jólaskreytingar þá er ég ekki
komin á skrið en er byrjuð að setja mig í gírinn samt
sem áður.“
„Ég festi kaup á húsi í mars og flutti þangað svo
það þarf aðeins að endurhugsa hvar við setjum hvaða
seríur og hvað þarf að kaupa nýtt. Þetta er allt mjög
spennandi. Ég get ekki sagt að ég sé mikill bakari en
reyni þó að kaupa tilbúið deig og henda inn í ofn til að
fá góðan ilm um húsið.“
Hvernig lífi lifir þú?
„Ég lifi mjög miklu rútínulífi. Ég vil hafa allt í röð
og reglu, en mér líður ekki vel ef það er mikil óregla í
kringum mig. Ef ég verð veik og kemst ekki í vinnu
funkera ég bara ekki. Ég vakna alltaf á sama tíma,
geri alltaf það sama. Ég vil helst líka alltaf borða á
sama tíma þannig að já, ég er sem sagt mikil rútínumanneskja. Ég mæti í vinnu klukkan 8:00 alla virka
daga og vinn til klukkan 16:00, svo fer ég heim og eyði
tíma með fjölskyldunni og æfi fyrir gigg.“
Ertu a- eða b-manneskja?
„Ég er algjör a-manneskja.“
Ertu dugleg að láta drauma þín rætast?
„Ég er svona að vinna í því, já. Ekki kannski allt
sem mig dreymir um að gera, eins og að ferðast og

Rakel klæðist hér
grænum pallíettukjól
sem er fallegur á sviði.

svona en það kemur kannski tími fyrir það seinna. En
annað er að rætast eins og til dæmis það að ég ætla að
gefa út sólóplötu eftir áramót. Það er draumur sem ég
hef haft lengi og nú er ég í sambúð með manni sem er
duglegur að sparka í rassinn á manni og ýta manni út
fyrir boxið.“
Hvernig myndir þú lýsa fatastílnum þínum?
„Hann er bara frekar venjulegur myndi ég segja.
Ég reyni oft að fylgja einhverri tísku en ég byrja alltaf að fíla einhvern fatastíl svona ári eftir að hann kemur inn, en mér finnst gaman að spá í tísku og finnst
mjög gaman að kaupa mér föt.“
Tekur þú áhættu í lífinu?
„Ég myndi segja að ég væri svona mitt á milli. Ég
þori stundum ekki að taka neina áhættu en stundum
er ég alveg köld og slæ til.“
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Guðbjartur Hannesson var alltaf fyrirmyndin mín. Hann var alltaf svo
ljúfur og góður við alla. Og auðvitað
mamma mín. Hún er sterk, dugleg
og hjartahlý kona sem stendur eins
og klettur með fólkinu sínu og þykir
vænt um allt og alla.

Rakel Pálsdóttir
hefur verið að vinna
í tónlist síðan 2004.

Hvað kemur þér í jólaskap?
„Snjórinn kemur mér alltaf í jólaskap en það er nú
eitthvað lítið af honum um þessar mundir. Annars er
það jólatónlist, jólaföndur og að pakka inn jólagjöfum.“
Hvernig ræktar þú vini þína og fólkið í kringum
þig?
„Ég reyni að heyra í vinum mínum og fjölskyldu af
og til. Ég býð í sunnudagskaffi þegar ég hef tíma og
fer í heimsóknir. Ég hef ekki verið dugleg við þetta
upp á síðkastið, sérstaklega ekki eftir heimsfaraldurinn, en ég er að reyna mitt besta.“

Hver er besta bók sem þú hefur lesið?
„Ég les nú ekki mikið en ég er mest fyrir bækur
sem eru reynslusögur eða sannar sögur. Þá verð ég að
nefna Hann var kallaður þetta.“
Uppáhaldshúsgagn?
„Eins og er þá er það mosagræni sófinn minn. Hann
er svo fallegur – ég elska hann.“
Hver er besta jólamynd allra tíma?
„The Holiday.“
Hver er fyrirmynd þín í lífinu?
„Guðbjartur Hannesson var alltaf fyrirmyndin mín.
Hann var alltaf svo ljúfur og góður við alla. Og auðvitað mamma mín. Hún er sterk, dugleg og hjartahlý
kona sem stendur eins og klettur með fólkinu sínu og
þykir vænt um allt og alla.“
Uppáhaldssmáforrit?
„Ég verð að segja Vala-appið. Þar get ég séð myndir og allar upplýsingar um dóttur mína frá leikskólanum. Þar sé ég hvernig hún borðaði og hvað, hvernig
hún svaf og fleira.“
Hvað gerir þú til að rækta þig?
„Hlusta á tónlist aðallega. Ég þyrfti að koma mér í
meiri hreyfingu því ég veit hvað hún gerir mér gott.“
Hefurðu gert eitthvað sem þú sérð eftir?
„Það er margt sem ég hef gert og sé eftir, en ég kýs
að horfa bara fram á við og bæta upp fyrir það sem ég
hef gert. Það gera allir mistök en mistök eru til að
bæta.“
Hvað var það besta við 2022?
„Sumarfrí með fjölskyldunni.“

Jólafjafir
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Það er alltaf hægt
að fegra heiminn
með pappaljósi.
Þetta fæst í Pennanum-Eymundsson og kostar
6.949 kr.

Angan Youth
Face Oil 11.900
kr. Hrím.

Bialetti-kaffikanna sem fer beint á
eldavélarhelluna. Svona könnur
eru umhverfisvænar því það fara
engin kaffihylki út í umhverfið. Hún
fæst í Casa og kostar 9.990 kr.

Skemmtileg jólapeysa
gleður hjartað. Hún er frá
Bestseller og kostar 7.990
kr. Hægt er að kaupa hana
á kringlan.is.

Þetta sælkerabox frá
Akkúrat hittir í mark
hjá fólki sem á allt.
Það kostar 8.790 kr.

Flowerpot-lampinn
þykir arfasmart.
Hann fæst í Epal og
kostar 48.500 kr.

Ilmkerti Húsgagnahöllin
12.990.

Gjafir fyrir
þá sem telja
sig eiga allt!

Ef sá sem á allt
elskar framandi
drykki þá er
Heimabarinn
skyldueign. Hún
kostar 8.990 kr. í
Eymundsson.

Enginn á allt þrátt fyrir að halda því fram. Það
er alltaf hægt að taka til, raða upp á nýtt eða
hreinlega skipta út fyrir nýtt og betra. Ef þú átt
alla þessa hluti er líklega best að fá hjálp hjá
fagfólki. Ef ekki er enn hægt að bæta í safnið!

JÓLAGJAFIR
FYRIR DELLUKARLINN

Hvernig væri að gefa fólki listaverk? Þetta fallega útsaumsverk er
eftir Loja, sem er einstakur listamaður. Verkin hans fást til dæmis í
Ásmundarsal. Verðið á verkunum
er misjafnt eftir stærð.

Það hafa flestir
gaman af því að eiga eitthvað fallegt sem gleður
augað. Þessi stjaki er frá
Fólk og fæst bæði í Epal
og í Rammagerðinni.
Hann kostar 9.500 kr.

Það hafa flestir not
fyrir fallegan tebolla.
Þessi fæst í iittalabúðinni í Kringlunni
og kostar 4.590 kr.
Þægilegir skór eru alltaf
góð gjöf. Þessir fást í
Boss og kosta 10.980 kr.

Dellukarlar elska að fá
nýtt dót í jólagjöf.

FRÁ MÉR
TIL MÍN
Hvernig væri að verðlauna
sig með góðri jólagjöf?

Láttu þér ekki
verða kalt. Þetta
er frá Silkeborg
og fæst í Lífi og
list og kostar
28.990 kr.

HVAÐ VILL
UNGLINGUR Í
JÓLAGJÖF?

Stone-armband
Hrím 4.290 kr.

Það er erfitt að
standast lemon
curd. Þetta fæst í
Fakó og kostar
1.390 kr.

Framúrskarandi
hugmyndir að gjöfum
sem hitta í mark.

F

Þessi púði er svo fallegur að það
er alltaf hægt að koma honum
fyrir. Líka þótt fólk eigi allt. Hann
fæst í Casa og kostar 5.790 kr.

Salt Hrím
1.990.

Ljós á hjólin.
Fæst í Eirberg og
kostar 2.950 kr.
Stálarmband
12.900 kr. Jens.

Skurðarbretti,
Penninn-Eymundsson, 7.849 kr.
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Fólk sem býr um rúmið sitt á morgnana
nær lengra í lífinu. Ef þú vilt að fólkið þitt
fari upp um nokkur þrep í lífinu er sniðugt
að gefa því rúmteppi. Þetta er frá Ferm Living og fæst í Epal. Það kostar 44.900 kr.

Ef sá sem þér
þykir vænt um á allt þá er
alltaf sniðugt að gefa fólki
aukaskúffur fyrir gamalt
dót. Þetta er frá Kartell og
fæst í Dúka. Það kostar
29.900 kr.

Listamaðurinn Leifur Ýmir
gerir eftirsóknarverð listaverk. Þessi kosta 90.000
kr. og fást í Ásmundarsal.

Gallerí 17
32.995 kr.

Shea Buttergjafasett. 9.490
kr. L’Occitane.
Bialettimjólkurflóari
fæst í Casa og
kostar 4.790 kr.

Søstrene
Grene
998 kr.

Kokteilsett úr
stáli 10.595
kr. Bast.

Handgerða keramikbolla er
erfitt að standast. Jafnvel þótt
þú eigir allt. Þessi er eftir Ingu
Elínu og kostar 11.990 kr.

Jafnvel þótt við eigum allt er það nú
sjaldnast þannig að draumarnir
verði uppurnir. Þessi bók, sem heitir Draumar, heldur utan um vonir og
væntingar fólks. Hún kostar 6.990
kr. og fæst í Eymundsson.

H U G G U L E G S T E M M N I N G Á PA L L I N U M
LED KYNDLA R MEÐ “LIFANDI” ELDI
HLEÐSLUSNÚRA & TÍMASTILLIR

VEFVERSLUN
WWW.HUSHANDANNA.IS
Sveppur í gleri.
Hrím 2.490 kr.

Ef sá sem þér þykir vænt
um elskar að prjóna og
nennir ekki að prjóna á þá
sem eru 190 cm á hæð er
þetta hin fullkomna jólagjöf.
Prjónað á börnin er falleg
bók, full af góðum uppskriftum. Hún kostar 5.990
kr. og fæst í Eymundsson.

