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Síðasta áratuginn hafa 
flest börn komið frá 
Tékklandi, yfir tutt-
ugu að tölu, og vekur 
athygli að aðeins eitt 
barn hefur komið frá 
Kína frá því árið 2016.
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Ljóðför um 
lendur óttans

Sykurlausi 
sælkerinn

Menning  ➤ 22 Lífið  ➤ 28

Laugavegi 174, 105 Rvk.    www.hekla.is/idBuzz

Frumsýning á morgun frá kl. 12-16

Nýr rafmagnaður 
Möndlubásinn verður á staðnum.

Grýla og Leppalúði, elsta ofurpar Íslands, mættu í Ráðhús Reykjavíkur í gær þegar Jólaskógurinn í Tjarnarsalnum var opnaður með tilheyrandi grenilykt. Leik-
skólabörn mættu til að hlusta á hjúin rausa um syni sína, jólasveinana, auk þess sem boðið var upp á heitt súkkulaði og með því.   FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR Jólablaðið 2022

Jólablaðið
fylgir blaðinu  
í dag 

JÓL Veglegt jólablað fylgir Frétta-
blaðinu í dag. Þar er að finna 
skemmtileg jólaviðtöl, matar- og 
bakstursuppskriftir, innlit á jóla-
skreytt heimili og hugmyndir að 
jólaskreytingum og föndri. 

Lesendur blaðsins ættu því að 
geta fundið efni við sitt hæfi því fjöl-
breytileikinn er mikill. n

Mjög hefur dregið úr ætt-
leiðingum til Íslands á síðustu 
árum vegna breyttrar fjöl-
skyldustefnu kínverskra 
stjórnvalda og ótryggs 
ástands í Austur-Evrópu.

ser@frettabladid.is

SAMFÉLAG Ekkert barn hefur verið 
ættleitt frá útlöndum til Íslands á 
þessu ári, en engin dæmi eru um 
slíkt það sem af er þessari öld – og 
raunar einnig ef litið er til síðustu 
áratuganna fyrir aldamótin.

Ástæðu þessa má einkum rekja 
til þess að kínversk stjórnvöld hafa 
á seinni árum losað um hömlur á 
fjölda barna sem foreldrum þar í 
landi er heimilt að eignast og ala 
upp. Þar við bætist ótryggt ástand 

í austurhluta Evrópu, en f jöldi 
barna, einkum úr hópi Rómafólks 
sem er stærsti minnihlutahópur í 
Evrópu, hefur verið ættleiddur frá 
Tékklandi á síðustu árum.

Athygli vekur raunar hvað ætt-
leiðingum hér á landi hefur fækkað 
mikið á þessari öld.

Árið 2007 voru yfir tuttugu börn 
ættleidd hingað til lands, langflest 
frá Kína, og næstu fimm árin voru 
kínversk börn í meirihluta þeirra 
sem hingað komu til nýrra foreldra, 
ef árið 2008 er undanskilið, en þá 
komu öll ættleiddu börnin, þrettán 
að tölu, frá Indlandi.

Síðasta áratuginn hafa flest börn 
komið frá Tékklandi, yfir tuttugu að 
tölu, og vekur athygli að aðeins eitt 
barn hefur komið frá Kína frá því 
árið 2016.

Allt bendir til þess að árið í ár 
skeri sig algerlega úr hvað þessar 
ættleiðingar varðar og að ekkert 
barn verði ættleitt frá útlöndum til 
Íslands. n

Ekkert barn ættleitt á árinu

MEÐ KONFEKTHNETUM

FÓLK „Við höfum alltaf verið opin 
með þetta heima og við höfum allt-
af getað rætt þetta,“ segir Stefanía 
Mjöll Gylfadóttir, sem frumsýnir 
í dag leikverk sem byggir því er 
amma hennar var myrt í Öxnadal 
árið 1996.

Leikritið er skrifað frá sjónarhóli 
föður Stefaníu, Gylfa Þórs Þorsteins-
sonar, aðgerðastjóra yfir móttöku 
Úkraínumanna.

Það var bróðir ömmu Stefaníu 
sem myrti ömmu hennar. „Þetta 
er nú bróðir minn, ég þekki hann 
og þetta verður allt í lagi,“ voru að 
sögn Gylfa síðustu orð móður hans, 
sem reyndust al röng. „Ég man við-
brögðin hjá pabba þegar ég las 
handritið í fyrsta sinn fyrir hann,“ 
segir Stefanía. SJÁ SÍÐU 26

Semur um morðið 
á ömmu sinni



Skothvellur heyrðist í dómssal

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og sérsveitin voru við æfingar hjá húsnæði Landsréttar í gærmorgun á sama tíma og aðalmeðferð í skotárásarmálinu á 
Egilsstöðum fór fram. Skothvellur heyrðist vel inn í dómssal og þurfti dómari að greina frá æfingunni í miðjum réttarhöldum.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Pantanir fyrir hópa og fyrirtæki á 
hafsteinn@betristofan.com eða í síma 779 2416

Ég var nærri dauður úr 
læknamistökum. 
Óðinn Svan Geirsson.

Akureyrskur bakari sér lífið 
í nýju ljósi eftir að hafa misst 
heilsuna. Stendur vaktina á 
ný með nýja mjöðm.

bth@frettabladid.is

AKUREYRI Óðinn Svan Geirsson 
hóf í gær nýjan kafla í fjölbreyti-
legri atvinnusögu, þegar nýtt kaffi-
hús var opnað á Akureyri þar sem 
brauðmeti er selt undir merkinu 
Óðinn bakari. Það þætti ekki endi-
lega í frásögur færandi nema vegna 
þess að bakarinn er heimtur úr helju 
eftir langt veikindastríð.

Óðinn útskrifaðist sem bakari 
árið 1980 og lærði síðar til kondi-
tors í Danmörku. Hann hefur bakað 
úti um allan heim, meðal annars á 
frægu skíðasvæði í Noregi og verið í 
læri hjá Ítölum sem kenndu honum 
að baka focaccia.

Stundum hefur Óðinn tekið sér 
hlé frá bakstrinum. Hann vann sem 
kokkur um borð í skipi hjá Eimskipi 
í fyrra þegar hann skar sig. Upp úr 
því fékk hann mikla verki og neydd-
ist til að hætta störfum. Læknarnir 
fyrir norðan greindu ekki að hann 
væri kominn með sýkingu heldur 
dældu í hann meiri og meiri lyfjum, 
að sögn Óðins, einkum vegna mik-
illa kvala í mjöðm.

„Þeir voru farnir að leysa mig 
út með 100 parkódín forte töflur 
í einu. Svo var oxí, gabapentín og 
ég veit ekki hvað og hvað. Þetta var 
algjört helvíti,“ segir Óðinn.

Hann léttist um tíu kíló og var 
hættur að líta glaðan dag. Það var 
ekki fyrr en hann var kominn í 
hjólastól sem hann fékk loks grein-
ingu. Bráðaaðgerð var gerð á Sjúkra-
húsinu á Akureyri og stóð tæpt.

„Ég var nærri dauður úr lækna-
mistökum,“ segir bakarinn.

Óðinn segist hissa á læknum 
heilsugæslunnar að hafa ekki tekið 
blóðprufu þann langa tíma sem 

hann stríddi við veikindin. Þegar 
hann loks komst inn fyrir dyr spítal-
ans hafi þó verið vel séð um hann.

„En ég er ansi hræddur um að 
margir deyi á þeirri löngu leið sem 
virðist á þennan spítala.“

Óðinn segist aftur vera farinn að 

brosa. Vinnufær með nýja mjöðm 
og nýtt starf eftir hækjur og hjóla-
stól.

„Ég reyndi samt allan tímann að 
vera jákvæður þótt þetta væri erfitt 
skeið. Það kom sér vel þegar ég lá á 
lyfjadeildinni, sem er endastöð hjá 
mörgum.“

Bakarinn segist hafa fengið nýja 
sýn á lífið. Hann sé hættur að velta 
sér upp úr pólitík og njóti hverrar 
stundar.

„Ég er þakklátur fyrir þessa 
reynslu og skil núna að hreyfi- og 
starfsgeta er ekki sjálfsagður hlut-
ur,“ segir Óðinn Svan við bakara-
ofninn. Það er einmitt brauðið sem 
hann lærði að baka hjá Ítölunum 
sem selst sem heitar lummur þessa 
dagana í hinu bjarta norðri, á Akur-
eyri, í heimabæ laufabrauðsins. n

Næstum dauður en rís nú 
upp með brauð að vopni

Óðinn Svan Geirsson bakari missti heilsuna og upplifði helvíti. Nýir og 
spennandi tímar hafa nú tekið við.  MYND/AÐSEND

arnartomas@frettabladid.is

SAMFÉLAG Jólaálfur SÁÁ kom fljúg-
andi til byggða í gær, þar sem hann 
fékk far með þyrlu frá Norðurflugi.

Anna Hildur Guðmundsdóttir, 
formaður SÁÁ, sótti álfinn og kom 
með hann á Vog í hádeginu. Á móti 
þeim tóku börn úr Skólakór Kárs-

nesskóla ásamt Ásmundi Einari 
Daðasyni barnamálaráðherra og 
sungu jólalög fyrir viðstadda.

Jólaálfasala SÁÁ hófst í gær, þar 
sem stendur til að afla fjár fyrir sál-
fræðiþjónustu barna hjá SÁÁ. Álfa-
salan stendur fram á helgi og verður 
sölufólk SÁÁ á fjölförnum stöðum 
um land allt. n

Jólaálfurinn kom með Norðurflugi

Jólaálfinum 
var vel tekið er 
hann birtist af 
himnum ofan. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ANTON BRINK

gar@frettabladid.is

KJARAMÁL Hlé var gert á kjaravið-
ræðum Starfsgreinasambandsins og 
Samtaka atvinnulífsins í gær. 

Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður 
Eflingar, sem stendur utan þessara 
viðræðna, hvetur fólk til samstöðu.

„Ætlar fólk að sætta sig við að auð-
stéttin sigli hlæjandi fram hjá í góð-
ærisfleyinu sínu á meðan að þau sem 
hafa svitnað fyrir hagvöxtinn eru 
skilin eftir í hriplekum báti?“ skrifaði 
Sólveig Anna á Facebook-síðu sína.

Sagði Sólveig Anna að hagvöxtur á 
Íslandi í ár sé 7 prósent og 4,4 prósent 
í fyrra. Hagnaður fyrirtækja í Kaup-
höllinni væri 34 milljörðum meiri nú 
en á sama tíma í fyrra. Það væri 30 
prósenta hækkun.

„Samtök atvinnulífsins reyna að 
troða upp á okkur 4 prósenta launa-
hækkun. Í verðbólgu sem fer yfir 9 
prósent. Verðbólgu sem étur upp 
kaupmáttinn okkar,“ skrifar for-
maðurinn.

„Ég vona að fólk skilji að við 
verðum að standa saman, vopnuð 
sjálfsvirðingunni og vitneskjunni 
um að við erum ómissandi í allri 
verðmætasköpun þjóðfélagsins.“ n

Fólk verði að 
standa saman

Sólveig Anna Jóns-
dóttir, formaður 
Eflingar
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Gúrmegaur

HeimakæraTilboðsþefur

SkannaskundKammólína

GrænavænaKörfukíkir Einilíus

Hér er margt og merkilegt
og mikið um að vera.

Í Krónunni er allt til alls
— alltaf nóg að gera.

Allt til 
jóla

Allt til 
jóla

Allt til 
jóla



Bandaríkjamenn eru 
furðu hrifnir af pylsum. 

Heiðdís Björk 
Jónsdóttir, fram-
kvæmdastjóri 
Top Iceland

Isavia spáir því að 7,8 millj-
ónir farþega muni fara um 
Keflavíkurflugvöll árið 2023. 
Ferðamannaspá Isavia gerir 
einnig ráð fyrir 2,2 milljónum 
ferðamanna sem sækja munu 
Ísland heim sama ár og verður 
það næststærsta ferðamanna-
ár í sögu landsins.

helgisteinar@frettabladid.is

SAMGÖNGUR Farþegaspá Kef la-
víkurf lugvallar fyrir árið 2023 
var kynnt á fundi Isavia sem fór 
fram í Norðurljósasal Hörpu í gær. 
Ferðaþjónusta samsvarar nú 24,5 
prósentum af heildarútf lutningi 
Íslands, eða um 411 milljónum 
króna.

Fram kom að íslensk ferðaþjón-
usta skipti miklu máli þar sem sú 
atvinnugrein skapar í kringum 40 
prósent af öllum erlendum gjald-
eyri fyrir þjóðarbúið. Vöxtur ferða-
þjónustunnar undangenginn áratug 
hafi einnig átt stóran þátt í að gera 
Seðlabankanum kleift að byggja 
upp óskuldsettan gjaldeyrisvara-
forða sem vegur nú um 30 prósent 
af landsframleiðslu, miðað við 5 
prósent fyrir 2008.

Á fundinum kom einnig fram 
að Ísland sé búið að ná til baka 95 
prósentum af allri þeirri ferðaþjón-
ustustarfsemi sem landið tapaði í 
faraldrinum, miðað við 50 prósenta 
endurheimt á alþjóðavísu.

Lilja Dögg Alfreðsdóttir menn-
ingar- og viðskiptaráðherra hóf 
fundinn og lagði áherslu á að það 
væri einmitt landfræðileg lega 
Íslands sem væri uppspretta hag-
vaxtar og velmegunar. Hún vísaði 
einnig til þess að Ísland hafi verið 
miðstöð bókmennta fyrr á öldum 

af sömu ástæðu, og það hvernig 
flugfélög nýti legu landsins sé mjög 
mikilvægt.

Sveinbjörn Indriðason, fram-
kvæmdastjóri Isavia, sagði það vera 
framtíðarsýn Isavia að tengja heim-
inn gegnum Ísland og að sterk tengsl 
séu á milli tengiflugs og hagvaxtar. 
Hann tók einnig fram að sjálfbærni 
væri stór þáttur í framtíðarstefnu 
Isavia.

Sveinbjörn bætti við að mögulegt 
sé að f lugfarþegar framtíðarinnar 
muni velja sér tengiflugvöll í sam-
ræmi við sjálf bærni, en alþjóðleg 
ferðamennska sé ábyrg fyrir rúm-
lega 8 prósentum af allri kolefnislos-
un í heiminum og um helmingur af 
þeirri losun kemur frá flugferðum.

Guðmundur Daði Rúnarsson, 
framkvæmdastjóri viðskipta og 

þróunar hjá Isavia, tók einnig til 
máls og sagði að 24 flugfélög muni 
f ljúga til og frá Íslandi á næsta ári 
og að stefnt sé að því að viðhalda 51 
heilsársáfangastað frá Keflavíkur-
flugvelli.

Fram kom í máli Lilju Alfreðs-
dóttur að hún teldi mjög ábatasamt 
fyrir íslenska ferðaþjónustu að fá 
beint f lug frá f leiri áfangastöðum 
og minntist þá sérstaklega á lykil-
höfuðborgir Asíulanda.

„Asía hefur alveg gríðarlegan 
áhuga á Íslandi. Ég var til dæmis 
úti í Suður-Kóreu, þar sem búa 54 
milljónir, og eru þeir alveg vitlausir 
í norðurljósin og íslenska náttúru. 
Þeir eru líka alveg eins og við hvað 
varðar menningu. Þannig að ég sé 
að það eru mikil tækifæri í að fá fleiri 
ferðamenn inn frá Asíu,“ segir Lilja. n

Nærri átta milljónir farþega lenda á 
Keflavíkurflugvelli á komandi ári

Ísland er búið 
að ná til baka 
95 prósentum 
af allri þeirri 
ferðaþjónustu-
starfsemi sem 
landið tapaði 
í faraldrinum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ERNIR

JÓLAGJAFA
HANDBÓK

kristinnhaukur@frettabladid.is

VERSLUN Sending af íslenskum pyls-
um var stöðvuð í Bandaríkjunum 
vegna þess að þær innihalda svína-
kjöt. Sendingin var frá fyrirtækinu 
Top Iceland, sem selur íslensk mat-
væli og sælgæti til útlanda. Hefur 
fyrirtækið nú opnað mál hjá banda-
ríska matvælaeftirlitinu.

„Þetta hefur aldrei verið vanda-
mál áður. Við erum að reyna að 
vinna í þessu með sendiráðinu í 
Washington til að við getum haldið 

áfram að gleðja fólkið í Bandaríkj-
unum með pylsum,“ segir Heiðdís 
Björk Jónsdóttir, framkvæmdastjóri 
Top Iceland, sem er lítið fjölskyldu-
fyrirtæki í Grundarfirði.

Top Iceland selur mest til Banda-
ríkjanna, bæði til Íslendinga þar 
og heimamanna. Meðal viðskipta-
vina eru fyrrverandi hermenn af 
vellinum í Keflavík sem ánetjuðust 
íslensku góðgæti. Einnig Banda-
ríkjamenn sem hafa dvalið hér í 
öðrum tilgangi og ferðamenn sem 
hafa kynnst íslenskum mat.

„Bandaríkjamenn eru furðu 
hrifnir af pylsum,“ segir Heiðdís. 
„En þeir eru líka hrifnir af vissu 
sælgæti, til dæmis Þristi og Bingó-
kúlum. Þeir kaupa rosa mikið magn 
af því nammi.“

Þrátt fyrir vandræði við pylsu-
söluna er nóg að gera hjá Top Ice-
land fyrir jólin. Aðspurð um hver sé 
vinsælasta varan um þessar mundir 
segir Heiðdís það vera jólaölið sem 
og malt og appelsín. „Það er gott að 
bæta upp fyrir pylsuleysið,“ segir 
hún.

Bandaríkjamenn stöðvuðu pylsusendingu frá Íslandi

Ég sé að það eru mikil 
tækifæri í að fá fleiri 
ferðamenn frá Asíu.

Lilja Alfreðs-
dóttir, menning-
ar- og viðskipta-
ráðherra 

Útlendingar háma í sig íslenskar 
pylsur.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

bene diktarnar@frettabladid.is

UMHVERFISMÁL Svokallað sjálf-
bærni ráð var kynnt í gær og sam-
starfs vett vanginum Sjálf  bært Ís-
land form lega hleypt af stokkunum.