V I Ð Ú T I DY R N A R
Á PA L L I N U M
Í B Ú S TA Ð N U M
VIÐ VEITINGAHÚSIÐ
Á SVÖLUNUM
VIÐ BÚÐINA ÞÍNA

Gjafaöskjurnar frá Akkúrat
hitta í mark. Boxið inniheldur maska, konfekt, kerti,
súkkulaðisápu og þvottastykki og kostar 9.350 kr.

INNGANGA Í FYRIRTÆKI

VERÐ 8.500.MAGNAFSLÁTTUR
E F PA N TA Ð E R U F L E I R I E N Þ R J Ú S T K

Next
6.999 kr.

Fólk sem hefur ekki lært að
ferðast um í sloppi hefur ekki
lifað. Þessi fæst í Herragarðinum og kostar 19.980 kr.

700 EG IL SS TA ÐIR
Sími 471 2433 / Miðvangur 1-3 / 700 Egilsstaðir

PANTANIR Á NETFANG
HUSHANDANNA@HUSHANDANNA.IS
www.hushandanna.is
PÖNTUNARSÍMI 471 2433 / 864 0215
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Golfsjónauki frá
Nikon er nauðsynlegur
fyrir þá
hörðustu í
golfinu.
Örninn.
93.990 kr.

Ræktunarkassi
Garðyrkjuáhugafólk þarf að eiga vatnsræktunarkassa
fyrir plönturnar. Garðheimar. 24.500 kr.

Hugleiðslupúði fyrir þá sem eru á andlega
sviðinu. Systrasamlagið 18.500 kr.

Silva
Ranger SL
áttaviti 6.995 kr.
Fjallakofinn

Það er ekki hægt að
vera með veiðidellu
nema eiga fluguhnýtingasett. Veiðihornið. 10.995 kr.
Fólk með ljósmyndadellu þarf að
eiga eina flotta retróvél með nýjustu tækni. Origo. 89.900 kr.

Nálastungudýna fyrir jógagúrú.
Eirberg. 11.950 kr.

Jólagjafir
dellukarlsins!

Hjólafólkið þarf tösku á
hjólið. Fjallakofinn.
16.995 kr.

Steypujárnspanna frá Le Creuset fyrir alla
alvörugefna áhugakokka. Byggt og búið. 34.995 kr.

Það þekkja allir að minnsta kosti einn dellukarl. Það besta
við dellufólk er að það er auðvelt að finna jólagjafir handa
því. Það liggur í hlutarins eðli að þegar fólk fær ný áhugamál á hverjum ársfjórðungi þarf að kaupa ný tæki og tól í
bílskúrinn. Golf, hjóladella, útivistardella, fjalladella,
kokkadella, handavinnudella …
Fólk sem vill geta spilað gömlu
Halla og Ladda-plötuna og allt
ABBA-safnið þarf að eiga plötuspilara. Þessi er frá TEAC og fæst í
Ormsson. Hann kostar 51.900 kr.

Hvernig væri að keyra upp
stemninguna? Hér er diskókúla með kastara og fjarstýringu. Hún kostar 3.990 kr. og
fæst í partyvorur.is.

Fjallaskíði
Fólk sem
stundar útivist
þarf að fá fjallaskíðapakka í
jólagjöf. Fjallakofinn.
199.180 kr.

Sjósundsskór
Nýir og góðir
skór í sjósundið.
Fjallakofinn.
6.495 kr.

Fallegt veski fyrir handavinnuóða einstaklinginn í fjölskyldunni. Amma mús. 11.855 kr.
Það er nauðsynlegt að hafa gott hljóðkerfi með
sjónvarpinu. Þessi SAMSUNG SOUNDBAR
Q995B fæst í Ormsson og kostar 229.990 kr.
Þetta fjallakjól er 28 tommu, 30 gíra tryllitæki frá CONWAY.
Það fæst í Fjallakofanum og kostar 171.995 kr.

Jólasveinar 2022

ÍSLENSK
HÖNNUN
Þú finnur
réttu gjöfina
hjá okkur
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Það er alltaf skemmtilegt
þegar fræg vörumerki
sameina krafta sína eins
og gerðist hér þegar
Georg Jensen og Stine
Goya runnu saman í eitt
með nýrri skartgripalínu. Eyrnalokkarnir fást í Jens
og kosta
29.900 kr.

Silkisængurföt Lín
design 59.900 kr.

Kristjana S. Williams
hannar guðdómlega
púða. Þeir kosta
19.900 kr. og fást í
Galleríinu á Skólavörðustíg.

Fallegt úr er
alltaf eigulegt.
Þetta er frá Versace og fæst í
Meba. Það kostar 170.900 kr.

Frá jólasveininum
til mín

Jólin eru ekki bara tími til að dekra við sína nánustu,
það má líka sýna smá eigingirni. Láttu það eftir þér
að kaupa eitthvað fallegt sem þig hefur lengi dreymt
um en veist að enginn er að fara að gefa þér.
BL+ The
Hringur frá Sif
Jakobs 14.990
kr. GÞ skartgripir
Naglalakk frá Chanel
er alltaf góð gjöf. Þessi
litur er númer 965.
Fæst í Hagkaup og
kostar á 4.899 kr.
Þessi fæst
í Mathilda
44.900 kr.

Þessi glitrandi líkamsolía frá Chanel fæst í
Hagkaup og
kostar
15.990 kr.

Þessi Blazer
jakki fæst í Apríl
verslun og kostar
22.990 kr.

Vantar þig ekki
nauðsynlega
pallíettubuxur?
Þessar eru frá
Saint Tropez og
fást í Companys
í Kringlunni.
Þær kosta
15.990 kr.
Moon Boot Mathilda 29.990 kr.

Svalasta kápa fyrr og
síðar fæst í GK. Hún
kostar 84.995 kr.
Silkikjólarnir frá Sif Benedicta eru guðdómlegir. Þessi
kostar 91.990 kr. og fæst á
sifbenedicta.com.

Þessi fæst í
Mathilda
Mathilda
69.990 kr.

Serum 15
ml. 17.900
kr. Hreyfing Lúxusheimabuxur
frá Ralph Lauren.
Þær kosta 18.990 kr.
og fást í Mathilda.

Þessi borðlambi fegrar
hvert rými svo
um munar.
Hann kostar
104.990 kr. og
fæst í Epal.

Glæsilegur hátíðarfatnaður

Kjólarnir hennar Hildar Yeoman
slógu í gegn á árinu. Ef þig
dreymir um Yeoman-kjól þá er
þessi algert ævintýri sem þú
ættir að láta eftir þér. Hann
kostar 81.799 kr.

Velúrbuxur
8.999 kr.
Lindex

Allar gyðjur þurfa kristalsskál frá Reflections.
Snúran. 69.900 kr.
Akoya perlur með
14 karata gullás eru
sérlega glæsilegar.
Þær kosta 199.900
kr. og fást í Jens.
EGF Power Cream frá Bioeffect veitir einstakan raka og
er mjög góð gjöf. Það kostar
21.900 kr. og fæst í Lyfju.

Skoðið netverslun
Technogym X Dior
er einn flottasti
líkamsræktarbekkur allra
tíma. Það er
reyndar ekki
hægt að fá hann
hvítan heldur einlitan svartan hérlendis. Hann fæsta
á technogym.is og
kostar 198.000 kr.

laxdal.is
LAXDAL ER Í LEIÐINNI

BERNHARÐ

LAXDAL
Skipholti 29b • S: 551 4422
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Unglingsdrengir vilja helst vera í
peysu og buxum í stíl. Þetta
merki nýtur mikilla vinsælda
núna. Það heitir Mercier og fæst
á mercieruk.co.uk. Peysan kostar 9.700 kr. án hettu og buxur
kosta 9.700 kr. Auk þess gæti
bæst við sendingarkostnaður.

Unglingurinn
verður töff á
snjóbretti.
Everest.
59.995 kr.

AirPods Max er
aðalmálið. Síminn. 89.990 kr.

Skvísugallabuxur
fyrir táninginn frá
Wood Wodd.
Húrra. 27.990 kr.

Codenames er
skemmtilegt spil
og það er fátt
betra en að spila
um jólin. Spilavinir. 4.450 kr.

Fyrir unglinginn!
Unglingar vilja vera alveg eins og fullorðna fólkið en
á sama tíma alls ekki eins og fullorðna fólkið. Þetta
er ekki flókið! Eða hvað? Hér eru nokkrar stórgóðar
hugmyndir fyrir jólainnkaupin í ár.

Unglingar dýrka
Polo Sport frá
Ralph Lauren.
Þessi hettupeysa fæst í
Herragarðinum
og kostar
24.990 kr.

Verður blandari í
jólapakkanum
þínum?

Hversdagsleg en
töff skyrta. Nebraska. 16.990 kr.

Kæliskápur
Lítill og nettur
kæliskápur er
nauðsyn í öll
unglingaherbergi. Elko.
9.995 kr.

Unglingar eru mikið með „airpods“ í eyrunum. Þessir fást í
Epli og kosta 34.990 kr.
Fottustu myndirnar eru
teknar með Polaroidmyndavél. Elko. 24.990 kr.

Dömugötubuxur
frá Nike í
skólann. Air.
12.495 kr.

Nike-strigaskór fyrir
töff týpur. H verslun.
22.495 kr.

Skartgripastandurinn frá
Bloomingville kemur fallega út
á skrifborðinu. Fakó. 3.595 kr.

Járnháls 2
110 Reykjavík
Sími 440 1800
www.kaelitaekni.is

Apple Watch SE er arfavinsælt hjá unglingum og
líka þeim sem eldri eru. Það
fæst til dæmis í ELKO og
kostar 54.990 kr.

Plötuspilari fyrir
unglinginn sem
elskar tónlist. Origo.
49.900 kr.

Selfie-ljós í
unglingaherbergið.
Elko.
11.995 kr.
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Sílikonhlíf á rör
er nauðsynleg
fyrir alla partípjakka.
Hrím. 390 kr.
stykkið.

Ferða-Beer Pong er
frábær gjöf. Fotomax.is. 2.800 kr.

Skemmtilegur leikur.
Nomad.
2.390 kr.

Kósí lampi.
IKEA. 1.990 kr.

Glasamotta fyrir
betri heimili.
Gormur.is. 490
kr. stykkið.

KYSStu migvarasalvi frá
Sóley. Hagkaup. 1.799 kr.

Ódýrar jólagjafir

Espresso
Martini-sulta
fyrir fólk sem
elskar það
góða í lífinu.
Fotomax.is.
2.200 kr.

Jólagjafir þurfa ekki að vera rándýrar til að slá í gegn. Það
vill enginn vera að borga jólin á raðgreiðslum þangað til
kemur að Tenerife-ferðinni í júlí. Af hverju ekki bara að
kaupa einn hlut í staðinn fyrir marga?

Vatnsteppi sem gefur
róandi tilfinningu í floti.
Eirberg. 1.950 kr.

Allir þurfa að eiga góðan
verkjapoka. Sniðugar
gjafir. 1.890 kr.

Skemmtilegur
hitamælir.
Gormur.is.
2.990 kr.

Ef fólkið þitt
er með sigg
á fótunum þá
er þetta ígildi
fótsnyrtingar.
Foot Peel
kostar 3.799
kr. og fæst í
Hagkaup.

Töff snyrtitaska frá
Humdakin. Epal.
2.800 kr.

Gleðiskruddan

er dagbók fyrir börn
á aldrinum 6-15 ára
sem byggir á
hugmyndafræði
jákvæðrar sálfræði.
Jólaskraut úr keramik
eftir Heklu Nínu. Hekla
Nina.is. 2.000 kr.

„Eykur samveru
u
barns og foreldris,
að huga að jákvæðu
hlutunum
sem gleymast“
-Foreldri„Skemmtilega uppsett,
stútfull af gullkornum
og uppbyggilegum punktum
fyrir krakka. Elska líka
hvað hún ýtir krökkunum
í jákvætt hugarfar“
-Eva Ruza-

Sýndu tilfinningarnar með
sætum karli frá Spring Copenhagen. Kúnígúnd. 1.995 kr.

„Ég mæli einlæglega
með Gleðiskruddunni
sem er frábær bók
til að virkja
börn í að efla vellíðan,
bjartsýni og þrautseigju“
-Bryndís Jóna,
Núvitundarsetrinu-

Falleg handspil með vatnslitamyndum Jóns Baldurs
Hlíðberg úr fjölskrúðugri flóru
Íslands. Forlagið. 1.990 kr.

Höfundar: Marit & Yrja.
Upplýsingar um sölustaði er að finna á glediskruddan.is
Nike-sokkar koma sér
vel. Air. 2.995 kr.

glediskruddan

glediskruddan
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Spilaðu tónlist með
Disney Encanto
Mirabel-harmóniku.
Hagkaup. 6.499 kr.

Sparkbíll fyrir
litlu lögguna í
fjölskyldunni.
Petit. 23.990 kr.

Afgreiðslukassi
frá Sebra. Epal.
7.300 kr.
Rauður pallíettukjóll frá
Michael Kors.
Englabörnin.
22.990 kr.

Jólasveinapeysa
fyrir káta krakka.
Name it. 4.990 kr.

Baðferðin verður
miklu skemmtilegri með baðsápu Einars Áskels. Hún fæast á
Beautybar.is og
kostar 810 kr.
Þægilegur skyrtujakki á litlu
herramennina. Petit. 10.890 kr.

Fróðleg, falleg og
skemmtileg barnabók um Steve
Jobs. Bókin er í
bókaröð sem fjallar
um fólk sem hefur
látið drauma sína
rætast. Eymundsson. 3.599 kr.

Fyrir litlu dýrin
í fjölskyldunni
Bókin Kollhnís
eftir Arndísi
Þórarinsdóttur.
Eymundsson.
5.699 kr.

Bókin Bannað
að ljúga eftir
Gunnar Helgason. Eymundsson.
5.699 kr.

Jólin eru hátíð barnanna og það er langskemmtilegast að gefa þeim gjafir. Hugsaðu um börnin en ekki foreldrana. Leyfðu
þér að kaupa ótrúlega hávært dót sem
gerir foreldrana snælduvitlausa eða leikfangahús sem pabbinn þarf að vaka alla
nóttina til að setja saman. Kauptu prinsessukjól en ekki föt í hlutlausum lit. Vertu í uppáhaldi á aðfangadag hjá litla dýrinu. Eða ekki,
kannski þarftu að eiga inneign hjá foreldrunum. Ef svo er; ekki taka mark á þessu og
kauptu frekar náttúruleg þroskaleikföng.

Skrifstofa Dumbledores í Hogwart fyrir
Harry Potter-aðdáendur. Kubbabúðin.
17.890 kr.

Hreyfivagn
hjálpar barninu
að komast um
og þjálfar hreyfifærni. Von verslun. 15.900 kr.

Verkfærabekkur fyrir litla
smiðinn. Minimo. 29.990 kr.

Fæst í
netverslun
belladonna.is

Vandaðar yfirhafnir fara vel í jólapakka
Skeifan 8 | 108 Reykjavík | sími 517 6460 |
VersluninBelladonna
Netverslun á www.belladonna.is

Það er skemmtilegt í
lestarleik. IKEA. 4.490 kr.
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Fer í stutt flug
innan Evrópu
og svo beint í
mat til mömmu

Berglind Lára Bjarnadóttir, flugfreyja og
förðunarfræðingur,
veit nákvæmlega
hvernig hún ætlar að
farða sig um jólin.

Berglind Lára Bjarnadóttir, förðunarfræðingur og flugfreyja hjá Icelandair, fer í
jólaköttinn annað hvert ár.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir gudrunselma@mbl.is

Þ

að sem mér finnst ómissandi um jólin er allur
undirbúningurinn að jólunum, finna jólagjafir,
jólamaturinn, smákökur og allt það. Ný jólahefð
er að fara að höggva jólatré og fá sér
heitt kakó, það gerir jólaundirbúninginn einstaklega sjarmerandi,“ segir Berglind Lára um jólMorgunblaðið/Eggert
in.
Hvað tekur þig langan tíma að gera
þægilegt en fínt líka. Ég brýt síðan upp dressið með
allir litir fara mér vel svo mér
þig fína fyrir jólin?
fallegum toppi sem er skemmtileg andstæða.“
finnst gaman að velja einhverja
„Ég elska að gefa mér tíma
Hvað setur punktinn yfir i-ið?
einstaka liti.“
og dekra við sjálfa mig, hin
„Punkturinn yfir i-ið verður skartið – hárhringir,
Hvernig ætlar þú að klæða
heilaga húðrútína inniheldur
spangir og hálsmen.“
þig um jólin?
tóner, serum, C-vítamínsýru,
Hvernig verða jólin hjá þér í ár?
„Ég hef síðan ég man eftir
augnkrem og svo gott raka„Þessi jól verða aðeins öðruvísi þar sem vinnan
mér farið í sparidressið um jólSólarpúðrið Terracotta frá
krem. Það er extra mikilvægt
kallar og ég fer í stutt flug innan Evrópu og svo beint
in. Ég elska að klæða mig upp
Guerlain gefur húðinni
að gefa sér tíma inn á milli og
í mat til mömmu og fjölskyldu. Það er gaman að fá
og gera mig fína. Mér finnst
frísklegt yfirbragð.
leyfa vörunum að fara vel inn í
smá jólaanda með vinnufélögum og svo beint í jólamjög gaman að leika mér að mishúðina áður en þú byrjar að farða
munandi áferð og litum. Í ár verð
glamúr. Við borðum góðan mat og tökum svo góðan
þig. Öll undirbúningsvinna skiptir
tíma í að opna pakkana. Ég kann vel að meta þessa
ég í sætum grænum satínjakka og
miklu máli svo förðunin endist vel allt
gæðastund með fjölskyldu minni.“
svörtum satínbuxum úr Vero Moda –
kvöldið.“
Hvernig er jólaförðunin í ár?
„Jólaförðunin í ár verður fersk. Fersk og rakagóð
húð er alltaf hápunkturinn að fallegri förðun. Einnig
finnst mér mikilvægt að velja farða sem er ekki of
þekjandi, leyfum húðinni að skína í gegn. Farðinn
sem ég vel alltaf verður að gefa mér raka, svo jólafarðinn í ár verður Parure Gold Skin Matte frá
Guerlain. Það er ákveðin fegurð yfir Guerlain sem ég
dýrka, umbúðirnar og vörurnar eru svo vandaðar og
góðar. Ég elska líka sólarpúðrið frá þeim, TerraBLÁKLUKKUBO LLAR
VERÐ 6. 100
cotta. En það gefur manni svo sólkysst útlit með
Berglind ætlar að smá ljóma, fullkomin blanda fyrir hátíðarnar.
nota farðann
Augnförðunin í ár verður einnig létt augnskygging
Parure Gold Skin með smá glimmeri til að gefa því glamúr. Ég set
Matte frá Gueralltaf eyeliner yst á augnlokið til að lengja augnlain um jólin.
svæðið, ég mæli með því. Varaprimer er einnig
nauðsynlegt svo varaliturinn haldist á allt kvöldið.“
Passar þú að fara ekki í jólaköttinn?
„Það er mjög mismunandi, ætli ég fari ekki annað hvert
ár í jólaköttinn. Ég er svo dugleg að kaupa mér sæta kjóla
F L ÉTTA Ð I R FUGLAR NO RÐURSLÓ ÐA
yfir árið að oft þarf ég ekki nýjan fyrir jólin. Ég elska kjóla
FJ
F JAL
ALLADRO
L A D ROTTTNI
TNI NGI
NG IN
N
U M S L A G M EÐ EFNI O G LEI ÐBEI NI NGUM
um jólin, einhverja þægilega og sæta, jafnvel litríka. Í fyrra
H H J Ó L A K VEÐ J A
BY HEI ÐDÍ S HALLA
VER
Ð
1
.
3
0
0
F I S L ÉTT Í PA K K A
var ég í sætum fjólubláum kjól. Mér finnst svo fallegt að
VERÐ ÁN RAMMA 12. 900
& FA L L EG Á VE GG
vera með rautt hár og vera í litum, ég elska það. Næstum

ÍSLENSKT · AUSTFIRSKT · NORRÆNT
G Ó ÐI R Í S L E ND I N G A R

T A KK F Y RI R K O M U N A Í SU M A R

M E G I NÝÁ R SS Ó L Á Y K K U R S KÍ N A

V ER Ð 3 . 9 0 0 S TYK K I Ð

Berglind setur lit í augabrúnirnar en gætir þess að
þær séu ekki of dökkar.