Sjálf  bærni ráð á að hraða að-
gerðum til þess að ná þeim mark-
miðum um sjálf  bæra þróun sem 
birtast í Heims mark miðum Sam-
einuðu þjóðanna og vel sældar   -
áherslum ríkis stjórnarinnar.

Eggert Bene dikt Guð munds son 
fer fyrir sjálf  bærni ráði sem mótar 
stefnu um sjálf  bæra þróun og 
vinnur að því að rétt lát um skipti í 
sam fé laginu séu leiðar ljós í stefnu-
mótun og að gerðum.

„Við viljum tryggja það að við 
séum að ná árangri á öllum þessum 
sviðum, því við höfum alla burði til 
þess,“ sagði Katrín Jakobs dóttir for-
sætisráðherra, sem kvað ráðið vera 
mjög metnaðarfullt.

Á samt for sætis ráð herra eiga aðrir 
ráð herrar ríkis stjórnarinnar, full-
trúar sveitar fé laga, at vinnu greina-
sam taka, launa fólks, þing flokka og 
frjálsra fé laga sam taka sæti í ráðinu.

„Fyrsta skref ið í verk efninu 
verður að kort leggja stöðuna. Sumt 
erum við að gera vel, sér stak lega 
þegar kemur að um hverfis málum, 
fé lags legum málum og efna hags-
málum, en við þurfum líka að kort-
leggja hvar við þurfum að bæta 
okkur,“ sagði Katrín. n

Sjálf bærniráð um 
sjálfbæra þróun

Katrín Jakobsdóttir, forsætisráð-
herra og formaður sjálfbærniráðs.
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Hyundai

TUCSON
Plug-in Hybrid

Byltingin heldur áfram. Tæknilega fullkominn Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 
setur ný viðmið í hagkvæmni, þægindum og glæsilegri hönnun. Tucson er hlaðinn 
spennandi tækni og sjaldan hefur boðist jafn vel búinn og glæsilegur borgarjeppi 
á jafn hagstæðu verði. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu.

www.hyundai.is.

Hyundai Tucson PHEV. Verð frá: 6.690.000 kr. 

Rafmögnuð hönnun.
Frábær bíll verður enn betri.

Hyundai býður eina víðtækustu ábyrgð sem til er. Ábyrgð á öllum nýjum Hyundai bílum 
er sjö ár/150.000 km akstur, hvort sem kemur á undan. Átta ár/160.000 km ábyrgð er á 
rafhlöðum. Staðbundnir skilmálar gilda. Kaupandi greiðir fyrir reglulegt þjónustueftirlit hjá 
viðurkenndum aðilum. Kynntu þér allt um ábyrgðina á hyundai.is. 

FLEX leiguverð frá: 173.090 kr. á mánuði.
Miðað við 36 mánuði og 18 þ.km. á ári. Nánar á flex.is
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Hámark bóta verður 
þrjár milljónir í stað 
sex áður.

kristinnhaukur@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Hæstu sanngirnis-
bætur sem ríkið greiðir út verða 
þrjár milljónir í stað sex verði ný 
löggjöf Katrínar Jakobsdóttur for-
sætisráðherra að veruleika. Þetta 
kemur fram í mati á áhrifum laga-
setningar sem birt hefur verið í sam-
ráðsgátt stjórnvalda.

Til stendur að gera nýja heildar-
löggjöf um sanngirnisbætur til að 
ná betur utan um allt fólk sem orðið 
hefur fyrir varanlegum skaða vegna 
of beldis eða misréttis hjá stofn-
unum ríkisins eða sveitarfélaga. 

Löggjöfin mun einnig veita rýmri 
tímamörk en núverandi löggjöf 
nær einungis til brota sem framin 
voru til 1. febrúar árið 1993 og falla 
lögin úr gildi þann 31. desember 
árið 2023.

Verður hún byggð á því kerfi 
sem verið hefur við lýði í Noregi 
um nokkurt skeið. Það er að nefnd 
tveggja dómara og tveggja þing-
manna taki ákvörðun um bætur og 
ekki sé hægt að skjóta niðurstöð-
unni til dómstóla.

Í dag eru í gildi lög um sanngirnis-
bætur fyrir misgjörðir á stofnunum 
eða heimilum fyrir börn. Kemur þar 

fram að bætur til einstaklings skulu 
aldrei vera hærri en sex milljónir 
króna en hámarkið breytist á hverju 
ári miðað við vísitölu neysluverðs.

Meðal þeirra stofnana sem greitt 
hefur verið út fyrir eru vistheimilið 

Breiðavík, Silungapollur, Kumbara-
vogur, Bjarg og Heyrnleysingjaskól-
inn.

Í matinu kemur fram að ekki 
sé hægt að leggja mat á umfang 
kostnaðar við sanngirnisbætur á 
þessu stigi. „Þó má búast við að þar 
sem frumvarpið gerir ráð fyrir að 
hámarks bótafjárhæð sé óveruleg 
og þar sem ekki verður þá þörf á 
stórum, tímafrekum og fjárhags-
lega dýrum rannsóknum varðandi 
tiltekna hópa, sem einnig mundu 
kalla á greiðslu bóta, verðir kostn-
aður af lagasetningunni í lágmarki,“ 
segir þar. n

Hámark sanngirnisbóta verði lækkað verulega

kristinnhaukur@frettabladid.is

ÁRBORG Bæjarráð Árborgar hafnaði 
ósk Rauða krossins í Árnessýslu um 
að kaupa gám til þess að geyma 
neyðarkerru félagsins. Þetta var 
ákveðið á fundi bæjarráðs í gær.

Samkvæmt bréfi Rauða kross-
ins er félagið í vandræðum með að 
geyma neyðarkerru sína. Er hún 
notuð þegar kemur upp einhvers 
konar vá í samfélaginu. Félaginu 
stendur til boða að kaupa gám það 
en á ekki nægan pening.

„Við rekum okkar deild án allra 
styrkja, rekum hér litla verslun sem 
við notum í starfið okkar sem er til 
að stuðla að því að rjúfa félagslega 
einangrun,“ segir í beiðni Rauða 
krossins sem Erla Guðlaug Sigur-
jónsdóttir deildarstjóri ritaði. Hún 
sá sér ekki fært að ræða málið við 
Fréttablaðið. n 

Árborg neitaði 
Rauða krossinum 
um kerrugám

Bæjarráð hafnaði beiðnni í gær. 

Það eru hvergi leið-
beiningar um að 
maður þurfi að 
slökkva á viðkvæm-
um tækjum. 

Róbert Marshall, 
íbúi í Vestur-
bænum

Taka þarf rafmagn af íbúð eða húsi til þess að koma snjallmæli fyrir.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Veitur hafna ábyrgð á 
skemmdum á raftækjum í 
tveimur íbúðum í Vestur-
bænum, eftir að snjallmælar 
voru settir upp í annarri 
þeirra. Hátalarakerfi, dyra-
bjalla og þvottavél fóru í 
skrall.

kristinnhaukur@frettabladid.is

NEYTENDUR Raftæki í tveimur íbúð-
um eyðilögðust eftir uppsetningu 
snjallmæla frá Veitum. Virðist sem 
svo að raftækin hafi eyðilagst eftir 
að straumur var tekinn af íbúð og 
settur aftur á. Engar viðvaranir eru 
í leiðbeiningum Veitna um að verja 
þurfi raftæki við skiptin.

Atvikið gerðist á heimili Róberts 
Marshall, fyrrverandi þingmanns 
og fjölmiðlamanns, á Melhaganum 
í Vesturbænum. Eftir að starfsmenn 
á vegum Veitna komu og settu upp 
svokallaða snjallmæla, til að mæla 
rafmagns- og vatnsnotkun, eyði-
lagðist hátalarakerfi á heimilinu 
sem og dyrabjallan. Ekki nóg með 
það heldur eyðilagðist þvottavél í 
íbúð nágranna.

Að öllum líkindum eru skemmd-
irnar á rafmagnstækjunum afleið-
ing þess að straumur var tekinn af 
og settur aftur á. En í þeim auglýs-
ingum sem Veitur sendu var hvergi 
varað við að verja þyrfti raftæki. 
Aðeins að íbúar mættu búast við 
því að verða rafmagns- og vatns-
lausir á meðan á skiptunum stæði.

„Það eru hvergi leiðbeiningar um 
að maður þurfi að slökkva á við-
kvæmum tækjum,“ segir Róbert, 
sem hefur rætt við bæði Veitur 
og tryggingafyrirtækið, VÍS, sem 
haf na bót aáby rgð. Nág ranni 
Róberts hefur einnig sent inn 
erindi vegna sinna skemmda.

Hvað hátalarana varðar, sem eru 
að gerðinni Presonus, fékk sagan 
hins vegar farsælan endi en Hljóð-

færahúsið bætti þá. „Ég fékk nýja 
hátalara endurgjaldslaust,“ segir 
Róbert. „Hljóðfærahúsið er með 
góða ábyrgðartilfinningu gagn-
vart sínum viðskiptavinum og 
þjónustan er til fyrirmyndar.“

Samkvæmt Rún Ingvarsdóttur, 
sérfræðingi í samskiptamálum hjá 
Orkuveitu Reykjavíkur sem á Veit-
ur, er búið að skipta um 24 þúsund 
snjallmæla á veitusvæði Veitna, þar 
af um 17 þúsund rafmagnsmæla. 
Verkefnið hófst í janúar á þessu ári 
og stefnt er að því að ljúka því árið 
2025.

„Veitum er ekki kunnugt um nein 
atvik eða ábendingar um að mæla-
skipti hafi haft áhrif á önnur raf-
tæki á heimilum fólks sambærileg 
málinu sem spurt er um,“ segir hún. 
VÍS hafi tekið afstöðu til málsins 
og hafnað bótakröfu. „Skoðun 
á umræddu atviki leiddi ekkert 

óvenjulegt í ljós eða að uppsetning 
á mælum hefði skemmt raftæki.“

Aðspurð um hvers vegna fólki sé 
ekki bent á að slökkva á viðkvæm-
um raftækjum meðan snjallmælar 
eru settir upp og að hvort ekki sé 
ástæða til þess að endurskoða verk-
lagið, einkum í ljósi þess að raftæki 
í annarri íbúð skemmdust, segir 
Rún að verkferlarnir séu skoðaðir 
reglulega. Meðal annars eftir að 
ábendingar berast.

„Á meðan á mælaskiptum stend-
ur þarf að taka rafmagnið af við-
komandi íbúð eða húsi, en raftæki 
eiga að þola fyrirvaralaust straum-
leysi, sem gerist reglulega á hverju 
heimili,“ segir Rún. „Þó þekkjast 
dæmi þess að gömul tæki þoli það 
illa. Það hefur þó ekkert með upp-
setningu á snjallmælinum að gera 
enda breytir mælirinn ekki spennu 
á húsinu.“ n

Raftæki eyðilögðust eftir að Veitur 
settu upp snjallmæla á Melhaganum

Veiði á rjúpum lýkur næstu daga.

bth@frettabladid.is

SKOTVEIÐI Þrír dagar eru eftir af 
rjúpnaveiðitímabilinu að með-
töldum deginum í dag.

Veiðarnar hafa gengið ágætlega 
að sögn Áka Ármanns Jónssonar, 
formanns Skotvís, en aðeins hefur 
verið leyfilegt að skjóta rjúpur hálf-
an daginn hluta vikunnar.

„Þetta hefur verið kropp en menn 
hafa fengið í jólamatinn,“ segir Áki 
Ármann.

Mjög óvenjulegt veðurfar var í 
nóvember og ekki hagfellt veiði-
mönnum því rjúpan leitar hærra 
upp í fjalllendi þegar snjóleysi er 
eins og nú.

Hins vegar á milt veðurfar þátt í 
að lítil sem engin brögð hafa verið 
að því að veiðimenn hafi týnst með 
tilheyrandi veseni.

Áki Ármann segir að seinni ár 
heyri það reyndar til undantekn-
inga að veiðimenn týnist. GPS-tæki 
hafi komið sterk inn og menn séu 
almennt betur búnir en áður.

Formaður Skotvís áætlar að um 
30.000 rjúpur verði skotnar þetta 
árið. Stofninn hafi líklegast verið 
vanmetinn en lítið sé af ungfugli 
eftir afföll í sumar.

„Menn eru steinhættir að selja 
fugl, sem betur fer," segir Áki 
Ármann, spurður hvort sölubannið 
hafi verið virt. n

Rjúpnaveiðin á landinu hefur gengið áfallalaust

gar@frettabladid.is

BJÖRGUN Klukkan rétt rúmlega 
10 í gærmorgun barst beiðni frá 
erlendum ferðamanni í Land-
mannalaugum. Hann hafði fest bíl 
sinn í á, að því er sagði í tilkynningu 
frá Landsbjörg.

Flugbjörgunarsveitin á Hellu 
sendi bíl eftir manninum, sem var 
einn á ferð og hafði gist í Land-
mannalaugum um nóttina. Þar 
hafði snjóað og vaxið í ám. Er hann 
hugðist fara til baka hafði hann 
fest bílinn í árkvísl. Bíllinn náðist á 
þurrt en var skilinn eftir. n

Einn í vanda á 
miðhálendinu

Gisti í Landmannalaugum og festi 
svo jeppann í á.  MYND/LANDSBJÖRG

gar@frettabladid.is

ÚKRAÍNA Dmítríj Peskov, tals-
maður Vladímírs Pútín, segir Rússa 
ekki lengur hafa það að markmiði 
að steypa forseta Úkraínu, Volo-
dímír Zelenskíj, af stóli. Pútín vilji 
beinar samræður við Zelenskíj.

„Þeir vilja sennilega fá vopnahlé, 
úr því að stríðið gengur svona illa,“ 
hefur Verdens Gang eftir finnska 
her naða r f r æði ng nu m I l ma r i 
Käihkö.

„Hann reynir bara að blekkja til 
að kaupa tíma,“ segir hins vegar 
Svíinn Stig Fredrikson sem er sér-
fræðingur í málefnum Rússlands. n

Pútín sé að plata
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AndabringurKengúru file
Himmerland  
nautalund

  4.499 kr/kg

Hamlet trufflur
Moon jólasörur  
Espresso og klassískar

Smákökudeig frá  
17 sortum

5.499 kr/kg

379 kr/pk 1.149 kr/stk

6.499 kr/kg

3.999 kr/pk

Mest seldi
hryggurinn

Hagkaup 
mælir 
með

Hamborgarhryggur
Saltminni - þarf ekki að sjóða
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ser@frettabladid.is

BÍLAR Sala nýrra fólksbíla í nóvem-
ber jókst um 34,5 prósent miðað við 
sama mánuð í fyrra, að því er nýjar 
tölur Bílgreinasambandsins sýna, 
en alls voru skráðir 1.295 nýir fólks-
bílar í mánuðinum en voru 963 á 
síðasta ári.

Þessar tölur eru í nokkru sam-
ræmi við sölu nýrra bíla það sem 
af er árinu í ár, en eftir fyrstu ellefu 
mánuði ársins hefur salan aukist 
um 31,5 prósent miðað við sama 
tímabil í fyrra. Í ár hafa selst 15.168 
nýir fólksbílar samanborið við 
11.531 nýjan fólskbíl í fyrra.

Það sem af er ári hafa selst 6.068 
nýir fólksbílar til einstaklinga en í 
fyrra á sama tíma var búið að selja 
5.438 nýja fólksbíla, sem er vel ríf-
lega ellefu prósenta aukning.

Hlutfall rafmagnsbíla er hæst 
þegar heildarsalan eftir orkugjöfum 
er skoðuð, eða ríf lega 30 prósent. 
Tengiltvinnbílar koma þar á eftir 
með rösk 23 prósent af sölunni, sala 
hybrid-bíla er 18,5 prósent, en hlut-
fall dísil- og bensínbíla er komið 
niður í 15 og ríf 12 prósent. n

Sala nýrra bíla 
eykst um þriðjung

Hlutfall dísil- og bens-
ínbíla er komið niður 
í 15 og ríflega 12 pró-
sent.

Rannsóknarsetur verslunar-
innar spáir því að jólaveltan 
aukist um 5 milljarða á þessu 
ári. Samkvæmt þessu dregst 
veltan saman að raunvirði 
um 1,7 prósent frá árinu 
2021, sem reyndar fór fram úr 
væntingum. Íslenskar bækur 
og spil eru jólagjöfin í ár.

kristinnhaukur@frettabladid.is 
olafur@frettabladid.is

VERSLUN Sigrún Ösp Sigurjóns-
dóttir, forstöðumaður Rannsóknar-
setursins, segir að spá setursins um 
fimm milljarða króna aukningu 
í jólaverslun milli ára sé aðallega 
byggð á verðlagshækkunum og 
neysluhegðun einstaklinga á árinu. 
Mikill kraftur var í einkaneyslu á 
fyrri hluta ársins en dregið hefur úr 
á seinni hluta vegna hærra verðlags.

Gert er ráð fyrir að smásöluvelta 
í nóvember og desember verði 
123,7 milljarðar króna fyrir utan 
virðisaukaskatt. Jafngildir þetta að 
verslun vegna jólahalds verði 73.535 
krónur á mann að meðaltali. Eða 
tæplega 295 þúsund krónur fyrir 
fjögurra manna vísitölufjölskyldu. 
Af meðaltalinu fara 28.844 krónur í 
dagvöru, svo sem matvæli, en 44.690 
krónur í sérvöru, eins og jólagjafir.

Á síðasta ári fór verslunin nokkuð 
fram úr spá Rannsóknarsetursins. 
Spáin hljóðaði upp á tæplega 4 
prósenta aukningu en raunin varð 
rúmlega 7. Sigrún segir að spáin 
hafi verið nokkuð hógvær í fyrra 
og að áhrif faraldursins hafi verið 
vanmetin. Það er að faraldurinn, 
sem olli aukningu í veltu, hafi verið 
langlífari en búist var við.

Rannsóknarsetrið sér skýr merki 
um að jólaveltan sé að dreifast. 
Það er að nóvember og desember 
séu jafnari en áður. „Síðustu tvö ár 
virðist jólaverslunin hafa færst að 
einhverju leyti framar, yfir á nóv-
embermánuð,“ segir Sigrún.

Líklegasta ástæðan séu stóru 
afsláttardagarnir, sem kenndir eru 
við Black Friday og Cyber Monday, 

og áherslu á netverslun. „Það er 
mjög merkilegt að sjá hvernig 
afsláttardagarnir hafa haft áhrif á 
neysluhegðun,“ segir Sigrún.

Rannsóknarsetrið hefur mælt 
kortaveltugögn með daglegri tíðni 
undanfarin tvö ár.  Seinna í des-
ember mun liggja fyrir hversu stórir 
afsláttardagarnir voru á þessu ári.

Rannsóknasetur verslunarinnar 
hefur kveðið upp úr með það að jóla-
gjöfin í ár er íslenskar bækur og spil.

Af lað var upplýsinga frá neyt-
endum með netkönnun sem Pró-
sent framkvæmdi. Spurt var tveggja 
spurninga, annars vegar hvaða 
vörur/þjónustu fólk væri til í að fá í 
jólagjöf þessi jól og hins vegar hvað 
það langaði helst að fá íjólagjöf í ár.

Rýnihópur á vegum Rannsókna-
setursins hittist og ræddi rann-
sóknarspurninguna „Hver er jóla-
gjöf ársins?“ og þegar nokkuð var 

liðið á umræðuna voru niðurstöður 
könnunar prósents og upplýsingar 
frá verslunum kynntar á fundinum

Flestir neytendur, 55 prósent, 
völdu bækur og spil á sinn óskalista, 
auk þess sem 13 prósent vilja helst af 
öllu fá bækur eða spil í jólagjöf.

Hjá rýnihópnum kom fram að 
mikil áhersla væri á samveru og 
skemmtun og tíðarandinn kallar 
á aukinn léttleika eftir hörmungar 
undanfarinna ára. Þá mátti greina 
í umræðunum ákveðinn samhljóm 
um mikilvægi íslenska tungumáls-
ins sem fellur vel að tíðarandanum 
en umræða um varðveislu þess 
hefur verið fyrirferðarmikil á árinu.

Lestur bóka er mikilvægt vopn 
í baráttu fyrir varðveislu íslensk-
unnar. Vísitala RSV um smásölu-
veltu sýnir að velta bókaútgefenda 
hefur aukist verulega frá síðasta ári 
og raunar árlega síðustu fjögur ár. n

Jólaverslun dregst lítillega saman  
og bækur og spil eru jólagjöfin í ár

Síðustu tvö ár virðist 
jólaverslunin hafa 
færst að einhverju leyti 
framar, yfir á nóvem-
bermánuð.

Sigrún Ösp 
Sigurjónsdótt-
ir, forstöðu-
maður Rann-
sóknarseturs 
verslunarinnar

Velta hjá íslenskum bókaútgefendum hefur aukist jafnt og þétt síðustu fjögur árin og bókin virðist halda velli þrátt 
fyrir að neytendur geti valið úr sífellt fleiri kostum.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

bth@frettabladid.is

MÝRDALSHREPPUR „Það eru engar 
fréttir í bili, málið liggur inni hjá 
Skipulagsstofnun, segir Einar Freyr 
Elínarson, sveitarstjóri í Mýrdals-
hreppi.

Spenna er meðal íbúa á Suður-
landi varðandi hvort stórfelldur 
áfor maður v ik ur út f lutning ur 
verður að veruleika. Niðurstaðan 

gæti haft gríðarleg áhrif á umferð 
á vegum auk margvíslegra annarra 
umhverfisáhrifa.

Þýska f y rirtæk ið EP Power 
Miner als áformar efnistöku á vikri 
á Mýrdalssandi austan og suðaust-
an við Hafursey við Háöldu. Vikur-
inn yrði f luttur til Evrópu og víðar 
sem hráefni í framleiðslu á sementi.

Fram kom í Fréttablaðinu í 
sumar að vikrinum yrði ef til vill 

Bíða eftir Skipulagsstofnun vegna vikurvinnslu

Einar Freyr 
Elínarson, 
sveitarstjóri í 
Mýrdalshreppi

ekið til Þorlákshafnar allan sólar-
hringinn, stórir bílar færu um þjóð-
veg eitt á kortersfresti allan sólar-
hringinn.

Margar umsagnir hafa borist 
samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins. Sem fyrr segir liggur álit 
Skipulagsstofnunar ekki enn fyrir.

„Ég held það sé ómögulegt að 
segja til um hvort af þessu verður,“ 
segir Einar Freyr. n

Alls voru 1.295 nýir bílar skráðir í 
nóvember miðað við 963 í fyrra. 

arnartomas@frettabladid.is

NÁTTÚRA Nashyrningastofn Sim-
babve telur nú yfir þúsund dýr, í 
fyrsta skipti í meira en þrjátíu ár. 
Heildarfjöldi nashyrninga í landinu 
er nú um 1.033 miðað við 887 dýr 
árið 2017.

Tölurnar, sem teknar voru saman 
af sérfræðihóp um verndun afrískra 
nashyrninga, benda til þess að nátt-
úruverndarstarf á svæðinu sé að 
bera ávöxt.

Þá hefur tíðni veiðiþjófnaðar 
minnkað á undanförnum árum, 
eða síðan horn nashyrninganna 
voru eftirsótt á svarta markaðnum 
víða um heim. n

Nashyrningastofn
vex í Simbabve

Svartir nashyrningar eru í útrým-
ingarhættu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

arnartomas@frettabladid.is

KÍNA Kínversk yfirvöld munu slaka 
á sóttvarnaráðstöfunum sínum 
og fjöldaprófum vegna Covid-19 á 
næstu dögum.

Þótt tíðni smits vegna faraldursins 
sé enn há hefur fjöldi borga lagst í 
tilslakanir eftir mikla reiði meðal 
íbúa vegna ráðstafana á borð við 
einangrun og útgöngubann. Þá segja 
ráðamenn að færri séu að veikjast af 
völdum veirunnar.

Nú stendur til að einstaklingar 
sem greinist með veiruna geti verið 
í sóttkví heima hjá sér en á sumum 
stöðum hafði útgöngubann verið 
sett á heilu samfélögin ef að svo 

mikið sem eitt smit greindist þar 
innan.

Kínverskur almenningur virðist 
hafa fengið sig fullsaddan af þessum 
takmörkunum vegna faraldursins og 
hafa mismikil mótmæli sprottið upp 
víðs vegar um landið, allt frá kerta-
fleytingum og yfir í átök við lögreglu. 
Um er að ræða einhverja mestu borg-
aralegu óhlýðni í Kína síðan að Xi 
Jinping tók við völdum 2012. 

Heilbrigðisyfirvöld vara þó við 
bakslagi vegna afléttinga en á mið-
vikudag greindust um 36 þúsund ný 
smit af veirunni í Kína. Það er hæsta 
tala greindra á einum degi síðan far-
aldurinn hófst en stór hluti smitaðra 
er þó með öllu einkennalaus. n

Slaka á aðgerðum í kjölfar reiðibylgju

Mótmæli í Tíbet vegna aðgerða kínverskra yfirvalda.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Velkomin um borð!
MG MARVEL R PERFORMANCE

Eigum bíla á lager
til afhendingar strax! 
MG MARVEL R PERFORMANCE
100% rafdrifinn, fjórhjóladrifinn, 7 ára ábyrgð*

Verð frá: 7.199.000 kr.

*Skilyrði fyrir ábyrgð eru að eigandi tryggi og kosti reglulegt þjónustueftirlit hjá viðurkenndum aðilum. Nánari upplýsingar á www.mgmotor.eu/is-IS/

FLEX leiguverð frá: 183.090 kr. á mánuði.
Miðað við 36 mánuði og 18 þ.km. á ári. Nánar á flex.is
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Kjötframleiðsla á Íslandi í tonnum

Veðrabrigði eru fram undan, 
kuldi í stað hlýinda. Stutt 
er í fyrsta snjóinn í höfuð-
borginni. Þjóðtrú um að gott 
veðurfar kalli á refsingu er 
ekki bara vitleysa.

bth@frettabladid.is

VEÐUR Hvað það verður veit nú 
enginn, vandi er um að slíkt að spá, 
segir í kvæðinu góða.

Þar er reyndar ekki átt við veðrið 
heldur jólagjafir.

En með sama hætti og erfitt er að 
spá um jólapakka landsmanna eru 
veðurfræðingar sammála um að 
vandi sé að spá fyrir um jólaveðrið 
af nokkru viti, hvað þá veðurfar 
útmánaða. Flest bendir þó til að 
kuldaboli sé farinn að hlakka til 
að narta í landsmenn.

Þeir sem óttast innst í þjóðar-
sálinni að Íslendingum verði refsað 
með fimbulkulda í kjölfar þeirra 
óvenjulegu lífsgæða sem þjóðin 
hefur notið í hlýindunum í nóv-
ember, hafa nokkuð til síns máls, 
að sögn Veðurstofunnar.

„Það er eðlilegt þegar fólk segist 
hafa á tilfinningunni að veðurblíða 
haldist ekki, því veðrakerfin hafa 
tilhneigingu til að jafna sig. Ef þau 
hafa lengi legið í ákveðinni stöðu 
er líklegt að sú staða brotni upp og 
við taki önnur,“ segir Teitur Arason 
veðurfræðingur hjá Veðurstofu 
Íslands.

Enda er u veðrabr igði f ram 
undan. Tenetærnar komu heim um 
stund en nú er von á köldu lofti og 
tímabært að pakka sólstólunum. 
Hæðir munu ráða gangi mála 
næstu daga, líkur eru á að snjór 
falli norðanlands næsta miðviku-
dag með frosti í öllum landshlutum 
innan tíðar.

Einar Sveinbjörnsson, veður-
fræðingur hjá Bliku, segir miklar 
breytingar í uppsiglingu.

„Veðurfarið hefur verið ein-

kennilegt undanfarið, lengst af þrá-
látar lægðir fyrir sunnan landið sem 
beindu til okkar heitu lofti úr suð-
austri,“ segir Einar. „En eftir þennan 
fullveldisdag verða breytingar.“

Lægð sem hefur haldið til suð-
vestan við landið er að hverfa. Í 
stað ríkjandi lágþrýstings er von á 
háþrýstingi. Hin mikla vindröst í 
suðri mun snúast norður og undir 
henni verður til mikið hæðasvæði.

„Það eru mjög miklar líkur á að 
styttist í fyrsta snjóinn og það á líka 
við um Reykjavík,“ segir Einar. „Það 
er búið að aftengja hitablásarann 
sem var í gangi allan nóvember.“

Svokallaðar Grænlandsblokkir, 
fyrirstöðuhæðir sem hafa tilhneig-
ingu til að reka vestur, verða að lík-

indum að veruleika. Líður þá oftast 
ekki á löngu uns kalt loft úr norðri 
steypist yfir landið. Þó er erfitt að 
spá á þessu stigi hvort vænta megi 
aðeins kaldara veðurs eða miklu 
kaldara veðurs.

Teitur Atlason vill engu spá um 
jólin, hvað þá að nokkur leið sé að 
fá hann til að gefa landsmönnum 
tóninn um veðrið á komandi ári.

„Við erum ofurseld breytileika 
og það er mjög erfitt að segja til 
um veður nema viku fram í tímann.

Um breytingar á daglegu líf i 
landsmanna eftir hlýindin segir 
Teitur að hálka muni láta á sér 
kræla líkt og oftast hátti til um 
skammdegismánuði. Fólk ætti að 
huga að því í umferðinni. n

Búið að aftengja hitablásarann

Hlýtt loft hefur beinst til Íslands í miklum mæli vikum saman. Tenetærnar komu heim um stund en nú er tímabært 
að huga að skíðabrekkunum.  MYND/AUÐUNN

Það er eðlilegt þegar 
fólk segist hafa það á 
tilfinningunni að 
veðurblíða haldist 
ekki, því veðrakerfin 
hafa tilhneigingu til að 
jafna sig.

Einar Sveinbjörnsson, 
 veðurfræðingur hjá Bliku

ser@frettabladid.is

KJÖTIÐNAÐUR Kjötframleiðsla í 
október á þessu ári reyndist níu 
prósentum minni en í fyrra og 
munar þar mest um fimmtán pró-
senta samdrátt í vinnslu dilkakjöts, 
að því er fram kemur í nýjum tölum 
Hagstofunnar.

Athygli vekur að fallþungi dilka 
dróst saman um fimm af hundraði 
á milli ára og fjöldi sláturdilka fór 
niður um ellefu prósent.

Aftur á móti var sex prósenta 
aukning í svínakjötsframleiðslu 
og sjö prósenta vöxtur í nauta-
kjötsframleiðslu miðað við október 
2021.

Vinnsla alifuglakjöts stóð nán-
ast í stað samkvæmt téðum tölum 
Hagstofunnar. n

Kjötframleiðsla dregst saman um níu prósent á milli ára

bth@frettabladid.is

AKUREYRI Eðlilegt væri að aðgerðir 
gegn lélegum loftgæðum yrðu í 
samræmi við ástandið á skrifstofu-
tíma fremur en að miða við sólar-
hringsmeðaltal. Þetta segir Leifur 
Þorkelsson hjá Heilbrigðiseftirliti 
Norðurlands eystra.

Leifur bendir á að oft sé svifryk 
lítið sem ekkert að nóttu þegar 
enginn sé á ferli, sem geti skekkt 
meðaltal. Að ákvarða viðbrögð 
út frá sólarhringsviðmiði kunni 
að vera ófullkomin aðferð þegar 

mestu varði hvernig loftgæðin séu 
á virkum tíma fólks.

Á leikskólum á Akureyri var 
börnum haldið innandyra í vikunni. 
Léleg loftgæði mældust ítrekað í nóv-
ember, þar af mjög vond 5–6 daga.

Staðviðri, úrkomuleysi og notkun 
nagladekkja hefur verið kennt um. 
Leifur segir á könnu heilbrigðis-
nefndar bæjarins hverju sinni að 
ákvarða aðgerðir.

Svifryk fer verst í aldraða, lungna-
veika og börn. Ekki er algengt að 
börn séu lokuð inni vegna lélegra 
loftgæða. n

Telur að bæta ætti viðmið vegna loftmengunar 

Léleg loftgæði mældust nokkra daga í liðnum mánuði á Akureyri.
MYND/AÐSEND

Minna er framleitt af dilkakjöti.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

arnartomas@frettabladid.is

FRAKKLAND Baguette, langbrauðið 
franska sem er einnig þekkt sem 
snittubrauð, er nú komið á heims-
minjaskrá Menningarmálastofnun-
ar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) 
sem óáþreifanlegur menningar-
arfur.

„Baguette er daglegt brauð, horn-
steinn máltíðarinnar, tákngerving-
ur fyrir samverustundir og það að 
deila,“ sagði talsmaður UNESCO. 
Emmanuel Macron Frakklands-
forseti fagnaði áfanganum og lýsti 
brauðinu sem „250 grömmum af 
töfrum og fullkomnun í daglegu 
lífi okkar“.

Þótt baguette sé einkennandi 
fyrir franska menningu hefur það 
átt undir högg að sækja og hafa vin-
sældir þess dalað á undanförnum 
árum. n

Baguette komið á 
heimsminjaskrá

Brauðið er býsna langt.

arnartomas@frettabladid.is

JAPAN Japanskur matprjónafram-
leiðandi hefur nú framleitt kynhlut-
lausa prjóna ætlaða pörum.

Nýju prjónarnir eru frábrugðnir 
hefðbundnum paraprjónum (jap. 
meoto hashi) fyrir eiginmenn og 
eiginkonur, sem framleiddir eru í 
mismunandi litum og stærðum.

Venjulega eru paraprjónarnir 
misjafnir eftir því hvoru kyninu 
þeir eru ætlaðir, til dæmis þegar 
kemur að lit, stærð og þykkt.

Hugmyndin að kynhlutlausa 
prjónasettinu kom frá kvenkyns 
viðskiptavini sem kom skilaboðum 
áleiðis til framleiðandans, um að 
hún vildi frekar nota karlaprjóna 
og vildi þess vegna kaupa öðruvísi 
paraprjóna fyrir sig og eiginmann 
sinn. n

Nýir matprjónar 
fyrir pör ekki 
bundnir við kyn 
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ummælum 
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þjóðar-
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Eftir situr 
ósjálfbær 
og óábyrg 

stefna. 
Sýndar-

veruleiki í 
stað raun-
veruleika-
tengingar. 

Guðmundur  
Gunnarsson

ggunnars 
@frettabladid.is

Það er alltaf áhugavert þegar ríkisstjórnarflokkarnir 
reyna að beina sjónum almennings inn í sýndarveru-
leika þeirra. Fullyrðingar eru settar fram og síðan treyst 
á að þær verði ekki skoðaðar, hvað þá leiðréttar.

Vinstri græn töldu fólki trú um að þau ætluðu að 
hækka veiðigjöld nú í vikunni þegar raunin er sú að 
verið er að dreifa Covid-lækkun stjórnvalda í fimm 
ár. Þessi leikfimi þeirra líktist leit að syndaaflausn 
eftir stanslausa undanlátssemi gagnvart Sjálfstæðis-
flokknum og stórútgerðinni. Stjórnarflokkunum gafst 
reyndar einnig færi á að samþykkja tillögu Viðreisnar. 
Hún fól í sér einfalda tæknilega breytingu við að gera 
útreikningana á aflaverðmæti gegnsærri, fyrirsjáan-
legri og réttlátari með tengingum við fiskmarkaði. Það 
hefði þýtt hækkun veiðigjalda. Tillagan var ekki sögð 
tímabær (sígilt) og felld af stjórnarflokkunum. Því ekki 
má ógna stöðugleikanum við ríkisstjórnarborðið.

Annað dæmi var þegar viðskiptaráðherra barði sér á 
brjóst um snilldina í hagstjórninni. Tekjuaukinn væri 
svo mikill. Hann er þó fyrst og fremst tilkominn vegna 
viðskiptahalla við útlönd. Í raun erlend og ósjálfbær 
lántaka þjóðarbúsins.