M A I L EG - J ÓL Í H REI NDÝRALANDI
VER Ð F R Á 6. 990 TI L CA. 19. 900

Rauðar varir
hringja inn jólin.

Hér sést vel hvernig Berglind farðar
sig um augun.

COFUR DANMARK
EN D U R U N N I Ð S I L K I
VER Ð F R Á 1 1 . 9 0 0
J Ó LASLEÐI FJ Ö LSKYLDUNNAR
VERÐ 14. 900

BO LLAHI LLA - ÁN B O LLA
VERÐ 9. 9000

TI M & S I MO NSSEN
BESTI R Í HEI MI
STÆ RÐI R 37- 42
VERÐ: 19. 900

SENDUM UM ALLT LAND

www.hushandanna.is
OPNUNARTÍMI Í DESEMBER - Virka daga 11 - 18
Sími 471 2433 / Miðvangur 1-3 / 700 Egilsstaðir

Laugardagar – hefðb. jólaopnun – lokað sunnudaga
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„Ég man að fyrsta árið sat í
mér spurningin; Hvað svo?“
Karólína Helga Símonardóttir mannfræðingur varð ekkja 33 ára þegar maður
hennar, Daði Garðarsson, varð bráðkvaddur, aðeins 35 ára gamall. Á einu
augabragði umturnaðist líf hennar og
barnanna fjögurra. Með góðri hjálp hefur
hún unnið úr sorginni og er í dag stjórnarformaður Sorgarmiðstöðvar.

Karólína Helga Símonardóttir og Daði Garðarsson
með börnin sín fjögur; Alexander Mána, Dag Mána,
Fjólu Huld og Bríeti Ýri.

Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

P

áskarnir 2017 eru þokukenndir í huga Karólínu.
Sambýlismaður hennar og barnsfaðir til 13 ára
varð bráðkvaddur. Börnin voru á aldrinum 4-15
ára en Karólína og Daði áttu fjögur börn.
„Það er mikið áfall að vakna einn daginn við það
að maðurinn þinn sé látinn, nú sért þú ein með heimilið, ábyrgðina og skyndilega orðin einstætt foreldri. Við Daði vorum mjög
sjálfstæð, nýttum ekki mikið stuðningsnetið út fyrir sambandið,
stóluðum frekar á hvort annað. Ef ég festist í vinnunni þá sótti
hann börnin á leikskólann og öfugt. Það að vera allt í einu í
þeirri stöðu að bera ein ábyrgð á öllu reyndi á. Ég kunni ekki að
nýta stuðning fjölskyldunnar eða biðja um aðstoð,“ segir Karólína.
Hvernig voru fyrstu dagarnir eftir andlátið?
„Þetta er mjög mikið í móðu. Ég hef haft þá kenningu að líkaminn reyni að verja sig fyrir slíku áfalli með því að deyfa sig og
kerfið svo það fari ekki á yfirsnúning. Ég man að fólk sýndi
mjög mikla hlýju þegar það spurðist út að Daði hefði orðið
bráðkvaddur,“ segir Karólína og heldur áfram:
„Svo bankaði alvaran upp á. Það þarf að sinna kerfinu og
þeim reglum sem kerfið og samfélagið hefur sett. Sækja
pappíra, undirbúa jarðarför. Það ríkja mjög sterkar hefðir í
íslensku samfélagi varðandi jarðarfarir. Fólk á helst að vera
jarðað viku eða tíu dögum eftir andlát. Þetta er mjög mikil
vinna og það var svo margt sem ég vissi ekki fyrir fram. Til
dæmis að það þarf að fá leyfi til þess að geta jarðað ástvin.
Ég mátti ekki fá aðgang að bankareikningunum hans en á
sama tíma þá varð ég að standa skil á öllum skuldum, þær
héldu áfram að safna vöxtum. Ég hélt í alvöru að daginn sem
einstaklingurinn dæi þá færi allt sjálfkrafa á frost, það yrði
einhver tilkynning í kerfinu, líka á lánum, áskriftum og
skuldum. En nei, ég eyddi þó nokkrum klukkutímum í að
segja upp hinni og þessari áskrift, og borga það sem hafði
ekki verið borgað. Ég bjó að því að mamma var nýbúin að

Ljósmynd/Kristmann

jarða pabba og vissi hvað þurfti að gera. Hún í raun leiddi
mig áfram, hvert ég ætti að fara, við hvern ég ætti að tala og
þess háttar.“
Leyfði börnunum að undirbúa jarðarförina
Karólína segir að svo hafi þau farið að undirbúa jarðarför.
„Þarna kom reynslan sterk inn. Við höfðum jarðað tengdapabba árinu áður og pabba í janúar sama ár svo ég vissi nokkurn veginn hvernig væri staðið að því. Strax í upphafi ákvað ég
að leyfa krökkunum að stýra mestöllum undirbúningnum
fyrir jarðarförina. Þau völdu til dæmis kistuna fyrir pabba
sinn og í hverju hann yrði jarðaður. Þau vildu til dæmis að
erfidrykkjan yrði á KFC því það var uppáhaldsmaturinn
hans. En það hefur verið hefð hjá hans fjölskyldu
Þetta er mjög mikið að hittast í súpu eftir kistulagninguna. Við sættí móðu. Ég hef haft umst á að hittast eftir kistulagninguna og fá okkur
KFC saman, yndislegu systurnar á KFC og vaktþá kenningu að lík- stjórinn, leyfðu okkur að hafa afnot af neðri hæðaminn reyni að
inni á staðnum út af fyrir okkur. Það var yndisleg
stund og í rauninni mun meira gefandi fyrir
verja sig fyrir slíku
krakkana en nokkurn tímann erfidrykkjan. Í ölláfalli með því að
um þessum undirbúningi, og ákvörðunum, þá
deyfa sig og kerfið fannst mér það auðvelda mikið að leyfa krökksvo það fari ekki á unum að vera með. Ég held það hafi hjálpað þeirra
úrvinnslu sem og minni eigin. Mér fannst mikyfirsnúning. Ég
ilvægt að það kæmu allir ástvinir hans að undman að fólk sýndi
irbúningnum, ég væri ekki ein að kveðja heldur
mjög mikla hlýju
við öll,“ segir hún.

¼

Velkomin í

þegar það spurðist
út að Daði hefði
orðið bráðkvaddur.

Föstudaga kl. 17-21
Laugardaga kl. 13-18
Sunnudaga kl. 13-18

Nánar á:

jolathorpid.is

Líf í þeytivindu

Eftir jarðarförina fóru börnin aftur í skólann og
leikskólann og lífið gekk sinn vanagang hjá öllum í
kringum Karólínu. Hún var hins vegar föst í þeytivindu. Hún
ákvað að nota þessa hræðilegu lífsreynslu til þess að byggja sig
upp.
„Ég man að fyrsta árið sat í mér spurningin; Hvað svo? En
það er einmitt málið. Við vitum ekkert hvert svarið er við því.
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Ég tók þá ákvörðun að gera mig að sterkari manneskju. Ég fór
í framhaldinu í árs veikindaleyfi. Ég ákvað strax að ég yrði að
huga að sjálfri mér til þess að geta stutt börnin og sem betur
fer var ég í góðu stéttarfélagi sem greip mig,“ segir hún.
Hvað gerðir þú til að byggja þig upp?
„Fyrstu mánuðina lagði ég áherslu á að hreyfa mig og ég
fann að ég fékk útrás við það. Svo leyfði ég mér að hvílast. Ég
var með rútínu sem gekk út að hlúa að mér, vaknaði með krökkunum á morgnana, fór í ræktina, til sálfræðings og stundum í
nudd. Áður en Daði féll frá var ég hjá sálfræðingi og ég hélt því
áfram eftir andlátið. Svo hitti ég prestinn okkar reglulega til að
hjálpa mér að styðja mig og krakkana.“
Mömmuhvíld
Þegar fólk upplifir áföll þá getur það fundið fyrir mikilli
þreytu. Hvernig fórstu að því að hugsa um öll börnin og halda
öllu á floti?
„Ég fór inn í þetta af auðmýkt. Ég var hreinskilin við krakkana og sagði þeim að ég gæti ekki hlaupið alls staðar. Ég sagði
þeim jafnframt að ég myndi leggja mig fram og gera eins vel og
ég gæti. Ég er líka svo heppin að eiga flott börn. Þau eru sjálfstæð og dugleg. Svo vorum við með hugtakið mömmuhvíld. Við
höfðum sameiginlegan skilning á því hvað
mömmuhvíld þýddi. Þá þurfti ég að fá
að kúpla mig út í 15 mínútur og
þau mættu ekki taka því illa og
það hjálpaði líka þegar ég
fór að fara út að hitta vini.
Þá skildu þau svo vel hve
mikilvæg mömmuhvíld
væri. Börn sem missa
foreldri upplifa oft aðskilnaðarkvíða og eiga
oft erfitt ef eftirlifandi
foreldrið skreppur af
bæ,“ segir hún.
Fann leyniuppskriftina
hans Daða

Daði og Karólína
jólin 2007.

Talið berst að jólunum.
Karólína segist hafa upplifað
margar furðulegar tilfinningar
þegar þessi árstími nálgaðist. Daði
var mikill jólakarl og sá til dæmis alltaf um

Þýska sendiráðið kynnir

Karólína Helga
Símonardóttir og Magnús
Björn Bragason ásamt öllum
börnunum sínum. Þau heita
Alexander Máni Daðason,
Svanhvít Magnúsdóttir, Dagur Máni Daðason, Fjóla Huld
Daðadóttir, Aníta Mjöll
Magnúsdóttir og Bríet
Ýr Daðadóttir.