Neysluskattstekjur ríkissjóðs hér eru því ósjálfbærar. 
Það skynsama við slíkar aðstæður er að nýta þann 
tekjuauka og greiða niður erlendar skuldir. Eitt af því 
sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sagði að hefði verið 
gert vel fyrir hrun var að nýta tekjur til að greiða niður 
skuldir ríkissjóðs. Vaxtagreiðslur ríkissjóðs lækkuðu 
því verulega og það veitti dýrmæta viðspyrnu síðar. 
Þessi ríkisstjórn ætlar allt aðrar leiðir. Vaxtagjöld hafa 
stóraukist og eru nú þriðji stærsti útgjaldaliðurinn, 
verða tæpir 100 milljarðar á næsta ári eða svipað og 
fer í málaflokk aldraðra. Skýra framtíðarsýn er hvergi 
að finna í fjárlagafrumvarpinu, hvað þá umbætur á 
kerfum til að tryggja samkeppnishæf lífskjör.

Pólitískt meirihlutasamstarf krefst málamiðlana en í 
þessu samstarfi virðist engin skýr ákvörðun hafa verið 
tekin um það hvernig ná eigi jafnvægi í ríkisfjármálum 
og forgangsraða fjárveitingum betur. Eftir situr ósjálf-
bær og óábyrg stefna. Sýndarveruleiki í stað raunveru-
leikatengingar. n

Sýndarveruleiki

Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir

 formaður  
Viðreisnar

ÍÞRÓTTAVIKAN 
MEÐ BENNA BÓ

FÖSTUDAGA KL. 21.00 

Það má margt ráða af því hvernig 
valdamikið fólk talar um andstæð-
inga sína. Sér í lagi þegar andstæðing-
arnir velgja þeim hraustlega undir 
uggum. Gera sig jafnvel líklega til að 

hafa af þeim völdin.
Um þetta vitna tvö nýleg dæmi úr heimi 

stjórnmálanna.
Á fimm ára afmælisdegi ríkisstjórnarinnar 

var Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra spurð 
út í Kristrúnu Frostadóttur, nýkjörinn formann 
Samfylkingarinnar. Þingmanninn sem rýkur 
upp í vinsældum og virðist á góðri leið með að 
verða leiðandi afl á þingi.

Um Kristrúnu sagði Katrín: „Hún er málefna-
legur stjórnmálamaður sem mér hugnast vel.“ 
Bætti raunar um betur og sagðist standa keik 
andspænis leiftursókninni, þar sem það væri 
„hlutverk Kristrúnar að gagnrýna stjórnina“.

Það verður að segjast eins og er að það er 
bragur á þessu viðhorfi. Í þessum ummælum 
kristallast helstu kostir eins farsælasta forsætis-
ráðherra þjóðarinnar. 

Það er alltaf hægt að ganga að því vísu að 
Katrín muni tala af virðingu. Þá virðingu fær 
hún svo margfalt til baka í formi stuðnings sem 
nær langt út fyrir hennar eigin stjórnmála-
flokk.

Berum þetta nú saman við fræga ræðu for-
manns Sjálfstæðisflokksins á landsfundi fyrir 
mánuði síðan. Þar sem hann ákvað að verja 
bróðurparti eigin predikunar í skeytasendingar 
og steinkast. Allir þeir sem honum stendur 
stuggur af fengu sinn skerf.

Bjarni Benediktsson er afar fær stjórnmála-
maður. En á framgöngu hans á þessum fundi 
var allt annar og síðri bragur en Katrín jafnan 
skartar.

Þessi ólíku ummæli tveggja valdamestu ráð-
herra þjóðarinnar sýna, svo ekki verður um 
villst, að Katrín Jakobsdóttir hefur yfirburðina. 
Hún ber af í ríkisstjórnarsamstarfi flokka sem 
helst vilja sem minnstu breyta. Þar sem varð-
staðan er eini sýnilegi sameiningarflöturinn.

En henni ferst verkefnið vel úr hendi vegna 
þess að hún hefur vit á að hampa þeim sem 
harðast að henni sækja. Sefar svo þess á milli 
samherjana sem reyna að hlaupast undan 
merkjum. Af yfirvegun og eins konar sýni-
kennslu í leiðtogatilburðum.

Það skiptir nefnilega svo ótrúlega miklu máli 
að skipstjórinn sé alltaf sá sem er stóískur.

Þetta eru þeir eiginleikar sem gera Katrínu 
að leiðtoganum sem ríkisstjórnin þarf og þess 
vegna er hún farsæl. Annarra yrði ekki eins sárt 
saknað. n

Leiðtogabragur

gar@frettabladid.is

Haglél
Sá einkennilegi atburður varð 
á höfuðborgarsvæðinu í gær að 
haglél birtist eins og skrattinn 
úr sauðarleggnum og féll yfir 
land og lýð sem átti sér einskis 
ills von, vitanlega, og rak upp 
stór augu. Mun þetta hagl hafa 
sést víða, jafnvel á stöðum 
eins og Stokkseyri og Eyrar-
bakka. Hvort þessi viðburður 
er undanfari þess að í vetur 
verði vetrarveður hér sunnan-
lands er sennilega of snemmt 
að skera úr um. Hitt blasir við 
að forvígísmenn skíðasvæða 
hljóta að hafa hlaupið um fjöll 
með tunguna á undan sér til að 
reyna að krækja í þó ekki nema 
örlítinn part af dýrðinni.

Fullveldi
Fyrrum frídagurinn og virðu-
legi húllumhædagurinn 1. 
desember var í gær og leið hjá 
að mestu óséður. Það er af sem 
áður var er háir og lágir, þó mest 
háir, tóku fullveldisdaginn 
alvarlega og minntust andak-
tugir þrákelkni forfeðra okkar 
og formæðra í baráttunni fyrir 
sjálfræði þjóðarinnar. 

Nú er hins vegar að sjá að 
málsmetandi mönnum þyki 
orðið fullmikið veldi á landsins 
lýð og muni ekki unna sér 
hvíldar fyrr en tekst að vinda 
ofan af slíkum tilburðum, sem 
kunna ekki góðri lukku að 
stýra. n
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Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar 
Framsóknar, Sjálfstæðisf lokks og 
Vinstri hreyfingarinnar – græns 
framboðs er kveðið á um að mönnun 
löggæslu á Íslandi þurfi að vera í takt 
við þarfir samfélagsins. Því þurfi að 
gera tímabundið átak með það að 
markmiði að fjölga í lögreglunámi á 
háskólastigi og tryggja þannig aukið 
öryggi og fagmennsku innan lög-
reglunnar. Með fjölgun menntaðra 
lögreglumanna er unnt að bæta 
þjónustu, stytta rannsóknartíma og 
auka gæði lögreglustarfa.

Viðvarandi mannekla
Því miður hefur ekki tekist að draga 
úr manneklu meðal lögreglumanna 
hérlendis síðustu fimmtán ár. Ísland 
er með einna fæsta lögreglumenn 
í Evrópu miðað við höfðatölu og 
hvergi hefur lögreglumönnum fækk-
að jafn mikið hlutfallslega sl. áratug 
og hérlendis. Mannekla kemur niður 
á almennri löggæslu, forvörnum og 
frumkvæðisvinnu og eykur álag á 
lögreglumenn. Samkvæmt skýrslum 
greiningardeildar ríkislögreglustjóra 
hefur fólksfjölgun, fjölgun ferða-
manna og fækkun lögreglumanna 
komið niður á löggæslu, ekki síst í 
dreifbýli.

Við vitum öll hversu mikilvægt 
það er að lögreglan búi yfir mennt-
uðum lögreglumönnum, fjárveit-
ingar til lögreglu hafa aukist síðustu 
ár og átaki hefur verið hrint í gang 
til þess að fjölga lögreglumönnum, 
en það mun þó taka nokkurn tíma 
þar til við komum til með að sjá þær 
aðgerðir bera almennilegan árangur. 
Nám til starfsréttinda tekur nú tvö ár 
og mögulegt er að bæta við sig einu 
ári til þess að ljúka náminu með BA-
gráðu. En almennt tekur um 5 ár að 
mennta, þjálfa og byggja upp reynslu 
hjá lögreglumönnum. Enn eru 
nokkur ár í að búið verði að mennta 
og þjálfa nægilega marga lögreglu-
menn svo gott sé. Lögreglan vill geta 
gert betur en þarf til þess verkfæri í 
töskuna. Svo að lögreglan og önnur 
lögregluyfirvöld geti verið í stakk 
búin til þess að mæta þeim miklu 
samfélagslegu áskorunum sem leiða 
af skipulagðri glæpastarfsemi, tækni-
þróun, nýjum hugbúnaðarlausnum, 
hnattvæðingu og fjarskipta- og net-

tengingu þarf að leita annarra leiða 
til þess að styrkja lögregluna og það 
getum við gert með því að nýta sér-
fræðinga á öðrum sviðum í auknum 
mæli.

Borgaralegir sérfræðingar
Lögreglan á Akureyri auglýsti nýver-
ið eftir rann sókn ar lög reglu mönn-
um og borg ara leg um sér fræðing-
um til að rann saka sta f ræn gögn, 
með áherslu á farsím a rann sókn ir. 
Meðal verk efna sér fræðing anna 
eru rann sókn ir sem krefjast auk-
inn ar sér hæf ing ar og sérþekk ing ar. 
Til að mynda af rit un og rann sókn ir 
farsíma og annarra staf rænna sönn-
un ar gagna og sam skipti við er lenda 
sam skiptamiðla og lög gæslu yf ir-
völd með til liti til rétt ar beiðna. Þær 
menntunarkröfur sem gerðar eru 
fyrir borg ara leg an sér fræðing er 
mennt un sem nýt ist í starfi. Ég tel að 
við þurfum að nýta með fjölbreytt-
ari hætti borgaralega sérfræðinga 
til greiningarvinnu hjá lögreglunni, 
þannig skapast betra ráðrúm fyrir 
lögreglumenn til þess að starfa á 
vettvangi. Auk þess er lögreglan sem 
stofnun svo miklu meira heldur en 
lögregla sem fer með lögregluvald, 
með því að styrkja stofnunina með 
þessum hætti má efla lögregluna 
sem heild á mun skemmri tíma. 
Mikilvægt er að gera greiningu á 
hvaða störf það eru sem hægt er að 
fela hinum borgaralegu sérfræðing-
um, þannig má ná skilmerkilegum 
og markvissum árangri.

Að lokum langar mig að árétta að 
á sama tíma og farið er í átak við að 
fjölga lögreglumönnum er það afar 
mikilvægt að halda utan um þá lög-
reglumenn sem fyrir eru í starfi, en 
mannekla í lögreglunni er ein helsta 
uppspretta álags og streitu fyrir lög-
reglumenn með tilheyrandi hættu 
á brottfalli úr stéttinni. Við megum 
ekki láta skort á lögreglumönnum 
verða til þess að við missum fleiri 
úr stéttinni. Þá er það mikilvægt að 
lögreglan finni og fái stuðning, hvort 
sem er frá yfirvöldum eða íbúum 
þessa lands til þess að sinna því 
mikilvæga starfi sem löggæsla er. n

Lögregluna þarf að 
styðja og styrkja

Ingibjörg Isaksen 
þingflokksformað-
ur Framsóknar og 
fyrsti þingmaður 
NA-kjördæmis
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JÓLAFJÖR
með sölku sól

Mannekla kemur 
niður á almennri lög-
gæslu, forvörnum og 
frumkvæðisvinnu og 
eykur álag á lögreglu-

menn. Nú rífa margir hár sitt og skegg, ef 
því er að skipta, út af nýafstaðinni 
Loftslagsráðstefnu Sameinuðu 
þjóðanna, eða COP27. Það er hægur 
leikur í ljósi þeirrar ráðstefnu og 
alls þess sem er að gerast í heim-
inum að tileinka sér mjög djúpa 
svartsýni þegar kemur að fram-
tíðarhorfum varðandi líf á jörðu. 
Ákaflega margt bendir til að mann-
kynið sé að fara með vistkerfið 
til helvítis, og þegar þjóðir koma 
saman, eins og á ráðstefnunni, er 
eins og enginn ætli að gera neitt í 
neinu. Doðinn virðist algjör. Tafa-
leikir eru spilaðir. Rifist er um orð í 
ályktunum á meðan jöklar bráðna, 
skógar brenna og lönd sökkva.

Eða hvað? Áður en stokkið er 
út í skúr og náð í spjald og kúst-
skaft til að búa til skilti til þess að 
skrifa á það „Þetta er búið“ til þess 
að standa með í úlpu í Skeifunni 
um helgina, er kannski mikilvægt 
að reyna að anda með nefinu eða 
hugleiða um stundarsakir í lótus-
stellingunni á steini við hafið í 
nóvemberblíðunni. Ná áttum.

Sjáum til. Jú, svartasta bölsýni 
á fyllilega rétt á sér. Hún er mjög 
skiljanleg. Í raun er hún óþægilega 
viðeigandi. Eins og staðan er núna, 
og miðað við núverandi útblástur 
gróðurhúsalofttegunda, stefnir í 
að hlýnun lofthjúpsins verði 2,8 
gráður á þessari öld, miðað við 
upphaf iðnvæðingar. Það yrði full-
komin katastrófa. Í löndum þar 
sem nú búa milljarðar manna yrði 
ólíft. Fólk stæði frammi fyrir því að 
flýja þau lönd eða svitna til dauða 
í banvænu samspili ofsahita og 
raka. Veröldin að öðru leyti myndi 
breytast í martraðarkennt óvissu-
svæði veðurfarshörmunga af áður 
óþekktri stærðargráðu. Þetta er 
veröld barna okkar og barnabarna. 
Ofan á náttúruhamfarir munu 
bætast ógnir vegna félagslegs 
óstöðugleika, gríðarstórra strauma 
flóttafólks, stríðsátaka, hungurs-
neyða og annars böls. Þau kerfi 
sem mannfólkið hefur búið sér til 
eru engan veginn í stakk búin til 
þess að takast á við þá áratugi af 
viðvarandi neyðarástandi sem eru 
í uppsiglingu.

Önnur ástæða til að standa með 
skilti í úlpu yfir hátíðirnar fyrir 

utan búðir felst í því að ákaflega 
margar vísbendingar eru fyrir 
hendi um að mannkynið stefni 
alls ekki í rétta átt í aðgerðum 
sínum svo hægt verði að fyrir-
byggja skelfingarnar. Olíufyrirtæki 
munda nú borana á áður ónýttum 
olíulendum í Afríku eins og enginn 
sé morgundagurinn og útblástur 
dregst ekki saman, þótt ríkis-
stjórnir lýsi yfir háleitum mark-
miðum í þá veru. Og stórþjóðum 
eins og Rússum og fleirum virðist 
einfaldlega slétt sama. Fara bara í 
stríð.

Rúskí karamba, svo vitnað sé 
í Fóstbræður. Nýleg skýrsla um 
stöðu loftslagsaðgerða á heimsvísu 
hefur leitt í ljós að á engum kvarða 
af ríflega fjörutíu hafa þjóðir heims 
sýnt nægilegan árangur í loftslags-
málum. Það er eins og ekkert liggi 
á. Allir sallarólegir. Á nokkrum 
kvörðum var stefnan beinlínis í 
ranga átt.

Orð og ályktanir munu ekki 
leysa loftslagsvandann, heldur 
aðgerðir. Í raun þarf að breyta 
öllum kerfum og grundvallarhugs-
unum. Veröldin þarf nýtt orku-
kerfi, nýja tegund matvælafram-
leiðslu, nýjar neysluhefðir og sumir 
segja jafnvel ný trúarbrögð, til þess 
að efla andann, byggð á lotningu 
fyrir náttúrunni og umhverfinu 
sem elur okkur og nærir.

Þetta er soldið mikið. Fyrir 
þjóð sem getur ekki einu sinni 
selt hlutabréf í banka eða gert 
kjarasamninga hljómar þetta 
óyfirstíganlegt. Vísindasamfélagið 
segir að mannkynið hafi sjö ár. Ef 
ekki tekst að draga úr útblæstri 

um helming næstu sjö árin lokast 
gluggi. Þá fer hlýnun jarðar yfir 
eina og hálfa gráðu og vítahringir 
loftslagsbreytinga hefjast, sem 
leiða til enn meiri hlýnunar.

Tökum þá upp léttara hjal. Núna 
setja ríkisstjórnir heims eina og 
hálfa trilljón Bandaríkjadala á ári 
hverju í það að beinlínis niður-
greiða olíunotkun og skógareyð-
ingar. Fyrir þann pening má kaupa 
Apple-fyrirtækið tvisvar og eiga 
afgang. Af bjartsýnum sjónarhóli – 
smá Pollíönnu – má segja að þarna 
sé jú krani sem kannski er hægt að 
snúa. Ef þessi peningur er settur í 
orkuskipti og umbreytingar, þá er 
von.

Kannski er þetta að gerast. Á 
COP27 var ekki bara rifist um 
orð í ályktunum. Urmull af sam-
þykktum milli alls konar aðila leit 
þar líka dagsins ljós, um uppbygg-
ingu á hreinni orkuframleiðslu úti 
um allar jarðir. Sólar- og vindorka 
hefur aldrei verið ódýrari. Fjár-
festingar í vistvænum verkefnum 
á heimsvísu hafa margfaldast. 
Kröfur ungs fólks og annarra um 
breytingar stigmagnast ár frá ári. 
Alveg eins og í náttúrunni, þar 
sem víxlverkun atburða getur leitt 
til veldisvaxtar í hörmungum, 
þá getur félagsleg víxlverkun 
alls konar atburða – umbreyting 
kerfa skapar velsæld sem skapar 
meiri getu sem skapar enn hraðari 
umbreytingu kerfa – líka skapað 
veldisvöxt framfara sem kannski 
mun bjarga veröldinni frá allra 
verstu hörmungunum.

Í öllu falli má ekki missa vonina. 
Án hennar er ekkert. n

Sjö ár

Guðmundur 
Steingrímsson

n Í dag 
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Í mars opnuðu Stígamót nafnlaust 
netspjall fyrir 13–20 ára: Sjúkt spjall, 
þar sem fjölmörg ungmenni hafa 
deilt reynslu sinni af ofbeldi. Í þeim 
samtölum fást ýmsar skýringar á 
því af hverju fæst ungmennin hafa 
sagt nærumhverfi sínu frá of beld-
inu. Þessar skýringar er mikilvægt 
að skoða og hafa í huga þegar unnið 
er að forvörnum og viðbrögðum við 
ofbeldi.

„Hvernig gat ég látið þetta gerast, 
mér var kennt betur!“
Algengustu tilfinningar brotaþola 

kynferðisof beldis eru skömm og 
sektarkennd. Þessa sáru en eðlilegu 
hugsanavillu reynum við að leið-
rétta í samtalinu, í von um að ung-
mennið treysti sér frekar til að leita 
aðstoðar þegar ljóst er að skömmin 
og sektin er alfarið gerandans. 
Samtöl sem gjarnan byrja á: „Ég get 
ekki sagt neinum frá, mér finnst 
þetta allt vera mér að kenna,“ en 
enda blessunarlega á: „Takk fyrir að 
útskýra og gefa mér annað sjónar-
horn, mér líður miklu betur núna.“

„Mér þykir svo vænt  
um hann og vona alltaf  
að hann muni breytast“
Í langf lestum frásögnum á ungl-
ingaspjallinu er gerandinn kærasti 
brotaþolans, en sár og flókin stað-
reynd varðandi kynferðisofbeldi er 
að oftast eiga brotaþoli og gerandi 
náin tengsl. Sú viðkvæma staða 
bæði torveldir brotaþola að skil-
greina reynsluna sem of beldi og 

f lækir það að opinbera of beldis-
manninn. Þrátt fyrir ungan aldur 
viðmælendanna sést vel þekkt og 
skýrt mynstur ofbeldissambanda í 
samtölunum – þar sem þolandinn 
upplifir sig ábyrgan fyrir hegðun 
gerandans, felur ofbeldið, efast um 
eigin upplifun eða hangir í voninni 
um að hegðunin breytist. Það nístir 
að sjá kornungar stelpur sem enn 
búa flestar í foreldrahúsum skrifa: 
„Hann missir stundum stjórn á sér 
en hann er að gera sitt besta, hver 
myndi hjálpa honum ef ég hætti 
með honum? Ég er hætt að finna 
fyrir sorg þegar hann er vondur við 
mig, er eiginlega bara dofin. Svo 
skrýtið, ég hef ekkert til að vera föst 
við hann, ekki barn eða húsnæði en 
samt líður mér föst.“

„Var mér nauðgað?“
Ein algengasta spurningin sem 
kemur inn á unglingaspjallið er ein-
hver útgáfa af: „Var mér nauðgað?“/

„Er ég í of beldissambandi?“ svo 
ljóst er að mörg ungmenni eiga 
erfitt með að skilgreina kynferðis-
of beldi, í það minnsta þegar um 
ræðir þeirra eigin reynslu. Þetta 
ítrekar þörfina á ítarlegri og sífelldri 
fræðslu um ofbeldi. Ekki síst til for-
eldra, kennara og þjálfara, svo nán-
asta umhverfi barna og unglinga sé 
vel í stakk búið til að mæta þeirri 
staðreynd að sá aldurshópur er lík-
legastur til að verða fyrir kynferðis-
ofbeldi.

„Enginn myndi trúa mér“
Loks óttast brotaþolarnir viðbrögð 
umhverfisins. Ótti við að gerand-
inn hefni sín eða þeim verði á ein-
hvern hátt refsað fyrir að segja frá. 
Ótti við að valda foreldrum sínum 
sársauka, vonbrigðum og jafnvel 
fjárhagsvanda. Ótti við að vera 
ekki trúað, vera dæmd og kennt 
um of beldið, eða við að fá á sig 
stimpil. 

Ef laust er óttinn við viðbrögð 
annarra oft órökréttur, en sum 
ungmennanna hafa í raun fengið 
slíkt viðmót við að segja frá. 
Fræðslan um kynferðisof beldi 
þarf nefnilega einnig að fjalla um 
nauðgunarmenningu, gerenda-
meðvirkni og þolendaskömmun.

Sjúkt spjall á www.sjukast.is er 
opið á mánudags-, þriðjudags- og 
miðvikudagskvöldum. n

Þessi grein er birt í tilefni 16 daga 
átaks gegn kynbundnu of beldi.

Ástæður þess að unglingar segja ekki frá kynferðisofbeldi

Eygló Árnadóttir 
verkefnastýra 
fræðslu og for-
varna hjá Stíga-
mótum

Ég er hætt að finna 
fyrir sorg þegar hann 
er vondur við mig, er 
eiginlega bara dofin.

Heimurinn stendur frammi fyrir 
neyðarástandi í loftslagsmálum og 
samhugur ríkir um að mannkyn 
verði að hætta notkun jarðefnaelds-
neytis ef sporna á við alvarlegum 
afleiðingum þeirra. Eitthvað sem 
veldur ekki losun gróðurhúsaloft-
tegunda þarf að koma í staðinn 
fyrir jarðefnaeldsneyti og lykillinn 
að lausninni er endurnýjanleg orka.

Íslendingar státa af, og réttilega, 
forystu í hlutfalli endurnýjanlegrar 
orku. Gjarnan er notast við frum-
orkunotkun og hlutfall endurnýj-
anlegrar frumorkunotkunar sem 
mælikvarða á þann árangur. Ísland 
er það ríki sem hefur hvað hæst 
hlutfall endurnýjanlegrar frumorku 
í heiminum, eða um 85%.

Íslensk stjórnvöld stefna að því 
að vera áfram í forystu þegar kemur 
að endurnýjanlegri orku og að við 
verðum óháð jarðefnaeldsneyti árið 
2040, eftir 18 ár. Ef eldsneyti sem 
flutt er hingað til lands til að knýja 
samgöngur milli landa er hluti af 
því markmiði þýðir það líka að árið 
2040 verður frumorka Íslendinga 
100% endurnýjanleg.

Þegar við rýnum aðeins betur í 
frumorkunotkun okkar Íslendinga 
þá skiptist hún í þrennt :

n  25% raforka unnin úr vatnsafli 
og jarðhita.

n  60% jarðhiti til húshitunar, 
baða og annarrar neyslu.

n  15% jarðefnaeldsneyti s.s. olía 
og bensín til að knýja vélar og 
tæki, skip og flugvélar.

Við erum sem sagt, ef notast er við 
þennan mælikvarða um frumorku-
notkun, 85% græn og eftir standa 
15% frumorkunotkunar knúin jarð-
efnaeldsneyti. Það hljómar næstum 
því eins og við séum rétt við mark-
línuna þegar við segjum að aðeins 
15% af frumorkunotkun Íslendinga 
séu enn knúin jarðefnaeldsneyti. 
85% eru þegar í höfn og lokasprett-
urinn getur vart verið erfiður? En 
þessi 15% leyna heldur betur á sér 
og geta reynst þrautin þyngri.

Við þurfum að skipta um orku-
gjafa allra samgöngutækja innan-
lands, alls sjávarútvegsins og 
ferðaþjónustunnar, vélar og tækja 
byggingariðnaðarins og landbún-
aðarins og svo mætti lengi telja.

Bruni um helmings innfluttrar 
olíu veldur samfélagslosun
Brjótum þessi 15% aðeins niður. Um 
helmingur þessara alræmdu 15 pró-
senta veldur losun sem fellur undir 
samfélagslosun. Íslensk stjórn-
völd hafa sett markmið um sam-
drátt samfélagslosunar og gefið út 
að draga þurfi úr árslosun um 1,3 

milljónir tonna til ársins 2030 frá 
árinu 2021. Losun vegna jarðefna-
eldsneytis innan samfélagslosunar 
er um 1,6 milljónir tonna ár hvert og 
því ljóst að með orkuskiptum er til 
mikils að vinna.

Það er ekki nóg með að erfitt sé 
að skipta þessari orku út, sem við 
fáum nú úr jarðefnaeldsneyti. Það 
er líka bráðnauðsynlegt verkefni, 
því þjóðin hefur skuldbundið sig til 
þess í samningum við aðrar þjóðir. 
Þetta ætlum við að gera og þetta 
verðum við að gera.

En hvað er frumorka?
Frumorka er magn orku sem er 
til staðar en segir ekki til um hve 
mikil orka nýtist í raun og veru. 
Hve mikil orka nýtist er misjafnt 
eftir orkugjöfum og notkun þeirra, 
s.s. tegund og nýtni tækja. Þegar við 
skoðum venjulegan bensínbíl nær 
hann að nota um 30% orkunnar til 
að koma sér áfram, 70% orkunnar 
breytist bara í varma en snýr ekki 
hjólum bílsins. Þannig að aðeins 
þriðjungur frumorkunnar nýtist til 
að færa bílinn. Nýtni jarðefnaelds-
neytis er mismunandi eftir tækjum 
og búnaði. Nýtni dísilbíla er t.d. 
hærri en bensínbíla, eða um 50%, 
þ.e. helmingur orkunnar nýtist til 
að færa bílinn. Frumorka er því í 
raun slæmur mælikvarði á orku-
notkun, enda nær það ekki utan 
um notkun orkunnar heldur magn 
orku sem til er og í tilfelli jarðefna-
eldsneytis, orku sem innflutt er.

Hvað þurfum við mikla 
orku til að skipta út 
jarðefnaeldsneytinu?
Við framleiðum alls 19 TWst af raf-
orku hér á landi á ári hverju. Jarð-
efnaeldsneytið sem telur til 15% 
frumorkunotkunar okkar sam-

svarar um 11 TWst þegar það kemur 
inn fyrir landsteinana, orkutöp sem 
verða hér á landi við nýtingu jarð-
efnaeldsneytisins gera það svo að 
verkum að í raun koma aðeins um 
5 TWst orkunnar frá öllu þessu inn-
flutta eldsneyti að raunverulegum 
notum.

En ef við þurfum bara 5 TWst til 
að verða algræn, hvað þurfum við 
þá mikið af orku til að skipta þessu 
út?

Ef við horfum svo einungis á þá 
olíunotkun sem er hluti af sam-
félagslosun, þ.e. horfum framhjá 
samgöngum á milli landa, eru í raun 
aðeins 3 TWst sem nýtast til að færa 
skipin, tækin og bifreiðarnar okkar 
áfram. Er það þá nokkuð mál?

Málið er auðvitað ekki svona 
einfalt. Rétt eins og við vinnslu og 
notkun jarðefnaeldsneytis verða 
líka óhjákvæmileg orkutöp í fram-
leiðslu og notkun endurnýjanlegs 
eldsneytis.

Þegar rafmagn er notað beint 
á vélar og tæki nýtist orkan best, 
þannig ná rafbílar að nýta um 90% 
raforkunnar til að hreyfa bílinn. 
Fyrir aðra staðgengla jarðefnaelds-
neytis, sem munu vissulega byggja 

á rafmagni en þarf að vinna áfram 
til að skili því sem til er ætlast, 
er orkunýtnin lægri. Orkunýtni 
vetnisvinnslu er á bilinu 60-65% og 
vetnisfarartækja um 55% þannig að 
heildarorkunýting er eingöngu um 
35% sem jafngildir orkunýtni bens-
ínbíla. Fyrir þær tegundir farartækja 
þar sem hvorki er fýsilegt að nýta 
raforku né vetni beint er hægt að 
vinna aðrar tegundir rafeldsneytis, 
svo sem metanól eða flugvélaelds-
neyti, úr vetni og koldíoxíði. Orku-
nýtni þessara valkosta er lægri, eða 
um 30% þegar notast er við metanól 
og enn lægri fyrir flugvélaeldsneyti.

Ef við gætum skipt jarðefnaelds-
neyti út fyrir rafmagn án þess að 
vinna orkuna frekar væri málið 
kannski einfalt en svo er ekki. 
Stærsti hluti orkuskipta, allavega 
fyrir skip, stærri bifreiðar og f lug-
samgöngur, munu byggja á vetni, 
rafeldsneyti og öðrum staðgenglum 
jarðefnaeldsneytis.

Þegar við tökum þetta saman og 
horfum á spár um hvernig samsetn-
ing þessara staðgengla muni líta út 
má gera ráð fyrir að framleiða þurfi 
a.m.k. 2,5 TWst fyrir hverja 1 TWst 
sem notuð verður til orkuskipta á 
landi og hafi. Þetta þýðir að til að 
bæta upp núverandi notkun jarð-
efnaeldsneytis sem notað er innan-
lands þurfum við um 7,5 TWst. Þetta 
er orkuþörf sem skilar samdrætti í 
samfélagslosun og styður þar af 
leiðandi við skuldbindingar Íslands 
í loftslagsmálum. Líklegt er að orku-
notkun í heildina muni aukast m.a. 
með auknum mannfjölda, en tölur 
Hagstofunnar gera ráð fyrir að við 
verðum um 440 þúsund árið 2040. 
Ferðaþjónustan er líka óðum að ná 
vopnum sínum eftir lægð Covid-
áranna sem gæti leitt til aukinnar 
orkunotkunar.

Í millilandaf lugi bendir tækni-
þróun til þess að nýtni staðgengla 
við jarðefnaeldsneyti muni verða 
enn minni eða að það þurfi a.m.k. 4 
TWst af raforku fyrir hverja 1 TWst 
sem notuð verður. Við þurfum því 
8 TWst til viðbótar til að sjá milli-
landaf luginu fyrir grænum stað-
genglum jarðefnaeldsneytis og ná 
því marki að frumorkunotkun verði 
endurnýjanleg og innlend að fullu.

Það þarf kannski ekki að tvö-
falda raforkukerfið fyrir orkuskipti 
innanlands né ef ætlunin er að ná 
millilandasamgöngunum með. Það 
má líka vera að orkusamsetning 
verði að einhverju leyti önnur en 
gert er ráð fyrir núna. Hvað sem því 
líður blasir það við að meira raf-
magn þarf í kerfið til að mæta allri 
þeirri orkuþörf sem í dag er knúin 
jarðefnaeldsneyti. n

Frumorkan og fimmtán prósentin

Jóhanna Hlín 
Auðunsdóttir

 forstöðu-
maður loftslags og 
grænna lausna hjá 

Landsvirkjun

Þegar rafmagn er 
notað beint á vélar 

og tæki nýtist orkan 
best, þannig ná rafbílar 

að nýta um 90% raf-
orkunnar til að hreyfa 

bílinn.
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Á þeim tíma höfðum 
við skoðað 100 víta
spyrnur sem Messi 
hafði tekið. 

Guðmundur Hreiðarsson

 
Argen
tínska 
þjóðin 
setur allt 
traust á 
Messi sem 
bregst 
stundum.

Messi 
skaut til 
vinstri 
þegar 
Hannes 
varði en fór 
til hægri í 
fyrradag 
gegn Pól
landi.

Það er ekki fyrir alla að verja 
frá Lionel Messi á stærsta 
sviði fótboltans, sjálfu Heims-
meistaramótinu. Hinum 
pólska Wojciech Szczęsny 
tókst hins vegar að endur-
taka það sem Hannes Þór 
Halldórs son gerði svo eftir-
minnilega árið 2018.

hoddi@frettabladid.is

Fótbolti Það var mikil pressa á 
Lionel Messi þegar hann steig á 
vítapunktinn á miðvikudag í Doha 
í Katar; Argentína varð að sækja 
úrslit gegn Póllandi til að komast 
áfram á Heimsmeistaramótinu. 
Þessi sama pressa var á Messi þegar 
hann steig á punktinn gegn Íslandi 
í Moskvu, sumarið 2018. Í bæði 
skiptin klikkaði þessi magnaði leik-
maður á ögurstundu.

„Þetta var öðruvísi markvarsla, 
spyrnan frá Messi var alls ekki 
slök,“ segir Guðmundur Hreiðars-
son, fyrrverandi markvörður og 
markmannsþjálfari Jamaíka í dag 
um málið.

Szczęsny varði virkilega vel frá 

Messi í stöðunni 0–0 en að lokum 
vann Argentína góðan sig ur 
sem skaut liðinu áfram. „Eins og 
Szczęsny segir sjálfur frá, þá er mikil 
vinna á bak við svona vítaspyrnur. 
Svo blandast auðvitað inn í þetta 
smá heppni.“

Guðmundur var markmanns-
þjálfari íslenska liðsins á HM 2018 
og segir mikla vinnu liggja á bak við 
svona hluti. „Á þeim tíma höfðum 
við skoðað 100 vítaspyrnur sem 
Messi hafði tekið, við tókum saman 
alla tölfræði um það hvar hann væri 
líklegastur til að taka sínar spyrnur. 
Fyrir fjórum árum fannst okkur það 

líklegast að þegar allt væri undir þá 
færi hann í hornið sem Hannes ver 
frá honum.

Í æfingaleikjum miðað við töl-
fræðina sem var þá, þá setti hann 
boltann yfirleitt í vinkilinn þar sem 
hann tók spyrnuna gegn Póllandi. 
Þetta er úti um allt hjá honum, 
Messi klikkar á svona 7–8 prósent-
um af sínum vítaspyrnum, en hann 
heldur alltaf áfram að taka þær.“

Gríðarlegt stress
Ljóst er að mikið stress gerir vart 
við sig hjá Messi þegar hann stígur 
á punktinn fyrir Argentínu, heil 
þjóð treystir á það að hann leiði 
liðið til sigurs á Heimsmeistara-
mótinu. „Maður sér það í spyrnunni 
í gær að það er gríðarlegt stress og 
mikið undir. Maður sá sömu takta 
frá honum gegn Hannesi. Við sjáum 
andlitsdrættina hans, hann er 
gríðarlega stressaður. Hann dregur 
djúpt andann og blæs svo frá sér. 
Það er gríðarlega mikið undir, 
markvörðurinn tapar aldrei í svona 
aðstæðum.“

Guðmundur segir að varslan frá 
Szczęsny sé á heimsmælikvarða. 

„Tímasetningin í öllu hjá honum 
er frábær, hann fer af stað á sama 
augnabliki og Messi spyrnir í bolt-
ann. Þetta er geggjuð markvarsla og 
þvílíkur kraftur í honum.

Þetta er úrvalshæð fyrir mark-
vörð, aðeins ofar eða neðar og þá 
ertu of seinn. Það var keimlíkur 
aðdragandi hvernig Hannes hegð-
ar sér rétt fyrir spyrnuna og svo 
Szczęsny. Hann hoppar og lemur 
í slána, Hannes klappar saman 
höndum rétt áður en hann spyrnir. 
Hvort slíkt hafi áhrif er reyndar 
ómögulegt að segja.“

Messi stækkar augnablikið
Það að verja frá Lionel Messi á þessu 
stærsta sviði fótboltans gerir augna-
blikið enn stærra fyrir markvörð. 
„Það gerir þetta allt miklu stærra. 
Í tilfelli okkar Íslendinga og þá sér-
staklega fyrir Hannes, þá er hans 
augnablik í mínum bókum stærra, 
Ísland nær þarna stigi í sínum fyrsta 
leik á HM. Það að verja á móti Messi 
er hins vegar alltaf stórt augnablik, 
sama hvernig úrslitin verða," segir 
Guðmundur, um augnablikin sem 
alla markverði dreymir um. n

Í fótspor Hannesar á HM
Eitt frægasta 

augnablik í 
íslenskri íþrótta-

sögu var þegar 
Hannes Þór 

varði frá Messi 
sumarið 2018.