Ljósmynd/Kristmann

að elda jólamatinn og setja upp jólaseríur utandyra. Eftir að hann fór vildi hún
helst sleppa jólunum.
„Ég er ekkert jólabarn en fyrstu jólin eftir
missinn vildi ég fara til Spánar. Ég vildi bara flýja
og vera í sól og hafa það notalegt. En börnin tóku það ekki í
mál. Jólin áttu að vera venjuleg. Jólin hjá okkur Daða voru
alltaf þægileg og ég ákvað að halda í þá hefð. Hann eldaði alltaf hamborgarhrygg á jólunum. Ég varð mjög þakklát þegar ég
fann niðurskrifaða uppskrift frá honum og náði að elda hamborgarhrygginn eftir hans leyniuppskrift,“ segir hún og bætir
við:
„Ég vildi vera til staðar fyrir krakkana og er þrjósk, ég ætlaði að gera allt 150%, en átti erfitt með að koma mér af stað að
setja upp jólin.
Svo fór dóttir mín að spyrja hvenær við myndum
byrja að skreyta og setja upp seríur úti. Þá fékk ég
mömmusamviskubit og ákvað að koma seríunum upp
sjálf. Ég hafði náttúrlega aldrei gert það. Daði hafði
alltaf séð um þetta. Ég fór niður í geymslu og
Ég er ekkert jólabarn fann seríurnar en þá virkuðu þær náttúrlega
ekki og ég var heillengi að finna út úr þessu.
en fyrstu jólin eftir
Þegar ekkert virkaði ákvað ég í gleði minni að
missinn vildi ég fara fara út í búð og kaupa allt nýtt.
til Spánar. Ég vildi
Þetta var alveg hrikalegt. Ég mældi ekki
hvað seríurnar þurftu að vera langar áður en
bara flýja og vera í
ég fór í búðina og þurfti að fara margar ferðsól og hafa það
ir, aftur og aftur, til að kaupa fleiri seríur.
notalegt. En börnin
Þetta tók næstum heilan dag, en að lokum
tóku það ekki í mál.
komust seríurnar upp og krakkarnir voru
mjög ánægðir. Svo var ég líka mjög stressuð
þegar það kæmi að því að aðstoða þann rauða. Ég hef alltaf
verið mjög kvöldsvæf og átti erfitt með að vaka fram eftir til
þess að aðstoða við það og hvað þá 13 kvöld í röð, eða ef ég
gæti endað á því að gleyma mér, sofa yfir mig eða gleyma að
kaupa eitthvað. Allt þetta gerðist, allt þetta sem ég hafði kviðið fyrir í marga mánuði, en ég náði alltaf að redda mér og
börnunum varð ekki meint af. Jólin voru alveg jafn gleðileg,“
segir hún og hlær.

¼

DIDDÚ

OG DRENGIRNIR
Í VÍDALÍNSKIRKJU
16. DESEMBER 2022 KL. 19:30

Aðventutónleikar í boði þýska sendiráðsins.
Fram koma Sigrún Hjálmtýsdóttir, Diddú,
ásamt orgelleikaranum Jóhanni Baldvinssyni og blásarasextett.
Tónleikarnir eru haldnir í 8. sinn í því skyni
að styðja við mikilvægt starf Landsbjargar
en tekið er á móti frjálsum framlögum.
Aðgangur ókeypis.

https://www.facebook.com/DeutscheBotschaftReykjavik

Jól eftir missi
Jólin geta verið mjög erfiður tími fyrir fólk sem hefur misst
ástvin. Ertu með einhver góð ráð fyrir fólk sem er í þeirri
stöðu?
„Það skiptir miklu máli að fólk geti talað um tilfinningar sínar og þær hugsanir sem koma upp. Jólin geta valdið fólki miklum kvíða. Það á allt að vera svo frábært og skemmtilegt um jólin og við eigum að vera svo hamingjusöm. Það er enn þá
erfiðara fyrir þá sem eru að ganga í gegnum sorg og missi,“
segir Karólína.
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RAFRÆNT
ÓSKASKRÍN
BEINT
Í SÍMANN
Það hefur aldrei verið
einfaldara að gleðja
starfsfólkið!

Óskaskrín í öskju eða rafrænt Óskaskrín
beint í símann.
Rafræn Óskaskrín eru send með tölvupósti til viðtakanda.
Getum sérhannað tölvupóstinn og rafræna gjafakortið.
Bjóðum líka sérmerktar öskjur fyrir fyrirtækjagjafir
með merki, lit og persónulegri kveðju frá fyrirtækinu.

577 5600 | info@oskaskrin.is | oskaskrin.is
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Karólína vildi fara til
Spánar eftir andlát
Daða. Börnin tóku það
ekki í mál. Hér eru þau
við jólatréð jólin 2017.

Daði var sá sem eldaði alltaf jólamatinn á heimilinu. Eftir andlát
hans fann Karólína leyniuppskriftina hans og gat eldað jólamatinn
skammlaust.
Þessi mynd var
tekin af börnunum 2016.

Hér er Karólína
ásamt börnunum
þremur jólin 2017.
Ljósmynd/Arnþór Birkisson

Í dag er hún stjórnarformaður
Sorgarmiðstöðvar sem hlúir sérstaklega að fólki sem er að ganga í
gegnum missi í desember.
„Það skiptir miklu máli að fólk
ofgeri sér ekki. Ef fólk treystir sér
ekki til að fara á jólahlaðborðið
sem var búið að skipuleggja þá er allt í lagi
að vera heima. Fólk
verður að gæta
þess vel að hvíla
sig, næra sig
og hafa æðruleysi í forgrunni. Ekki
búa sér til
einhver
risastór
verkefni og
vera með
mjög miklar
væntingar. Ég
mæli eindregið
Daði með synina jólin 2008.
með því við fólk sem
er að ganga í gegnum
sorg að það sé búið að tala
við ástvini sína. Segja þeim
hvernig það vilji hafa jólin. Það er ekki
síður mikilvægt að aðstandendur dæmi
ekki ákvarðanirnar heldur styðji þær.
Einnig mæli ég eindregið með erindinu
Í ár eru fimm ár síðan um jólin og sorgina frá Sorgarmiðstöð,
bæði fyrir þau sem hafa misst ástvin og
Daði dó og ég er
aðstandendur þeirra. Sorgarmiðstöð er
komin í nýtt samband líka með bækling með helstu bjargráðog er mjög ástfangin unum. Mér fannst það hjálpa mér mikið að
aftur. Ég held að það hafa hann við höndina og leyfa mér að
hafi verið í fyrsta skipti sýna mér mildi.“ Karólína játar að hún
hafi upplifað mikinn létti þegar fyrstu jólí fyrra sem ég naut
in án Daða voru afstaðin. Þrátt fyrir það
jólanna án þess að
fékk hún líklega bestu jólagjöf sem hægt
vera yfirspennt og allt var að fá.
„Stjúpsonur minn skiptist alltaf á að
í vitleysu.
vera önnur hver jól hjá okkur og jólin á
móti hjá móður sinni. Þessi fyrstu jól eftir að Daði dó átti
hann að vera hjá móður sinni um jólin. Þegar hann óskaði
eftir því að fá að vera með mér þessi jól þá fékk ég tár í
augun,“ segir hún og játar að jólin séu alltaf að verða betri
og betri.
„Í ár eru fimm ár síðan Daði dó og ég er komin í nýtt samband og er mjög ástfangin aftur. Ég held að það hafi verið í
fyrsta skipti í fyrra sem ég naut jólanna án þess að vera yfirspennt og allt í vitleysu. Þetta er allt að koma. Ég verð samt
að játa að allar hátíðir og tímamót eru og verða alltaf erfið, bara
öðruvísi erfið. Magnús, sambýlismaður minn, hefur reynst mér
vel og skilur mig stundum betur en ég sjálf. Hann er ótrúlega
magnaður og með breitt bak. Ég held stundum að hann hafi
verið sendur hingað til að leiða okkur áfram. Stundum fæ ég
samviskubit yfir því að vera hamingjusöm, að fólk haldi hreinlega við séum búin að gleyma Daða eða stroka hann út. En það
er ekki þannig. Hann er alltaf hluti af okkur og okkar daglega
lífi og krökkunum. Þarna kemur núverandi maki sterklega inn
en Maggi er duglegur að hjálpa mér að halda nafni Daða á lífi,
minnast hans og tala um hann. Ég reyni líka reglulega að að
minna mig á að Daði hefði viljað að við værum hamingjusöm og
okkur liði vel,“ segir Karólína.

¼

Allar nánari upplýsingar um Jólamarkaðinn
í Heiðmörk, Jólaskóginn á Hólmsheiði og
jólatrjáasölu á Lækjartorgi má finna á
heidmork.is

Íslenskur matur um jólin
• reykt GÆSABRINGA
• LERKISVEPPIR • krækiberjaedik

GRAFInn ÆRvöðvi
LAUFABRAUÐ

Krækiberjavinaigrette
1/2 dl ólífuolía
1 msk krækiberjaedik
1 msk balsamic edik
2 msk aðalbláberjasulta
salt & pipar

Setjið allt hráefnið í skál
og pískið vel saman þar til
salatsósan er orðin kremuð.

•

hunang

Opið:

mán-fös 11-18
lau 11-15

ME & MU
garðatorgi 1, garðabæ

Verið velkomin

herragardurinn.is

KRINGLUNNI

KRINGLAN / SMÁRALIND
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Heklaði fjögurra metra hátt jólatré
Bergljót Leifsdóttir Mensuali hefur búið í
Flórens og nágrenni í 38 ár. Í samstarfi við
vistmenn á hjúkrunar- og dvalarheimili í
borginni heklaði hún fjögurra metra hátt jólatré.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

E

ftir stúdentspróf úr máladeild frá Verzló árið
1984 ákvað ég að fara í sex mánuði til Flórens á
Ítalíu til að læra ítölsku. Ég heillaðist strax af
Flórens og langaði til að læra prjónahönnun en
því miður þurfti ég að gefa þann draum upp á
bátinn þar sem mér höfðu ekki verið gefnir teiknihæfileikar í
vöggugjöf,“ segir Bergljót sem fór í ferðamálanám en sagði
síður en svo skilið við handavinnuna.
„Ef það er eitthvað sem ég er þakklát íslensku skólakerfi
fyrir þá er það kennsla í hannyrðum og smíði. Ég fæddist
1964 og gekk í Melaskóla og í Hagaskóla. Ég prjónaði fyrstu
peysuna á mig átta ára og föt á Barbie-dúkkuna mína. Þegar
ég var í 6. bekk í Verzló sat ég fyrir framan skrifstofu skólastjórans, Þorvarðar Elíassonar, og spyr hann mig hvort ég
ætli að prjóna mig út úr stúdentsprófi. Þá fékk ég þá hugmynd að bekkurinn, sem var stelpubekkur, ætti að vera
hnyklar á dimmissjón,“ segir Bergljót um djúpstæðan prjónaáhugann. Nú hefur hins vegar heklið tekið við.
Draumurinn um jólatréð
Bergljót er formaður alþjóðlega góðgerðarfélagsins The
American-International League of Florence (AILO). Segja
má að Bergljót hafi verið alin upp í góðgerðarstarfsemi en
móðir hennar var gjaldkeri Hringsins og föðuramma formaður um tíma.
„Sumarið 2018 hafði starfsfólk hjúkrunar- og dvalarheimilisins Il Gignoro í Flórens samband við mig, en ég sá um
samfélagsþjónustu í sjálfboðaliðastarfi fyrir AILO. Þau báðu
mig að taka þátt í að skreyta fallega garðinn þeirra með
prjónuðum stykkjum, sem vistmenn og þeir sem eru í dagvistun myndu prjóna,“ segir Bergljót sem sagðist ekki hafa
neina reynslu af „yarn bombing“ en það er þegar til dæmis
tré eða hlutir eru skreyttir eða jafnvel klæddir með handavinnu. Starfsfólkið hafði fulla trú á Bergljótu.
„Ég kom til Íslands um jólin 2018 og sama kvöld og ég
lenti fékk ég mynd af hekluðu jólatré frá einni af
starfskonunum. Ég skildi strax að hún vildi að
við gerðum svona jólatré og ég hugsaði með
mér að kannski gætum við gert jólatré með
hjálp margra hjúkrunar- og dvalarheimila.
Sumarið 2019 vorum við búin að skreyta
garðinn með prjónuðum og hekluðum
stykkjum en jólatréð hélt áfram að vera
fjarlægur draumur. Að vísu hafði kona
í bænum Trivento á Suður-Ítalíu, þar
sem fyrsta heklaða jólatréð var gert,
sent mér vinabeiðni á Facebook,“ segir
Bergljót.
Draumurinn um jólatréð lifði en í millitíðinni skall kórónuveiran harkalega á. Í
faraldrinum prjónaði hún ásamt nokkrum
vinum jólagjafir handa vistmönnum. „Við gerðum okkur fljótt grein fyrir því að við vorum öflugur
hannyrðahópur og þá drógum við aftur fram draum okkar um heklaða jólatréð. Ég hafði samband við konuna á Suður-Ítalíu og hún leiðbeindi mér og sagðist hafa fulla trú á að
ég gæti gert þetta jólatré að raunveruleika,“ segir Bergljót
en í dag eru 42 í hópnum.
„Dvalarheimilið stofnaði facebooksíðuna „La Combriccola
delle Sferruzzatrici“, sem þýðir Prjónahópurinn. Mér var sagt
að við þyrftum 3.400 10x10 sentímetra stykki til að gera þetta
jólatré, sem er fjórir metrar að hæð. Í nóvember 2021 vorum
við með 5.200 stykki í höndunum. Það tók okkur sex mánuði
að prjóna og hekla stykkin og tvo daga að setja þau á málmgrind. Ég fékk leiðsögn í gegnum síma frá Trivento um
hvernig ég ætti að setja þetta á hænsnanetið sem er utan um
grindina,“ segir Bergljót.
Ítalir skreyta jólatrén sín 8. desember og það var því við
hæfi að 8. desember í fyrra var kveikt á fyrsta heklaða trénu
í Flórens. „Við hugsuðum þetta sem farandjólatré, það er að
það fari í lán á önnur dvalarheimili.
Bergljót er stórhuga og alls ekki hætt að hekla. „Hinn 11.
og 12. nóvember 2023 munum við „teppaleggja“ sama torg
með hekluðum og prjónuðum stykkjum. Verða teppi sem
samanstanda af fjórum 50x50 sentímetra stykkjum seld og
ágóðinn rennur til samtaka í Flórens sem aðstoða fórnarlömb
ofbeldis. Heimasíðan er Vivavittoria.it og munum við heita
Viva Vittoria Firenze. Við erum búin að hekla um 200 stykki
og það er nú þegar byrjað að hvísla því að mér hvort ég ætli
ekki að skipuleggja líka Viva Vittoria Reykjavík í nánustu
framtíð. Það má því segja að þrátt fyrir að ég hafi ekki farið

Bergljót Leifsdóttir Mensuali hefur
búið í Flórens í tæplega 40 ár.

Draumurinn um að hekla
jólatré rættist.

út í prjónahönnun sé ég að láta þann
draum rætast með því að vera í
fremstu víglínu í svona stórum hannyrðaverkefnum.“
Er fædd jólabarn
„Ég fæddist 27. desember, mamma fæddist á jóladag og
móðursystir mín og tvær frænkur á annan í jólum svo jólin
voru heldur betur hátíð í minni æsku. Náttúrlega fylgdi því
mikið jólastress og hef ég því ekki verið mikið fyrir að
stressa mig fyrir jólin. Við skreytum gluggana með óróum frá
Georg Jensen. Dóttir mín setti jólasokk út í gluggann og
komu alla hennar barnæsku íslensku jólasveinarnir á hverri
nóttu. Hún er 25 ára í dag og keypti ég mikið jólaskraut á
jólamarkaðnum, þar sem tréð verður í ár, og setti það í jólasokkinn. Við eigum gervijólatré og skreytir dóttirin það með
jólaskrautinu sem við höfum safnað. Þarna er meira að segja
skraut frá Arabísku furstadæmunum, Bretlandi og náttúrlega
Íslandi,“ segir Bergljót.
Íslenskar uppskriftir eru meðal þess sem er lykilatriði á
aðventunni hjá Bergljótu á Ítalíu.
„Fyrir jólabasarinn hjá AILO árin 2017 og 2018 bökuðum
við mæðgurnar piparkökur eftir uppskrift frá Ísafirði, bjuggum til 15 lítra af jólaglöggi og 10 lítra af heitu súkkulaði. Við
vorum orðnar þekktar í Flórens fyrir jólaglöggina og piparkökurnar, en núna þarf veitingaleyfi til að selja og framreiða,“ segir Bergljót, sem bakar nú bara fyrir sig og sína
nánustu.
„Oftast baka ég jólaköku eftir uppskrift móðursystur minnar 8. desember. Á Þorláksmessu elda ég íslenskan saltfisk,
sem ég kaupi í Flórens, en á aðfangadag hef ég svínakjöt og

Eins og sjá má er handverkið fallegt.

elda það eftir íslenskri uppskrift. Í eftirrétt hef ég þeyttan
rjóma, súkkulaðibita og muldar makkarónur, en þetta er uppskrift frá móðursystur minni. Við bökum piparkökur og sörur
en við förum oftast til Siena fyrir jól og kaupum kökur sem
tengjast jólunum þar.“
Ítalskar jólahefðir eru öðruvísi en þær íslensku og eru þær
líka hluti af jólunum hjá Bergljótu. „Á jóladag erum við með
föðurfjölskyldu mannsins míns og er setið til borðs í tvær
klukkustundir. Yfirleitt borðum við forrétt, sem er hráskinka,
spægipylsa, snittubrauð með kjúklingalifrarpaté, lasagne,
lambakjöt og í eftirrétt eru þurrkaðar fíkjur með hnetum inni
í, panettone, sem er ítalska jólakakan, og bakkelsið frá
Siena,“ segir Bergljót.

Gefðu
efðu
oppandi
sko
essa
hre
jóla
agjöf

Gefðu skoppandi
jólagjöf á rushiceland.is

rushiceland.is
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Jólin í sveitinni
ævintýri líkust
Ljósmynd/Halldóra Kristín Bjarnadóttir

Það jafnast ekkert á við jólin í
Aðaldal í Þingeyjarsveit að sögn
Halldóru Kristínar Bjarnadóttur ljósmyndara. Halldóra
Kristín er mikið jólabarn og byrjuð
að skapa eigin jólahefðir með
eiginmanni sínum Erni Björnssyni
og dætrum þeirra þremur.

Halldóra er heppin með dætur og
eiginmanninn. Örn bað hennar á
aðfangadag klukkan sex eitt árið.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir |
gudrunselma@mbl.is

T

ilhlökkun jólanna lýsir upp
myrkrið og ég veit eiginlega fátt
betra en vikurnar fram að jólum.
Eftirvæntingin er áþreifanleg og
fátt sem hleður meira en stjörnubjört vetrarkvöld í kyrrð. Ég velti því þó fyrir
mér í fyrra hvað það væri sem léti mér líða
svona vel í aðdraganda jóla og um jólin sjálf og
af hverju ég gerði þá ekki bara meira af því yfir
allt árið! Oft hættir okkur nefnilega til að ætla
að koma allri sykurhúðuðu jólasælunni saman
á rúmri viku. Hjartað er bókstaflega að springa
úr kærleika og við viljum ná að eiga dýrmætar
stundir með öllu fólkinu okkar, gleðja það og
hlýja. En þessari hlýju er svo sannarlega óhætt
að dreifa. Það er nefnilega líka notalegt að
banka upp á hjá nágrannanum í febrúar með
nýbakað brauð, krús af smákökum eða heimagert múslí. Eiginlega alveg eins notalegt og á
aðfangadagsmorgun,“ segir Halldóra sem
reynir að dreifa jólastemningunni yfir allt árið.
Hvað kemur þér í jólaskap?
„Kertaljós, kanill, negulnaglar, mandarínur
og jólatónlist – uppskrift sem ég sé ekki hvernig getur ekki hrifið með sér. Ef neytandi er
þeim mun kaldrifjaðri má kóróna þetta með
malti og appelsíni. Ég fer allavega á flug. Jólin
fyrir mér eru byggð á svo ótal dýrmætum
minningum og tilfinningum og er jólatónlist tilvalin leið til þess að ferðast af miklu öryggi
milli áfangastaða. „Christmas with Boney M“
og ég er komin á eldhúsbekkinn í Grímshúsum
hjá afa og ömmu. Húsið er fullt af fólkinu okkar
og við keppumst við að skera út laufabrauð,“
segir Halldóra Kristín og gæti haldið lengi
áfram.

Fjölskyldan er dugleg að
njóta saman á aðventunni.