Fréttablaðið/
Getty

Pólski mark-
vörðurinn var 
ekki lengi að 
lesa hvað Messi 
ætlaði sér að 
gera. Messi 
þekkir það vel 
að klikka á HM.
 Fréttablaðið/
 Getty
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Fótbolti KSÍ hefur á undanförnum 
dögum verið að framlengja samn-
inga við tæknifyrirtæki. Breyting-
arnar í heimi íþrótta hafa verið 
hraðar á undanförnum árum og er 
nú allt greint í frumeindir. Til þess 
þarf tækni og búnað og KSÍ, sem 
var eftirbátur í þessum málum, 
hefur tekið stór skref fram á við 
undanfarin ár.

Í vikunni hefur KSÍ framlengt 
samninga sína við FootoVision og 
Spiideo sem eru erlend fyrirtæki. 
FootoVision sér um gagnasöfnun 
og leikgreiningu í tengslum við 
leiki landsliða (optical tracking). 
KSÍ samdi við FootoVision til 
reynslu um mitt ár 2021 og nú hefur 
verið undirritaður samstarfssamn-
ingur sem gildir til ársloka 2023.

KSÍ framlengir samning sinn 
við Spiideo um þrjú ár. Spiideo er 

fyrirtæki sem selur fastar mynd-
bandsupptökuvélar sem eru not-
aðar til leikgreiningar á meðan á 
leik/æfingu stendur, og Spiideo 
búnaðurinn sér um upptökur og 
geymslu á upptökum.

Laugardalsvöllur og um tuttugu 
aðrir vellir á Íslandi eru útbúnir 
myndavélum frá Spiideo. Í gegnum 
Spiideo á völlum félaganna er til 
að mynda möguleiki á að streyma 
leikjum yngri f lokka og gera þar 
með aðstandendum og stuðnings-
mönnunum kleift að horfa á leiki í 
beinni útsendingu. n

Tækni og takkaskór hjá KSÍ

Sveindís Jane á landsliðsæfingu. 
 Fréttablaðið/Valli

Á undanförnum árum 
hefur tæknin orðið 
mikilvægt tól.
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Íþróttir fatlaðra eiga sviðið í Laugar-
dalnum á morgun. 

gummih@frettabladid.is

Það verður líf og fjör í Frjálsíþrótta-
höllinni í Laugardal í Reykjavík á 
morgun, en þá verður Paralympic-
dagurinn haldinn hátíðlegur milli 
13 og 15. Um er að ræða skemmti-
legan kynningardag á íþróttastarfi 
fatlaðra fyrir fjölskylduna og eru 
öll boðin velkomin, en markmiðið 
með deginum er að auka þátttöku í 
íþróttum fatlaðra.

Á Paralympics-deginum koma 
aðildarfélög fatlaðra jafnt sem 
ófatlaðra ásamt öðrum hagsmuna-
aðilum til með að kynna starfsemi 
sína. Fjöldi viðburða mun fara 
fram þar sem gestum gefst tæki-
færi á að prófa hinar ýmsu íþrótta-
greinar, ræða við fjölda þjálfara 
sem og íþróttamanna sem þekkja 
vel til íþrótta fatlaðra.

Mikill heiður fyrir mig
Nemendur frá Háskólanum í 
Reykjavík munu einnig setja 
skemmtilegan svip á daginn, en 
Íþróttasamband fatlaðra leggur 
mikið upp úr samstarfi sínu við 
skólasamfélagið í landinu.

Kristjana Arnarsdóttir, íþrótta-
fréttakona á RÚV, verður leiðsögu-
maður á Paralympics-deginum en 
hún var við störf á Ólympíumóti 
fatlaðra sem fram fór í fyrra.

„Það er mikill heiður fyrir mig 
að fá að taka þátt í svona skemmti-
legu verkefni með Íþróttasam-
bandi fatlaðra. Íþróttir fatlaðra eru 
í stórsókn og fjölbreytnin alltaf að 
verða meiri,“ segir Kristjana. n

Íþróttir fatlaðra  
í kastljósinu 

Hildi, verslunarstjóra Rúmföt.is, er mikið í mun að allir fái góðar jólagjafir þetta árið og mælir heils hugar með rúmfötunum frá Rúmföt.is.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Himnesk rúmföt og dásamlegar 
jólagjafir á sanngjörnu verði 
Hildur, verslunarstjóri Rúmföt.is, segist vera í stríði við jólaköttinn og vondar jólagjafir. Sem 
betur fer er verslunin með landsins breiðasta úrval af fallegum rúmfötum í jólapakkana. 2

Jól 
í Kópavogi

Alla daga
gegn kulda og sól

Apótek, Hagkaup og Fjarðarkaup
www.celsus.is
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„Rúmföt frá okkur eru hin 
fullkomna jólagjöf því þau eru 
eitthvað sem allir geta notað, en 
dettur kannski ekki í hug að kaupa 
handa sjálfum sér. Við heyrum 
sögur frá viðskiptavinum okkar 
sem hafa gefið börnunum sínum 
rúmföt frá okkur í jólagjöf og núna 
vilja þau fá fleiri. Það eru svona 
sögur sem ylja okkur um hjarta-
stöðina og fá okkur til að gera enn 
betur. Við erum nefnilega alltaf að 
bæta vöruúrvalið og gera búðina 
okkar skemmtilegri,“ segir Hildur.

Hildur Þórðardóttir, verslunar-
stjóri hjá Rúmföt.is, segir að versl-
unin hafi tekið miklum stakka-
skiptum eftir að hún hóf störf hjá 
fyrirtækinu. „Þetta hefur undið 
heilmikið upp á sig. Fyrir fjórum 
árum fluttum við hingað á Nýbýla-
veginn og þetta eru önnur jólin 
síðan við stækkuðum verslunina 
um meira en helming og bættum 
þá heilmiklu við vöruúrvalið,“ 
segir Hildur. „Fagmennska er það 
sem við viljum standa fyrir. Við 
erum eina sérverslunin á landinu 
sem sérhæfir sig í rúmfötum og 
veitum þjónustu í samræmi við 
það,“ bætir hún við.

Þýskar lúxus-dúnsængur
„Við erum sérstaklega stolt að geta 
boðið upp á sennilega flottustu 
sængur í heimi sem ekki kosta 
bílverð, frá þýska fjölskyldu-
fyrirtækinu OBB. Fyrirtækið var 
stofnað árið 1900 og er í dag eitt 
fárra sem eru með alla fram-
leiðslulínuna innanhúss. Flestir 
sængurframleiðendur í Þýskalandi 
kaupa dúninn tilbúinn til að setja 
í sængina. OBB er hins vegar með 
tækjakost til að bæði hreinsa/
flokka dúninn og blanda honum 
saman í hvaða hlutföllum sem 
er. Við heimsóttum fyrirtækið í 
fyrsta skipti núna í sumar og var 
það alveg ógleymanlegt. Við látum 
framleiða fyrir okkur 100% dún-
sængur úr Kanadagæsadúni sem 
er a.m.k. 850 CUIN. Venjulegar 
gæsadúnsængur sem margar búðir 
selja á Íslandi eru 450-650 CUIN. 
En þessi CUIN tala mælir einangr-
unargildið eða hversu loftkenndur 
dúnninn er. Sæng með háu CUIN 
gildi er því bæði léttari og hlýrri en 
jafnþung sæng með lægra gildi.“

Gámur á dag kemur skapinu í lag
Björn Þór Heiðdal, eigandi Rúmföt.
is, segist vera með ólæknandi rúm-
fatadellu og elskar að sofa undir 
mjúkum rúmfötum. Til að svala 
þessari dellu sinni hefur hann 
heimsótt sýningar úti um allan 
heim og fengið prufur frá hundr-
uðum vefara af öllum stærðum 
og gerðum. „Heimtextil er stærsta 
textílsýning í heimi og er haldin 
í Frankfurt. Þarna koma saman 
mörg þúsund fyrirtæki til að sýna 
framleiðslu sína.

Ég er búinn að heimsækja 
sýninguna fimm sinnum og er 
alltaf að rekast á eitthvað nýtt og 
spennandi. Fyrsta daginn á fyrstu 
sýningunni sem ég heimsótti 
fattaði ég hvað Ísland er pínulítið. 
Ég var í Asíu-hlutanum þegar ein-
hver vel skeggjaður herramaður frá 
Pakistan tók mig á eintal og spurði 
hversu marga gáma á mánuði ég 
væri líklegur til að panta. Ég horfði 
einlægur í augun á honum og 
sagði: „Gámur á dag kemur skapinu 
í lag, en fyrst þyrfti ég að opna 
búð,“ sem ég gerði stuttu síðar.“

300, 600 og 900 þráða satín
„Okkar vinsælustu rúmföt eru úr 
hágæða 300 og 600 þráða áprent-
uðu satíni. Við látum framleiða 
þessi rúmföt fyrir okkur í Kína úr 
langþráða bómull í verksmiðju 
sem er ein sú fullkomnasta í 
heimi. Reyndar eru þetta nokkrar 
verksmiðjur sem við skiptum við. 
Ein vefur 300 og 600 þráða efnin, 

Magga saumar 
dýrindis rúmföt 
úr silkidamaski 
og satíni frá 
Ítalíu.  MYNDIR/
AÐSENDAR

Okkar vinsælustu rúmföt eru úr hágæða 300 og 600 þráða áprentuðu satíni 
og eru framleidd í Kína.  Rúmfötin fást í ýmsum litum eða með áprentuðu 
mynstri. 

600 þráða satín og silkidamask rúmfötin sem Magga saumar fyrir verslunina 
rjúka út eins og heitar lummur fyrir jólin. 

Einfaldasta leiðin til þess að fríkka upp á svefnherbergið er að klæða rúmið 
með fallegum rúmfötum í heillandi litum og mynstrum.

Góður koddi getur gert kraftaverk og er tilvalinn í jólapakkann. 

Við erum eina 
sérverslunin á 

landinu sem sérhæfir sig 
í rúmfötum og veitum 
þjónustu í samræmi við 
það.

Hildur Þórðardóttir

önnur vefur 900 þráða satínið og 
síðan er verksmiðja sem sérhæfir 
sig í að prenta á rúmfötin. Svo er ég 
með Kínverja í vinnu sem heldur 
utan um þetta allt saman og sér 

um samskipti við þessa aðila.
300 þráða bómullarsatínið 

okkar er mjög vandað efni og til 
með mörgum mynstrum. 600 
þráða rúmfötin eru síðan enn betri 

og líka til einlit í nokkrum litum. 
Grá rúmföt eru vinsæl en við 
eigum líka sinnepsgul og pipar-
myntugræn fyrir fólk sem þorir. Ég 
er samt persónulega hrifnastur af 
900 þráða rúmfötunum okkar. Þau 
eru alveg meiri háttar. Ef fólk vill 
eitthvað verulega mjúkt og kósí þá 
eru þau málið.

Mér skilst að Rúmföt.is sé eina 
búðin í Evrópu sem selur rúmföt úr 
þessu efni. Þetta er nefnilega ætlað 
fyrir kínverska milljarðamæringa 

í Hong Kong með alveg óraunveru-
legar kröfur um áferð og mýkt.“

Lúxus í bresku höllinni
„Við bjóðum líka upp á rúmföt frá 
allra flottustu og vönduðustu vef-
urum Ítalíu. Meðal annars erum 
við með rúmföt frá ítalska vefar-
anum Quagliotti sem vefur dúka 
og sængurföt fyrir bresku hirðina. 
Fyrir rúmum fjórtán árum ákvað 
Hotel Ritz í París að bjóða gestum 
sínum upp á rúmföt frá Quag-
liotti eftir ítarlega leit að bestu 
rúmfötum í heimi. Ég hef það líka 
eftir áreiðanlegum heimildum að 
þegar Karl og Camilla giftu sig, hafi 
Quagliotti saumað rúmföt fyrir 
brúðkaupsnóttina. Oftast eru rúm-
fötin sérstaklega ofin fyrir hvern 
viðskiptavin eftir óskum hans.

Við skiptum líka við aðra ítalska 
verksmiðju sem er stærri og hefur 
útvegað okkur ótrúlega flott satín 
og silkidamask efni sem Magga 
saumakona saumar síðan úr eins 
og henni einni er lagið. Því miður 
er Magga bara með tvær hendur og 
annar ekki eftirspurn. Við höfum 
því flutt inn tilbúin rúmföt úr sömu 
efnum beint frá saumastofu á Ítalíu. 
Ég held að það sé engin önnur búð á 
Íslandi að selja svona flott lúx-
usrúmföt frá Ítalíu,“ segir Björn Þór 
Heiðdal, eigandi verslunarinnar.

Góður svefn í jólagjöf
„Ekki má heldur gleyma kodd-
unum sem við seljum og silki-
koddaverum sem eru alltaf vinsæl 
í jólagjafir. Góður svefn er gulli 
betri og það að gefa í jólagjöf eitt-
hvað sem stuðlar að betri svefni, 
er ein hugulsamasta jólagjöf sem 
ég get hugsað mér,“ segir Björn að 
lokum. n

Rúmföt.is verslun er staðsett 
að Nýbýlavegi 28. Búðin er opin 
milli 12-17.30 virka daga og 11-15 
laugardaga. Sími: 565-1025. Vef-
verslunin rumfot.is er opin allan 
sólarhringinn.

2 kynningarblað  A L LT 2. desember 2022 FÖSTUDAGUR



Kaolín er listmunagalleri sem selur 
eingöngu keramíkmuni. Nafnið 
er skírskotun í aðalinnihaldsefni 
postulíns sem er kaolin. Galleríið 
er rekið af listakonum, sem sjálfar 
standa vaktina til skiptis.

„Verkin eru öll unnin af okkur 
og spanna vítt litróf því nálgun 
okkar er mjög ólík, sem við teljum 
vera styrk okkar,“ segir Guðný 
Hafsteinsdóttir, keramíklista-
kona. „Þeir sem koma eiga því góða 
möguleika á að finna eitthvað við 
sitt hæfi hvort sem þeir eru að leita 
að bolla, vasa, skál eða þrívíðu 
„skúlptúrísku“ verki.“

Kaolínlistakonurnar sem 
skiptast á að standa vaktina og 
reka galleríið saman eru þær 
Auður G. Gunnarsdóttir, Guðný M. 
Magnúsdóttir, Dagný Gylfadóttir, 
Katrín V. Karlsdóttir og Valdís 
Ólafsdóttir auk Guðnýjar Haf-
steinsdóttur, sem hefur orð fyrir 
hópnum í þetta sinn.

„Við erum allar með menntun 
í faginu og höfum stundað nám 
bæði hér heima og erlendis,“ segir 
Guðný, sem sjálf á að baki nám í 
Danmörku, Finnlandi og Ung-
verjalandi auk Myndlista- og 
handíðaskóla Íslands. „Það er í 
senn sköpun, hönnun og heil-
mikil tækni á bak við verkin okkar. 
Við erum allar með vinnustofu 
á Reykjavíkursvæðinu og höfum 
verið viðloðandi leirinn í mis-
langan tíma.“ 

Hún segir mikinn styrk felast í 
samstarfinu og því að vera sjálfar 
í framlínunni við afgreiðslu. „Við 
erum ólíkar eins og sést á verkum 
okkar, hver með sinn eigin stíl, sem 
gerir heildarsýnina í galleríinu fal-
lega og spennandi. Við skiptumst 
á að standa vaktina í galleríinu 
og því geta gestir alltaf gengið að 
einhverri okkar vísri þar. Gestum 
finnst gaman að hitta á listamenn-
ina sjálfa til að spjalla um efni og 
aðferðir við gerð verkanna. Það er 
oft kátt á hjalla hjá okkur stöllum. 
Öðru hvoru setjum við upp nýja 
smásýningu í glugganum okkar 
sem snýr út á Skólavörðustíginn 
og svo erum við líka stundum með 
einhverjar skemmtilegar uppá-
komur þar sem við gerum okkur 
og viðskiptavinum okkar glaðan 
dag með alls kyns sýningum og 
fjölbreytilegum viðburðum.“

Hún segir samstarfið ganga mjög 
vel. „Kaolín hefur verið í rekstri í 
ellefu ár og hópurinn sem stendur 

Fjölbreytnin er okkar styrkur

Valdís Ólafsdóttir á heiðurinn af þessum skemmtilegu 
boðskapsbollum. 

Í Kaolín er mikið 
úrval af einstak-
lega fallegum 
kertastjökum 
og luktum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ERNIR

Hér má sjá einstaklega fallegar krukkur og krúsir eftir Katrínu V. Karlsdóttur. 

Fallega litríkir og 
ljúfir blómavas-
ar eftir Dagnýju 
Gylfadóttur. 

Frá vinstri: Auð-
ur G. Gunnars-
dóttir,  Guðný 
M. Magnús-
dóttir,  Guðný 
Hafsteinsdóttir,  
Katrín V. Karls-
dóttir, Valdís 
Ólafsdóttir og 
Dagný Gylfa-
dóttir.
 

Drangarnir 
hennar Guð-

nýjar Hafsteins-
dóttur eru bæði 
blómavasar og 

skúlptúrar. 