Dæturnar elska líka jólin

Handskrifuð jólakort skipta máli
„Í aðdraganda jóla finnst mér ómissandi að
kíkja í heimsókn til fólksins í kringum mig eða
bjóða því til okkar. Ég nýt þess að útbúa litla
glaðninga með dætrum mínum sem við síðan

laumum til kærra. Heimagerð og handmáluð
kerti, nýbakaðar smákökur, sykraðar möndlur,
heimagert konfekt eða föndrað jólaprjál sem
má prýða tréð – einhver smá hlýja úr hendi í
hönd.“
Halldóra Kristín segir ómissandi að skrifa
jólakort. „Ég hef alltaf notið þess að setjast
niður og skrifa fólkinu í kringum mig nokkrar
línur. Reyndar gekk ég á tímabili svo langt að
ég gaf hálfum framhaldsskólanum mínum jólakort og mun seint gleyma furðusvipnum á einum drengnum þar þegar ég horfði upp til hans
og rétti honum heimaföndrað kortið. Fyrir mér
er lykilatriði að kortin mín séu handskrifuð og
þá nýt ég ferlisins. Lengst af innihéldu þau líka
límstifti og fleiri nauðsynjavörur en í dag býður tímaramminn minn sjaldnast upp á það.
Prentarinn fær að vinna framhliðina og blekpenninn bakhliðina. Ég skrifa jólakort vanalega í nóvember en með þeim hætti náum við að
dreifa þeim sjálf í rólegheitum fram að jólum.
Jólakortin verða okkur ákveðin hvatning til
þess að banka upp á hjá fólkinu okkar en þá
hefð tek ég með mér úr barnæsku þar sem við
systkinin vorum vön að fara með pabba á aðfangadagsmorgun og óska nágrönnunum gleðilegra jóla og færa þeim jólakort,“ segir Halldóra Kristín um jólakortahefðina.
„Að ná okkur í jólatré í Guðmundarlundi er
síðan orðin ómissandi jólahefð og oft gengið á
ýmsu þar sem þrjóskan á það til að heltaka mig
og því er maðurinn minn færari í að lýsa mörgum jólatrjáaleiðöngrunum en ég. Stundir sem
gleymast aldrei og tréð vanalega stærra heim
komið en í reitnum.
Mér finnst líka ómissandi að horfa á jólamyndir og vanalega talsvert magn enda held
ég úti metnaðarfullum jólamyndaklúbbi þar
sem ég boða ástríðufulla jólamyndaunnendur,
Sólrúnu og Þóru, til mín og við njótum með
misgagnrýnu hugarfari. Elf er þar einn af konfektmolunum. Að innbyrða mikið magn af
mandarínum er mér líka afskaplega mikilvægt
svona í aðdraganda jóla. Ég gekk reyndar svo
langt á mínum yngri árum að búa til facebooksíðu fyrir jólamandarínu – til þess eins að geta
skráð mig í samband við mandarínu. Svo
ástríðufull var ég og er í raun enn.“

Það er ómissandi að ná í
jólatré í Guðmundarlund.

Jólin breyttust eftir að Halldóra varð móðir
og segir hún ekkert betra en að skapa ný jólaævintýri með dætrum sínum.
„Afleiðingarnar eru að vísu þær að ég er að
¼ SJÁ SÍÐU 124
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Ung fjölskyldan er að
skapa eigin hefðir
heima hjá sér.

Hundurinn breytist í
hreindýr í desember.

Fjölskyldan heimsækir jólasveina
í Dimmuborgum fyrir jólin.
Ljósmynd/Halldóra Kristín Bjarnadóttir

Það er gott að
borða nesti og
drekka heitt kakó
úti í náttúrunni.

Halldóra á litla
jólabrjálæðinga.

skapa litla jólabrjálæðinga
og því geta Jólahjól og
fleiri klassískir gullmolar glumið úr
svefnherbergjunum þeirra um
miðjan júlí ef
Halldóra er dugþær sjá um lagaleg búa til fallegt
valið. Helstu
góðgæti.
jólabreytingarnar fólu þó
kannski í sér að ég
fann fljótt að ég var
tilbúin að fara að
skapa okkar eigin jól,
með minni litlu fjölskyldu,
þótt það verði alltaf mikilvægt að
ná að knúsa pabba og mömmu
gleðileg jól á aðfangadag.
Ég nýt samverunnar með
dætrum mínum og það er eins
og samverustundirnar verði
gullhúðar í aðdraganda jóla.
Dætur okkar fá að taka þátt í
raun öllu sem tilheyrir jólunum
Samverudagatal er
og því útbúum við jólakort samhluti af aðventunni.
an, bökum talsvert, föndrum jólagjafir og glaðninga, gleymum okkur
og njótum í botn. Heitt kakó með rjóma
hefur reynst okkur ómissandi orka í jólayfirfæra þá hlýju nú til
undirbúningnum og bragðast það aldrei betur
dætra minna.“
en úti. Við höfum því lagt mikið upp úr slíkum
Eru einhver jól eftirminnilegri en önnur?
stundum, helst við varðeld og gjarnan með
„Það er mér í raun frekar erfitt að velja úr
eplaskífur, grillum brauð eða sykurpúða.
minningaflóðinu sem þeytist í gegnum hugann
Ég hef líka útbúið samverudagatal sem var
en ef ég reyni að staldra við þá verður mér
upphaflega sprottið út frá bernskuminningu
starsýnt í spegilinn á baðinu. Ég er að leggja
minni en mamma útbjó alltaf heimagert dagalokahönd á maskarann og heyri jólin hringja
tal handa okkur systkinunum sem við deildum
inn. Ég sný mér því við og blasir þá við mér
fram að jólum. Í því fólst mikil eftirvænting.
maðurinn minn, Örn, á hnjánum á gólfinu –
Samverudagatalið sem ég bý til hefur ekki
augun full af tárum og með hring í hendi. Þrjótreynst okkur íþyngjandi þar sem við ráðum
urinn sem í upphafi taldi sig ekki vera jólabarn
ferðinni og skipuleggjum það eftir því – innivar þá, nokkrum árum síðar, orðinn silkimjúkhaldið er einfalt og eitthvað sem við hefðum líkur og búinn að lesa mig sem opna bók. Nokkuð
lega gert hvort sem er en hátíðarljóminn verðviðeigandi að svara lífsförunaut mínum játandi
ur enn meiri þegar stundin hefur verið rituð á
á þeirri stundu ársins sem var mér hvað kærmiða og hnýtt á dagatalið.
ust. Klukkan sex á aðfangadag.
Að lesa fyrir dætur mínar úr „Ég, afi og
Einu sinni farið suður
Jóla-Stubbur “ eftir Ole Lund Kirkegaard á aðventunni er líka ómissandi. Sjálf á ég kærar
Ég hef upplifað 30 jól í Aðaldal og ein á
minningar um ömmu Dóru að lesa úr henni
Vatnsenda í Kópavogi með föðurfólkinu mínu.
fyrir mig fram að jólum og þykir vænt um að
Afi minn Guðmundur upplifði aldrei jól nema á

Jólin eru besti
tími ársins.

æskuheimili sínu Grímshúsum en ég hef nú
flippað meira en það og verið á þremur mismunandi heimilum hér í Aðaldal. Bernskujól
mín reyndust mér afar heilög. Lengst af fórum
við fjölskyldan yfir til afa og ömmu í Grímshúsum á aðfangadag og fylgdu því þar af leiðandi ótal margslungnar tilfinningar að upplifa
jól fjarri heimahögunum þegar við héldum einu
sinni suður. Foreldrar mínir fóru síðan að
halda jólin heima hjá okkur á Aðalbóli, sem við
systkinin töldum í upphafi óþarflega róttækt
en vöndumst því strax enda fá hús hlýrri í aðdraganda jóla en æskuheimili okkar. Í dag eyðum við maðurinn minn jólunum hér heima hjá
okkur með dætrum okkar – og vitum ekkert
betra.
Ég held að jólin fylgi þér vissulega alltaf –
sama hvar þú ert. Árin sem ég bjó á Ítalíu einkenndust þó af mikilli eftirvæntingu eftir því
að komast heim í Aðaldalinn, rétt fyrir jól. Ég
naut þess að upplifa aðdraganda jólanna úti.
Ég drakk ítalskar jólahefðir í mig sem og fór

gjarnan yfir til Sviss og naut aðventunnar þar
líka. Ég man ég þurfti nánast að klípa mig þegar þegar ég var á Ítalíu og við bökuðum í fyrsta
sinn kastaníuhnetur „yfir opnum eldi“ eins og
Nat King Cole söng svo eftirminnilega um. Þar
leið mér eins og ég væri búin að tikka í eitthvert einstakt box í mínu æviskeiði. Ég var líka
einu sinni hluta úr aðventu í Þýskalandi, sem
var alveg dásamlegt – þýskir jólamarkaðir eru
einstakir.
En þrátt fyrir öll jólaævintýrin sem hafa
orðið á vegi mínum úti jafnast ekkert á við jólin
sjálf hér heima í Aðaldal. Þegar upplýst hús
sveitunga minna kúra í fönninni undir stjörnubjörtum himninum. Ég veit ekki alveg hvernig
ég á að lýsa því en hjarta mitt fyllist einhverri
sælu þegar ég fer út að ganga á veturna og finn
ilm af reyktu hangikjöti í loftinu. Það er eins og
dalurinn sé að faðma þig og tilfinningin er svipuð um jólin sjálf. Hér veit ég að ég er umvafin
jólakærleikanum sem ég þekki svo vel. Ég veit
ekki hvort hefðirnar hjá okkur eru þó í raun
eitthvað svo ólíkar því sem við myndum gera ef
við byggjum í borg. Við sækjum vissulega
mikið í samverustundir í náttúrunni hér og hef
ég til dæmis búið til jólaratleik fyrir dætur
mínar síðustu ár og langar að bjóða nágrönnunum að taka þátt í honum líka.
Hér förum við líka alltaf í ógleymanlegar
ferðir með dætur okkar upp í Dimmuborgir í
Mývatnssveit þar sem við heimsækjum jólasveinana – fullkomið ævintýri ef þið spyrjið
mig. Ég held að kannski sá partur sem er mér
hvað dýrmætastur við jólin hér í Aðaldal sé að
mér þykir í raun vænt um nánast hverja þúfu
og maður finnur slíkar tilfinningar svo sérstaklega sterkt í kringum jólin,“ segir hún.
Þrátt fyrir sjarmann sem fylgir gömlum
jólahefðum finnst Halldóru Kristínu að jólin
megi ekki vera of niðurnjörvuð. Henni finnst
mikilvægt að víkka sjóndeildarhringinn og í aðdraganda jólanna ætla mæðgurnar í jólaferð til
Sviss og upplifa aðventuna þar. Jólin verða svo
haldin heima í Aðaldal – enda hvergi betra að
vera.

Mátulegir
Sviðsútgáfa af kvikmyndinni Druk

9líf
Bubbi Morthens
Söngleikur
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Messaði í fokheldri
kirkju á jólunum
Fyrir 20 árum tók Guðmundur Karl Brynjarsson við nýstofnaðri Lindasókn í Kópavogi sem
hennar fyrsti sóknarprestur. Fyrstu árin fóru allar messur safnaðarins fram í Lindaskóla og síðar
Salaskóla. Sex árum síðar, árið 2008, var Lindakirkja risin en kirkjuskipið rétt fokhelt. Þá fékk
Guðmundur þá klikkuðu hugmynd að halda jólamessurnar í fokheldri kirkjunni, en aftansöngurinn klukkan sex þann aðfangadag er ein besta jólaminning Guðmundar
Hér má sjá jólastemninguna í Lindarkirkju fyrstu jólin.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

M

ér finnst jákvætt í skammdeginu að lýsa
upp myrkrið, hafa gaman og njóta lífsins á
þessum dimmasta tíma ársins. Fyrr á tímum snerist aðventan meira um meinlæti,
að fólk héldi í við sig í neyslu, en það var
kannski ekki síst til þess að eiga eitthvað til þess að bíta og
brenna yfir hátíðarnar. En við erum almennt ekki í þeirri
stöðu lengur og tökum forsmekkinn á jólin jafnvel löngu
áður en aðventan hefst. Mér finnst það bara gott að fólk
gefi sér tíma til að vera með sínum nánustu og fjölskyldunni
og gleðjist með þessum hætti. Ég hef gaman af ljósunum og
gleðinni í kringum jólin og á þeim tíma leyfi ég mér að
ímynda mér að jörðin smitist smá af þessari himnesku dýrð,
sem ljómaði kringum hirðana forðum,“ segir Guðmundur.
Hann segir mikið um að vera í kirkjunni á aðventunni og
helst ber að nefna jólatónleikana 11. desember þar sem kór
Lindakirkju, undir stjórn Óskars Einarssonar, kemur fram.

Ljósmynd/Haraldur Guðjónsson

Guðmundur Karl
Brynjarsson prestur í
Lindakirkju.

Ekki gefast upp á að vænta hamingju
Guðmundur, sem hefur starfað sem prestur síðan 1996,
segist aðallega finna fyrir gleðinni í kringum jólin í sínu
starfi en margt fólk sem kvíðir jólunum leitar til kirkjunnar.
„Það er fólk sem finnur alls ekki fyrir þessari gleði lengur,
kannski vegna erfiðra jólaminninga úr æsku eða það er
söknuðurinn eftir því sem var og kemur sjáanlega ekki aftur. Það er svo mikilvægt að gefast aldrei upp á að vænta
hamingjunnar og gleðinnar. Hún getur verið á öðru formi
en þegar okkur fannst við vera hamingjusömust.“
Það lá alls ekki beint við að verða prestur segir Guðmundur Karl. Þeir vegir sem hann fetaði og það sem hann
upplifði sem ungur maður varð þó til þess að hann fór í guðfræði. Reynsla hans hefur hjálpað honum að takast á við
erfið verkefni sem fylgja starfinu.
„Sem barn var ég trúaður en alls ekki sem unglingur,
eiginlega þveröfugt. Það var ákveðið rugl á mér á þeim árum. Þegar ég áttaði mig á að ég var að missa tökin á eigin
lífi leitaði ég í trúna og bænina og það breytti öllu. Á þeim
tíma efaðist ég um tilvist guðs og bað þess vegna. „Ef þú
ert til hjálpaðu mér þá,“ sagði ég. Í dag efast ekki um tilvist
guðs en ég efast oft um sjálfan mig. En það er aftur og aftur þetta stefnumót sem maður þarf að eiga við guð, sem af
einhverjum ástæðum hefur ekki gefist upp á mér ennþá.“

Morgunblaðið/Eggert

Helgileikur úr þættinum Jólastund fjölskyldunnar 2020.

Nebbi og Bessi bregða á leik úr þættinum Jólastund fjölskyldunnar 2021.

Kirkjan er fólkið en ekki bygging
Áður en Guðmundur varð prestur við Lindasókn var hann
prestur úti á landi. „Það er í rauninni miklu meira álag í
helgihaldinu á hátíðum hjá prestum sem þjóna í mörgum
sóknum úti á landi en hjá okkur sem þjónum í stóru prestaköllum á höfuðborgarsvæðinu. Við erum þrjú prestarnir í
Lindakirkju og getum skipt á milli okkar verkum. Þegar ég
var prestur á Skagaströnd messaði ég tvisvar á aðfangadag,
á jóladag, annan í jólum og gamlársdag. Maður var með
þetta allt einn.“
Guðmundur var reyndar líka einn þegar hann hóf störf
sem prestur í Lindakirkju árið 2002. „Þegar ég byrjaði í
Lindakirkju þá var náttúrlega kirkjan bara fólkið, það var
ekkert hús til staðar. Ég var bara með gsm-síma og bjó í
Breiðholtinu, engin skrifstofa eða neitt. Fljótlega var bætt
úr því með tilkomu lítils húss sem sett var niður á lóð kirkjunnar. Lindakirkja reis ekki fyrr en ég var búinn að vinna í
Lindasókn í sex ár,“ segir Guðmundur
„Við vorum fyrst með allar messur, þar með talið jólamessurnar, í matsalnum í Lindaskóla. Þá var barnamessa,
eða það sem við höfum kallað jólastund fjölskyldunnar,
klukkan fjögur og aftansöngur klukkan sex. Aðaljólamessan
fyrstu árin var jólastund fjölskyldunnar og hún er enn
gríðarvinsæl. Við höfum alltaf lagt mikið upp úr vandaðri
fjölskyldudagskrá á þeim stundum. Það hentar mörgum að
koma klukkan fjögur með börnin. Á sínum tíma, þegar við
vorum í skólahúsnæðinu, voru þrefalt fleiri sem mættu á
jólastund fjölskyldunnar en í aftansönginn klukkan sex. En
það var skiljanlegt. Fólki fannst kannski ekki hátíðlegt að
mæta í matsalinn í skólanum á jólunum,“ segir Guðmundur.
Tvenn síðustu jól var ekki hægt að halda jólastund fjölskyldunnar í kirkjunni en þá framleiddi Lindakirkja, í samstarfi við Þorleif Einarsson leikara og Risamyndir, vinsæla
jólaþætti sem eru aðgengilegir á netinu.

„Þegar Lindakirkja var byggð árið 2008 var byrjað á því
að klára safnaðarheimili og skrifstofur en kirkjuskip, kjallari og turn gert fokhelt. Ég beit það samt í mig að við yrðum að halda jólamessuna þarna þótt það væri allt svona
hrátt. Það féll í grýttan jarðveg hjá sumum fyrst í stað enda
skiljanlegt því þar var bara kuldi og ber steinninn. Góður
vinur minn, sem er flinkur ljósamaður, lýsti kirkjuna glæsilega upp að innan og svo var hún hituð upp með hitablásurum. Krossinn, sem er kominn upp á turninn núna, var
bara boltaður í gólfið vinstra megin við altarið og stórt
jólatré og jata og allt hvað eina hægra megin. Þetta var
bara geggjað. Ég var orðinn vanur frekar slappri mætinu í
aftansönginn og beið inni á skrifstofu fram að messu. Ég
gerði mér því enga grein fyrir því hversu margt fólk var
komið fyrr en ég sneri mér að söfnuðinum fyrir framan altarið. Þá blasti við mér stútfull kirkja af fólki. Ég varð
klökkur og kom ekki upp orði fyrst í stað,“ segir Guðmundur og að þessi upplifun hafi verið einn af hápunktum í
sinni þjónustu sem prestur.
Hið efnislega skiptir því ekki öllu?
„Nei, nei. Við erum ekki enn búin að klára kirkjuna. Við
eigum enn eftir að ganga frá loftinu inni í kirkju, lóðinni,
turninum og fleiru. Í mörg ár vorum við með 12 eða 14
gerðir af stólum í kirkjunni. Við höfum tekið þetta eftir efnum og aðstæðum. Þetta hefur verið dýrmæt og lærdómsrík
ganga og bara skemmtilegt að fá ekki allt upp í hendurnar
eins og virtist fram að hruni. Þegar við vorum með allar
þessar týpur af stólum kom eldri kona eitt sinn til mín eftir
að hafa séð þá í fyrsta skipti og sagði: „Ég myndi óska þess
að þið væruð alltaf með þetta svona. Svona er nú lífið, það
er ekki allt fullkomið,“ sagði hún. Við höfum reynt að vera

nægjusöm í Lindakirkju og gert okkur far um að endurnýta
hluti. Til dæmis sóma gömlu kirkjubekkirnir úr Keflavíkurkirkju, sem við fengum gefins, sér vel hjá okkur og altarið í
kapellu kirkjunnar er gamalt smíðaborð frá því kirkjan var
á byggingarstigi, svo eitthvað sé nefnt.
Er dekraður heima fyrir
Guðmundur Karl er mikið jólabarn og fann fyrir
ákveðnum trega þegar börnin hans eltust upp úr barnslegu
jólagleðinni. Allt hefur sinn tíma og nú er hann orðinn afi.
„Ég elska ljós, skraut, jólasveina og allt þetta dót. Í rauninni upplifir maður jólin sterkar sem barn og í gegnum
börnin sín. En nú á ég tveggja ára afastelpu sem er strax
farin að gefa jólunum gaum.“
Það er lambahryggur í matinn heima hjá Guðmundi og
fjölskyldu á aðfangadagskvöld. Hann segir hrygginn aldrei
klikka. Steikin fær að malla í ofninum á vægum hita allan
daginn. Hann og konan hans eru bæði upptekin í kirkjunni á
aðfangadag þar sem hún syngur í kirkjukórnum.
„Það verður að segjast að ég tek ekki mikinn þátt í heimilisstörfunum á aðfangadag. Ég er yfirleitt kominn niður í
kirkju upp úr hádegi og kem ekki heim fyrr en hálfátta. Ég
stend í gættinni eftir aftansönginn og óska fólki gleðilegra
jóla og það tekur rúman hálftíma. Konan mín er þá löngu
komin heim og allt er orðið klárt. Maður er svolítið dekurbarn á aðfangadag,“ segir Guðmundur, sem hlakkar til
jólanna og ekki síst aftansöngsins þar sem hátíðartón sr.
Bjarna Þorsteinssonar fær að njóta sín. „Að mínu mati
skapar hátíðartónið þessa ekta gamaldags íslensku jólastemningu – svipað og grænar Orabaunir í dós,“ segir Guðmundur að lokum.

Umhyggjan
umvefur þig
Ljómandi gjaﬁr sem gleðja
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