Þessir stíl-
fögru vasar 

eru eftir Auði 
Gunni Gunn-

arsdóttur. 

að baki versluninni verið breyti-
legur í gegnum tíðina. Við erum 
afskaplega ánægðar með rekstr-
aformið, finnst bæði gefandi og 
gaman að vera til staðar fyrir við-
skiptavini og geta þannig miðlað 
upplýsingum um verkin, hug-

myndir að baki verkum og aðferðir 
sem við notum til að gera verkin. 
Við finnum að það er mjög þakk-
látt af hálfu viðskiptavinanna. Við 
bjóðum alla velkomna að versla 
við okkur á Skólavörðustíg 5 og í 
nýrri vefverslun, kaolin. is.“ n

Litríku vasarnir eftir 
Guðnýju M. Magnús-
dóttur sóma sér vel 

í ýmsu samhengi. 
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Flaggskip íslensku kabarett-
senunnar, Reykjavík Kabarett, 
snýr aftur eftir langt hlé eftir 
barneignir og heimsfaraldur. Jóla-
skórnir verða pússaðir, Hjössa er 
að strauja jóla-hlébarðabikiníið og 
Lalli töframaður brýnir heftibyss-
urnar. Hópurinn verður í Þjóð-
leikhúskjallaranum næstu þrjú 
föstudagskvöld ásamt glæsilegum 
gestum.  „Það verða einhverjir 
algjörir töfrar þegar svona reynslu-
bobbingar koma saman. Mikil 
fagmennska í ruglinu,“ segir Gógó 
Starr draglistamaður.

„Það hefur mikið vatn runnið 
til sjávar frá fyrstu sýningu 
hópsins 2016. Þá voru engir að 
gera svona sýningar en nú eru þær 
orðnar fastur liður í skemmtanalífi 
landans,“ segir Ragnheiður Maísól 
sem er einn stofnenda hópsins. 
„Við erum langflest að koma fram 
í alls konar öðrum kabarettum, en 
þegar þessi hópur kemur saman, 
ég, Gógó Starr, Lalli töframaður 
og Margrét Maack, þá erum við 
Reykjavík Kabarett.“ 

Mikið verður um dýrðir, segja 
þau. „Giljagaur sýnir nýtt og mjög 
sexí atriði, Margrét Maack er að 

vinna í atriði um rjúpu og 
Kvartettinn Barbari 

verður með okkur á 
öllum sýningum.“ n

Reykjavík  
Kabarett snýr aftur

 n  Jólakabarett

Nostalgískur risarækjukokteill með eitís-ívafi
 n   Uppskriftin

2. 
des 

3. 
des  

4. 
des Föstudagur Laugardagur Sunnudagur

Hvað er að gerast um helgina?

n Jólamarkaður Skógarlundar 
kl. 14.00-16.00 
Skógarlundur, Akureyri 
Skógarlundur er miðstöð virkni 
og hæfingar fyrir fólk með lang-
varandi stuðningsþarfir. Húsið er 
rautt á litinn og staðsett á horni 
Dalsbrautar og Skógarlundar. Opið 
er í dag, föstudag og á morgun, 
laugardag.

n Eldklárar og eftirsóttar – jóla-
spuni kl. 17.30 
Tjarnarbíó 
Eldklárar og eftirsóttar er sjálf-
stæður hópur kvenkyns grínista 
sem sérhæfir sig í spuna. Þetta 
samansafn gáfuðustu, heitustu og 
fyndnustu kvenna landsins hefur 
það eitt að markmiði að kitla 
hláturtaugar áhorfenda.

n Ari Eldjárn prófar nýtt grín  
kl. 20.00 
Edinborgarhúsið, Ísafirði 
Sumt verður lesið af blöðum, 
annað samið á staðnum og 
brandararnir ýmist fyndnir eða 
ekki. Hér er um að ræða einstakt 
tækifæri til að reka augun inn á 
verkstæðið og sjá hvernig uppi-
stand verður til og slípast. Hver og 
ein sýning er einstök.

n Reykjavík JÓLAkabarett kl. 22 
Þjóðleikhúskjallarinn 
Fram koma: Maísól, Lalli töfra-
maður, Gógó Starr, Margrét Maack, 
Dan the Man, Júllala og Kvartett-
inn Barbari. Sjá umfjöllun hægra 
megin á síðunni.

n Vetrarfuglaskoðun fyrir 
krakka: Matseðill fuglanna  
kl. 11.00  
Grasagarður Reykjavíkur 
Fuglalífið í Grasagarðinum og 
fuglafóðrun. Þátttakendur eru 
hvattir til að koma með kíki með 
sér en einnig verður hægt að fá 
lánaðan kíki á staðnum.

n Jólagestir Gallery Ports og 
Laufabrauð kl. 14.00 
Gallery Port, Laugavegi 32 
Fjöldi listafólks tekur þátt og má 
þar finna bæði fulltrúa grasrótar-
innar í íslenskri myndlist og svo 
margreyndari og eldri í hettunni. 
Ný verk munu bætast við á vegg-
ina jafnt og þétt eftir því sem líður 
á aðventuna. 

n Nemendasýning hjá Dansi 
Brynju Péturs kl. 14 og 18 
Íþróttahúsi Seljaskóla 
Besta danspartí ársins og ómiss-
andi fyrir dansáhugasama! 

n Jólaboð Hinsegin kórsins  
kl. 16.00 
Bústaðakirkja 
Þekkt dægurlög og klassísk jólalög 
sem við sönglum  yfir kökubakstr-
inum. Í öllu falli er nóg til frammi!

n Freyðijól kl. 20.30 
Bæjarbíó, Hafnarfirði 
Jólakabarettinn freyðijól undir 
stjórn Mc Gunnellu býður upp 
á stórkostlega skemmtun með 
daðrandi söng, glitrandi tónlist og 
swingandi bröndurum.

n Grýla, Leppalúði og Svavar 
Knútur kl. 14.00 
Þjóðminjasafnið 
Grýla og Leppalúði skemmta  í 
Þjóðminjasafninu. Söngvaskáldið 
Svavar Knútur mun vísa þeim 
veginn með söng.

n Opnar vinnustofur SÍM,  
kl. 14.00–18.00 
SÍMhúsið, Seljavegi 32 
Hægt verður að ganga á milli 
vinnustofa, spjalla við listamenn 
og kaupa sér myndlist fyrir há-
tíðirnar. Léttar veitingar í boði.

n Jólastjörnusmiðja 
Hönnunarsafn Íslands kl. 13 
Myndlistarkonan Jóhanna Ásgeirs-
dóttir leiðir smiðjuna. Jólastjörnur 
í anda Einars Þorsteins, hönnuðar 
og stærðfræðings. Smiðjan er 
ætluð allri fjölskyldunni og þátt-
taka ókeypis.

n Líður að tíðum, aðventu-
tónleikar kl. 17.00 
Hallgrímskirkja 
Aðventutónleikar er ríkur þáttur í 
starfi kóra Domus vox og Mar-
grétar J. Pálmadóttur. Efnisskráin 
inniheldur klassísk lög með kær-
leiksríkum boðskap jólanna.

n Diddú – Jólastjarna í 25 ár  
kl. 20.00 
Harpa 
Diddú stígur á stóra sviðið í Hörpu 
í tilefni þess að metsöluplatan 
Jólastjarna frá árinu 1997 er 25 ára 
um þessar mundir. Platan verður 
flutt í heild sinni auk uppáhalds-
jólalaga Diddúar.

Jólalög á Apótekinu
Austurstræti 16, 101 Reykjavík
Karlakór Kjalnesinga lítur 
inn á Apótekinu á laugardag 
klukkan 14. Þeir syngja fyrir 
utan og verða svo með stuttar 
innkomur í eftirmiðdaginn á 
meðan fólk nýtur veitinga. 

„Maður saknaði auðvitað alls 
konar viðburða í faraldrinum 
og karlakórsheimsóknin var 
það sem kom með jólin svolítið 
til okkar,“ segir Bergdís Örlygs-
dóttir á Apótekinu.

„Svo er þetta æðisleg leið 
til að fagna því að jólaseðill-
inn okkar er kominn á fullt.“ 
Jólaseðillinn er bland af 
hefðbundnum jólaréttum og 
einkennisstíl Apóteksins. „Svo 
má ekki gleyma jólakúlunni – 
sem er sérstakur eftirréttur hjá 
okkur í desember.“

Jólatetími á  
Fjallkonunni
Hafnarstræti 1-3, Reykjavík 

Jólatetíminn á Fjallkonunni 
er samansafn smárétta sem er 
æðislegt að njóta í eftirmið-
daginn. Desemberkvöldin eru 
jafnan troðbókuð, svo eftirmið-
dagurinn er fínn til að gera vel 
við sig, fyrir eða eftir jólagjafa-
innkaupin, í lok vinnudags eða 
í upptakti jóladjammsins. Vel 
útilátið og skemmtilegir réttir. n

friminutur@frettabladid.is

Rækjukokteillinn klassíski er 
algjör nostalgía og á vel við sem 
forréttur með helgarmatnum. 
Rækjukokteillinn er forréttur sem 
naut mikilla vinsælda á sjöunda 
og áttunda áratugnum í Norður-
Evrópu og Bandaríkjunum og var 
fastur liður á matseðlum flestra 
veitingahúsa. Í Bandaríkjunum 
er „shrimp cocktail“ gerður með 
risarækjum sem bornar eru fram 
með rauðri „cocktail“-sósu sem 
yfirleitt samanstendur af chili-
sósu, tabasco, Worchester og smá 
sítrónu.

Evrópski rækjukokteillinn er 
aftur á móti upprunalega frá Bret-
landi og þar eru notaðar rækjur 
eins og við þekkjum þær sem 
bornar eru fram með sósu sem 
heitir „Marie Rose“ en sú sósa er 
einnig stundum kölluð „kokteil-
sósa“. Samkvæmt heimildum um 

sögu sósunnar er breska matar-
konan Fanny Cradock yfirleitt 
talinn höfundur þessarar sósu. 
Hún naut mikilla vinsælda í matar-
gerð á fyrstu áratugunum eftir 
seinni heimsstyrjöldina. Gaman er 
að geta þess að Marie Rose-sósan 
er náskyld Þúsundeyjasósunni.

Hér er komin uppskrift að klass-
íska rækjukokteilnum með risa-
rækjum sem bráðnar í munni.

Risarækjukokteill
fyrir 4–6

450 g eldaðar risarækjur, þíddar
4 dl Marie Rose sósa/Þúsundeyja-
sósa (sjá uppskrift til hliðar)
1-2 stk. sítrónur
½ agúrka
1 stk. salatblaðhaus 
Handfylli af steinselju eða 

sprettum
1–2 stk. ferskt smátt 
saxað chili, má 
sleppa

Marie 
Rose-sósan

2 dl majónes að 
eigin vali
1–2 msk. sýrður 
rjómi að eigin vali
1,5 dl Hunts 
tómatsósa
Væn skvetta (eða 
tvær) af Worches-
ter-sósu
Skvetta af Tabasco
Sítrónusafi eftir smekk

Byrjið á því að píska saman 
majónes, sýrðan rjóma og tómat-
sósu. Bætið Worchester-sósu og 

tabasco saman við. Kreistið 
smá sítrónusafa út í og 

pískið vel saman. Geymið 
í kæli. Setjið síðan rækju-

kokteilinn saman. 
Það er gaman að bera 
hann fram í kokteil-
glasi en auðvitað má 
líka hafa réttinn á 
diski.

Fyrst eru 
salatlauf/blöð sett 
í botninn á glasinu. 

Það er hægt að nota 
lambhagasalat, salat-

blöndu, romaine eða 
jafnvel gróf saxað jökla-

salat. Þá er skammtur af 
risarækjum settur ofan í og 

á barminn á kokteilglasinu 
ásamt sítrónu- og gúrkusneið-

um, sósan yfir og loks skreytt 
með smátt söxuðu chili, sprettum 
og/eða steinselju. n

4 kynningarblað  A L LT 2. desember 2022 FÖSTUDAGUR



Jólablaðið
 2022



Jólaviðtöl

4 Jólin hans Frikka Dórs.

22  Knattspyrnukonan Sara Björk Gunnarsdóttir 
hlakkar til að halda jólin á Íslandi.

24  Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir heldur jólin með 
fjölskyldunni, sem hefur stækkað.

32  Greta Salóme eignaðist sannkallað jólabarn á 
dögunum.

34  María Arnlaugsdóttir hefur upplifað hundrað jól.

40  Björn Kolbeinsson á afmæli á jólunum og tvö 
frændsystkini hans líka.

80  Hersir Freyr Albertsson fór á námskeið í konfekt-
gerð með dætrum sínum.

Jólamatur

10 Nýtt og spennandi jólameðlæti.

44 Grafinn lax í nýju hlutverki.

48 Dádýr og syndsamlega gott meðlæti.

70 Hangikjöt á nútíma vísu.

94 Dýrðleg humarsúpa. 

Jólabakstur

6 Marengsrúlla í jólabúningi.

22 Margrét Eir bakar biscotti.

36 Sírópskökur sem bræða hjartað.

84 Ljúffeng vegan-jólaterta.

Jólaskreytingar

14 Falleg borðskreyting listakonu.

56 Barnsleg jólagleði.

66 Handgerð, skreytt jólatré.

68 Fallega skreyttur pallur á Ísafirði.

72 Jólaskreytingar stílistans.

92 Mínímalísk jól.

Jólablað Fréttablaðsins 2022. Ritstjóri: Elín Albertsdóttir. Höfundar efnis: Brynhildur Björnsdóttir, Elín Albertsdóttir, Guðmundur Hilmarsson, Jóhanna María Einarsdóttir, Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir, Sjöfn Þórðardóttir, Starri Freyr Jónsson, Þórdís Lilja Gunnarsdóttir. Ljósmyndir: Anton Brink, Ernir Eyjólfsson, Eyþór Árnason, Sigtryggur Ari Jóhannsson, Valgarður Gísla-
son. Auglýsingar: Arnar Magnússon, Jón Ívar Vilhelmsson, Ruth Bergsdóttir. Forsíðumynd: Valgarður Gíslason, ljósmyndari Fréttablaðsins, tók þessa mynd af söngkonunni og fiðluleikar-
anum Gretu Salóme, sem er í viðtali í blaðinu. Útgefandi: Torg, Kalkofnsvegi 2. Sími 550 5000. Ábyrgðarmaður: Jón Þórisson.
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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.
Eða kemur þér á milli landsfjórðunga.

Allir sem kaupa gjafabréf frá okkur fram að Þorláksmessu
gætu unnið 500.000 kr. gjafabréf.

Kauptu þína gjöf á icelandair.is/gjafabref



Það er gaman að 
þreifa sig áfram 

með sinn jólamat og búa 
svona til sínar hefðir. Við 
reynum að hafa þetta í 
lagi og sér í lagi á stórhá-
tíðum eins og jólin eru. 
Við erum eiginlega 
komin niður á það að 
öndin sé okkar jóla-
matur.
Friðrik Dór Jónsson

Friðrik Dór Jónsson, söngv-
arinn góðkunni úr Hafnar-
firði, mun hafa í nógu að 
snúast á aðventunni, en líkt 
og margir aðrir tónlistar-
menn verður hann á þeyt-
ingi út um borg og bý við að 
skemmta landsmönnum.

gummih@frettabladid.is

Spurður hvort hann sé mikill 
jólastrákur segir Friðrik, eða 
Frikki Dór, eins og hann er oftast 
nefndur: „Eigum við ekki að segja 
að ég sé svona miðlungs jóla-
strákur en það verður nú samt 
að segja að það er ansi gaman 
að halda jólin og undirbúa þau 
þegar maður er með lítil börn á 
heimilinu. Stelpuskarinn okkar 
breytir landslagi jólanna fyrir 
okkur,“ segir Friðrik, en hann og 
eiginkona hans, Lísa Haf liðadótt-
ir, eignuðust sína þriðju dóttur 
í janúar á þessu ári. Hún fékk 
nafnið Hrafnhildur, en fyrir áttu 
þau Ásthildi sem kom í heiminn 
2013 og Úlf hildi sem fæddist árið 
2019.

„Það er nóg að gera á heimil-
inu, svo mikið er víst. Eftir að 
þær komu í heiminn er orðið 
skemmtilegra að fylgjast með 
gleðinni og þær eldri eru vissu-
lega orðnar spenntar fyrir jól-
unum,“ segir Friðrik.

Friðrik segist hafa mjög gaman 
af eldamennsku og hann ætlar að 
skella á sig svuntunni og hjálpa 
til við að kokka fram góðan 
jólamat fyrir fjölskylduna. Sjálfur 
gaf Friðrik út matreiðslubók fyrir 
nokkrum árum. „Léttir réttir 
Frikka“ heitir bókin og er einföld 
matreiðslubók fyrir alla sem eru 
að stíga sín fyrstu skref í eldhús-
inu og fyrir hina sem vilja bæta 
sig á því sviði.

Leyniuppskrift frá Bjarna frænda
„Það er gaman að þreifa sig áfram 
með sinn jólamat og búa svona til 
sínar hefðir. Við reynum að hafa 
þetta í lagi og sér í lagi á stórhá-
tíðum eins og jólin eru. Við erum 
eiginlega komin niður á það að 
öndin sé okkar jólamatur. Heil 
önd mun fara í ofninn þessi jól. 
Við erum með leyniuppskrift frá 
Bjarna frænda sem við erum búin 
að vera þróa,“ segir Friðrik og hlær.

Friðrik segir að hvorki hann né 
eiginkona hans hafi lagt það í vana 
sinn að fara í kirkju á jólunum. 
„Kirkjuferðir um jólin hjá mér og 
konunni voru ekki partur af æsku 
okkar. Það var eitt árið sem ég fór 

í kirkju á jólunum til að horfa á 
pabba syngja með Þröstunum. Við 
fórum aldrei aftur, líklega hefur 
frammistaða föður míns ekki verið 
nægilega góð,“ segir Friðrik léttur.

Friðrik segir að stórfjölskyldan 
gefi sér alltaf tíma til að hittast um 
jólahátíðina. „Jóladagur og annar 
í jólum fara í að hitta familíuna 
og það er alltaf gaman að spjalla 
saman, borða góðan mat og fara 
yfir það hvað hver fékk í jólagjöf.“

Stærsta „giggið“ hjá Friðriki á 
aðventunni verður í Kaplakrika 
þann 17. desember þar sem hann 
mun troða upp með Jóni bróður 
sínum ásamt hljómsveit. Þeir 
bræður ætla þar að búa til rosalega 

stemningu eins og þeim er einum 
lagið.

Íslandsmet í hópsöng
„Það mun fara smá orka í það á 
aðventunni að undirbúa þessa 
tónleika. Maður er hins vegar 
öllu vanur á þessum árstíma. Til 
ansi margra ára hefur dagskráin 
aðallega verið í kringum jólatón-
leika okkar bræðra í Bæjarbíó, 
þar sem við vorum komnir upp í 
tíu „show“. Í ár ætlum við að taka 
stökkið og sameina þetta í eitt 
stórt og gott „gigg“. Það verður 
virkilega gaman fyrir okkur og 
áhorfendur að stækka upplifunina. 
Við ætlum að setja Íslands-

met í hópsöng. Þetta verður því 
skemmtileg áskorun og við bræður 
ætlum að sjá til þess að allt verði 
í hæsta klassa. Við bræður gáfum 
líka út jólalag um daginn og ætlum 
að sjálfsögðu að bjóða upp á frum-
flutning á því. Við lofum ævintýra-
legu stuði.

Okkur þykir afar vænt um 
Kaplakrikann. Það má kannski 
segja að það hafi skipst á skin og 
skúrir þar í sumar, en við ætlum 
að strá jólaglimmeri yfir Krikann 
þann 17. desember og fylla húsið 
af gleði,“ segir Friðrik, sem eins og 
flestir vita er gallharður stuðnings-
maður FH eins og bróðir hans, en 
Jón lék í nokkur ár með meistara-
flokki félagsins og vann meðal 
annars með því þrjá Íslands-
meistaratitla. n

Friðrik með bros á vör á meðan hann kemur jólaseríunni fyrir í garðinum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Öndin okkar 
jólamatur

LANDSBANKINN. IS

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.

 4  fréttablaðið 2. desember 2022jól 2022



Gefum augnablik 
sem yljaAugnablik sem 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



 Í dag er ég eigin-
lega búin að taka 

yfir allan jólabaksturinn 
og gef fjölskyldu og 
vinum kassa fullan af 
smákökum í jólagjafir.

Sjöfn 
Þórðardóttir

sjofn 
@frettabladid.is

Anna Marín Bent var þekkt 
sem bökunarstelpan í 
grunnskóla og á lokaball-
inu var hún tilnefnd sem 
„köku queen“. Hún brennur 
fyrir bakstri og hefur mikla 
ástríðu fyrir kökum og öllu 
sem þeim tengist. Hún fékk 
fyrstu hrærivélina í ferming-
argjöf frá foreldrum sínum, 
sem var draumagjöfin.

Anna Marín er líka dolfallið jóla-
barn og elskar undirbúninginn 
sem þeim fylgir og þá fær hún að 
njóta sín til fulls í bakstrinum. 
„Ég er stolt að segja að ég dúxaði 
í heimilisfræði í grunnskóla. Allt 
þetta hefur verið ákveðin hvatning 
til  að halda áfram og gera betur 
þegar kemur að bakstri. Ég fór svo 
í leiklist í Borgarholtsskóla, sem 
hjálpaði mér mikið persónulega. 
Í leiklistinni eignaðist ég marga 
góða vini og hafði dásamlega 
kennara. Leiklistin hjálpaði mér 
mikið að koma fram, fara út úr 
skelinni og undirbúa mig fyrir 
að stíga skrefið út í lífið. Fyrir 
leiklistina og Borgó verð ég ávallt 
þakklát. Núna þegar ég er útskrif-
uð er ég að safna fyrir einhverjum 
flottum bakstursskóla í útlöndum 
sem kennir flóknari bakstur, eins 
og deig og smjördeig (pastry),“ segir 
Anna Marín.

Hjálpaði mömmu með bakstur
„Ástríða mín fyrir bakstri byrjaði 
á unga aldri. Ég hékk í mömmu 
þegar hún bakaði afmæliskökurn-
ar mínar og fékk alltaf að sleikja 
skálina og sleikjuna þegar hún var 
búin. Ég elskaði að hjálpa til við 
að baka og það er til mynd af mér 
að setja krem og skreyta afmælis-
kökuna mína þegar ég var aðeins 
tveggja ára. Ég lærði aðallega að 
baka með því að skoða uppskrifta-
bækur og horfa á Nigellu Lawson í 
sjónvarpinu og Rosanna Pansino á 
YouTube.

Þegar ég var ellefu ára byrjaði ég 
að gera bökunarvídeó á YouTube. 
Pabbi minn er ljósmyndari, hann 
hjálpaði mér og lánaði mér allar 
græjurnar sínar til að taka upp 
vídeó.

Bakar fyrir vini og fjölskyldu
Mér finnst rosagaman að baka 
fyrir vini og fjölskyldu, sérstak-
lega þegar þau eiga afmæli. Ég 
fékk líka fyrstu hrærivélina mín 
í fermingargjöf frá foreldrum 
mínum enda var hún efst á óska-

Jólabarn sem 
elskar að baka

Anna Marín segir að hún hafi aðallega lært að baka með því að skoða uppskriftabækur og horfa á 
Nigellu Lawson í sjónvarpinu og Rosanna Pansino á YouTube.   mynd/BEnT

Marengsrúlla í jólabúningi

5 eggjahvítur
280 g sykur
Flórsykur til að strá yfir

Byrjið á því að hita ofninn í 180°C og stillið 
á blástur. Setjið bökunarpappír í 23x33 cm 
bökunarplötu og brjótið inn hornin svo 
marengsinn komist vel fyrir. Setjið eggja-
hvíturnar í stóra skál og þeytið með hræri-
vél þar til þær eru næstum stífar. Á meðan 
hrærivélin er í gangi bætið sykrinum út í, 
einni matskeið í einu. Hrærið marengsinn 
áfram þar til hann er stífþeyttur. Hellið 
marengsinum ofan í formið og fyllið út í 
alla kanta og bakið í 15 mínútur. Á meðan 
marengsinn er að bakast setjið bökunar-
pappír á borðið og dreifið flórsykri yfir 
hann. Það veldur því að marengsinn festist 
ekki við pappírinn þegar við losum hann.

Takið marengsinn úr ofninum og hvolfið 
honum á bökunarpappírinn þannig að 
hann sé á hvolfi. Takið bökunarpappírinn 
sem hann bakaðist á varlega af og látið 
kólna í 20-30 mínútur.

Fylling

250 g rjómi
50 g brætt súkkulaði
90 g bláber
100 g jarðarber

Bræðið súkkulaðið yfir vatnsbaði. Geymið 
og látið kólna örlítið. Þeytið rjómann 
þar til hann er léttþeyttur. Hellið súkku-
laðinu út í rjómann og hrærið aftur þar til 
hann er frekar stífur. Skerið jarðarberin í 

þunnar sneiðar og bláberin í tvennt. Þegar 
marengsbotninn hefur kólnað hæfilega er 
tímabært að setja rjómann á botninn og 
dreifið honum einnig í alla kanta. Dreifið 
berjunum jafnt yfir rjómann. Rúllið upp 
marengsinum í þétta rúllu, það er gott að 
nota bökunarpappírinn til að hjálpa þér að 
rúlla honum upp. Setjið rúlluna á disk og 
skreytið með rjóma, berjum og flórsykri ef 
þið viljið. Kælið rúlluna aðeins þannig að 
rjóminn taki sig og njótið vel. 

listanum, ég fermdist í maí 2017 
svo það eru orðin fimm ár síðan. 
Ég fékk ljósbláa Kitchen Aid og 
ég elska hana. Hún er enn í góðu 
standi þrátt fyrir mikla notkun. 
Mér þykir rosavænt um hana.
Aðspurð segist Anna Marín vera 
í draumastarfinu í dag. „Ég er 
heppin en ég vinn hjá 17 sortum 
og það hefur lengi verið draumur 
minn að vinna hjá kökuskreyt-
ingafyrirtæki. Það er alveg æðislegt 
að fá tækifæri til að vinna við 
áhugamálið sitt. Ég dýrka alla sem 
ég vinn með og það er alltaf jafn-
skemmtilegt að mæta í vinnuna.“

Draumurinn er uppskriftabók
Anna á sér stóra drauma þegar 
kemur að bakstrinum. „Draumur 
minn er að skrifa uppskriftabók og 
vera með matarblogg og hugsan-
lega minn eigin bakstursþátt, það 
er framtíðardraumurinn. Ég er að 
vinna að því að setja upp baksturs-
heimasíðu og skrifa uppskriftabók. 
Ég er rosadugleg að pósta bök-
unarmyndböndum á TikTok og á 
Instagram-reikninginn minn @
annamarinbakar. 
Í dag er ég eiginlega búin að taka 
yfir allan jólabaksturinn og gef 
fjölskyldu og vinum kassa fullan af 
smákökum í jólagjafir,“ segir Anna 
Marín. „Ég er einmitt nýbúin að 
pósta mínum uppáhaldsjólasmá-
kökum en þær eru sörur, lakkrís-
toppar og appelsínubrownie-smá-
kökur.

Ég byrja að halda upp á jólin í 
september og er vanalega löngu 
búin að plana hvað ég ætla að gefa 
hverjum og einum í jólagjöf. Ég 
elska að hlusta á jólatónlist, kaupa 
gjafir fyrir vini og ættingja.“

Anna Marín ákvað að gera hina 
fullkomnu jólatertu fyrir lesendur 
Fréttablaðsins í tilefni jólanna 
og ljóstrar hér upp uppskriftinni 
sem á pottþétt eftir að slá í gegn. 
„Marengs er algjör klassi í minni 
fjölskyldu um jólin. Ég vildi prófa 
að gera marengs á einhvern öðru-
vísi hátt. Ég endaði með að finna 
uppskriftir að rúllutertumarengs 
og bakaði þær og betrumbætti 
og endaði með þessa tertu. Þessi 
marengsrúlluterta er algjört æði 
um jólin. Marengsinn er mjúkur 
að innan og með ljúffengri fyllingu 
á milli. Hægt er að setja hvað sem 
maður vill í hann og er þetta hin 
fullkomna jólaterta, bæði falleg og 
dásamlega góð.“ n

Hamraborg 20
200 Kópavogur

Sími 578 9888
visitor.is

Útitónleikar í Toscana
á Ítalíu ásamt dagsferð til 

Florens og vínsmökkun í Chianti.

ABBA
SÝNINGIN

Í LONDON
28. apríl - 1. maí

ANDRE 
RIEU

MAASTRICHT
7. - 10. júlí

ANDREA 
BOCELLI

MAROSTICA
25. - 29. júlí

Ein magnaðasta sýning 
samtímans. 90 mínútur

af stanslausu ABBA stuði.

Útitónleikar í heimaborg 
Rieu í Maastricht. 

Mögnuð tónlistarveisla!

Allt um
ferðirnar
okkar á
visitor.is

HAMRABORG 20 - SÍMI 578 9888

 6  fréttablaðið 2. desember 2022jól 2022



ÞAÐ MÁ EKKERT LENGUR

Káfa | Stara | Segja klúra brandara | Halla sér of nálægt 
fólki | Biðja um kynlíf | Senda myndir af kynfærum | 
Hengja upp klámfengnar myndir og dagatöl | Slá, hrista 
eða rassskella |  Kyssa | Þrábiðja um stefnumót | Spyrja 
út í kynlíf annarra | Taka myndir án leyfis |  Gefa kyn-
ferðislegar gjafir | Strjúka | Athugasemdir varðandi 
kynhneigð | Biðja um kynferðislegan greiða |  Áreita á 
samfélagsmiðlum | Sitja of nálægt | Klæmast, faðma og 
knúsa án leyfis | Óvelkomin snerting | Kynferðislegar 
hreyfingar og látbragð |  Mæna ofan í hálsmál | Lýsa 
eigin kynlífi eða blæti | Standa of nálægt |  Athugasemdir 
varðandi líkama og útlit | Króa fólk af | Kynferðisleg 
ummæli um klæðaburð | Sýna eða senda öðrum klám | 
Óumbeðið nudd | Athugasemdir varðandi kynvitund       

v e l v i r k . i s



 
 

Ég mæli 
eindregið 
með því að 
allir fari í 
kirkju á 
jólunum, 
því það eru 
jólin.

Gosi Ragnarsson

 Skötuát á Þorláks-
messu er siður og 

menjar frá kaþólskum 
tíma þótt kaþólskur 
siður hafi verið afnum-
inn á Íslandi árið 1550.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir

thordisg 
@frettabladid.is

Gosi Ragnarsson 
með hundinn 
Leó sem kominn 
er í jóladressið, 
með hreindýra-
húfu og í jóla-
sveinakápu. 
 FRETTABLAÐIÐ/
 ANTON BRINK

Gosi Ragnarsson er faðir 
fjögurra barna sem sögðu 
allt eins hægt að sleppa 
jólunum eins og að sleppa 
því að fara í aftansöng á 
aðfangadagskvöld.

„Ég er alinn upp við að fara í aftan-
söng á aðfangadagskvöld og finnst 
það ómissandi jólahefð. Það bæði 
lengir aðfangadagskvöldið sem 
allir hafa beðið eftir í heilt ár, er 
ákaflega hátíðlegt og skapar réttu 
stemninguna fyrir jólin,“ segir 
Gosi Ragnarsson, fjögurra barna 
fjölskyldufaðir.

Gosi hét áður Gunnar Björgvin 
en fékk því breytt í sumar.

„Mamma og pabbi hafa alltaf 
kallað mig Gosa og vildu ekki að ég 
yrði kallaður Gunni. Því var eðli-
legt framhald að breyta nafninu 
í Gosa því ég vissi að ef einhver 
hringdi og bæði um Gunna væri 
það einhver sem þekkti mig ekki, 
jafnvel lögga eða lögfræðingur. Það 
er svo alls ekki fyrir hvern sem er 
að bera Gosa-nafnið en það á vel 
við mig; ég er glaður og hress,“ segir 
Gosi kátur.

Heima varð allt vitlaust
Gosi er svokallaður einnar-messu-
maður, samkvæmt pétrísk-
íslenskri orðabók séra Péturs Þor-
steinssonar í Óháða söfnuðinum, 
en það á við um þá sem mæta í 
kirkju einu sinni á ári, sem er á 
jólunum.

„Séra Pétur var fararstjóri minn 
í sumarbúðum á Ítalíu á ferm-
ingarárinu og þegar ég eignaðist 
mitt fyrsta barn árið 2002 vildi 
ég endilega að Pétur skírði dóttur 
mína. Ég hafði vanist því að fara í 
jólamessu með foreldrum mínum 
í Fríkirkjuna eða Grafarvogskirkju 
en ákvað eftir skírnina að eltast 
meira við Pétur og hef nú farið til 
hans í messu á aðfangadagskvöld 
í tuttugu ár. Ég er meira að segja 
búinn að draga foreldra mína 
og bróður með, en það skrifast á 
persónutöfra séra Péturs og það 
hversu hátíðlegar og skemmtilegar 
messurnar hans eru,“ greinir Gosi 
frá.

Það var svo ein jólin að veður-
spáin var afleit á aðfangadagskvöld 
og Gosi impraði á því við fjölskyld-
una hvort þau ættu ekki að sleppa 
aftansöngnum það árið og hugsa 
bara um steikina heima í staðinn.

„Og það varð bókstaflega allt 
vitlaust heima. Krakkarnir mínir 
tóku ekki í mál að sleppa mess-
unni og það kom mér gríðarlega 
á óvart hversu illa þessi hug-
mynd fór í mannskapinn. Börnin 
líktu henni við að sleppa sjálfum 
jólunum, sem mér fannst í senn 
skemmtilegt og fallegt, því það 
sýnir hversu hefðirnar eru sterkar 
og venjan hjá okkur mannfólkinu. 
Það gladdi mig að ég væri alls ekki 

Börnin gerðu uppreisn þegar 
sleppa átti jólamessunni

gummih@frettabladid.is

Á Þorláksmessu, 23. desember, 
eru margir á síðustu stundu að 
versla síðustu jólagjafirnar og 
sumir kjósa að skreyta jólatré sín 
á þessum degi. Að ekki sé talað 
um skötuna. Hún er á borðum 
margra landsmanna og færst hefur 
í vöxt að fólk kjósi heldur að snæða 
skötuna á veitingahúsum í stað 
þess elda hana heima.

Skötuát á Þorláksmessu er siður 
og menjar frá kaþólskum tíma, 
þótt kaþólskur siður hafi verið 
afnuminn á Íslandi árið 1550. Á 
þessum tíma var fastað fram að 
jólum og kjöt ekki borðað. Fiskur, 
og helst lélegur, var snæddur 
daginn áður en jólahátíðin gekk í 
garð. Sá siður að borða kæsta skötu 
á Þorláksmessu barst til Reykja-
víkur frá Vestfjörðum um miðja 
20. öld en hún veiddist aðallega 
undan Vestfjörðum og Breiðafirði.

Mörgum 
finnst 
skatan 
ómissandi 
á Þorláks-
messu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 GVA

að pína krakkana með því að fara 
með þá í kirkju, heldur biðu þau 
þess í ofvæni og ekki síður en eftir 
jólunum, enda alin upp við aftan-
sönginn frá barnæsku. Það þurfti 
því ekkert að pæla meira í því og 
ekki annað til umræðu en að drífa 
sig í aftansönginn því þegar klukk-
urnar klingja í kirkjunni klukkan 
sex koma jólin í hjörtu okkar,“ 
segir Gosi.

Upphafsmaður ljótra jólapeysa
Í pétrísk-íslenskri orðabók séra 
Péturs er önnur skilgreining sem 
passar vel við Gosa, en það er JJ 
kristindómurinn, þegar menn 
mæta bara til kirkju á jólum og í 
jarðarfarir.

„Pétur er litríkur persónuleiki, 
hugmyndaríkur og skemmtilegur. 
Yngsta dóttir mín fermist hjá 
honum í vor og sonur minn bíður 
spenntur eftir því að fermast hjá 
Pétri eftir tvö ár. Dóttirin sækir 
nú messurnar sem eru alltaf með 

skemmtilegu tvisti, allt frá galdra-
messum, hundamessum, Bítla-
messum og fleiru,“ segir Gosi.

Þann 20. desember fagnar fjöl-
skyldan líka því að liðin eru tutt-
ugu ár síðan séra Pétur skírði elstu 
dótturina.

„Það var sama dag og ég 
útskrifaðist sem hárgreiðslumaður 
úr Iðnskólanum. Ég hætti reyndar 
í hárbransanum 2016 en desember 
var alltaf mjög annasamur þegar 
allir fóru í jólaklippinguna og þá 
var gott að geta slappað af í messu 
hjá Pétri á aðfangadagskvöld,“ 
segir Gosi.

Í dag starfar hann við ferða-
þjónustu hjá Superjeep sem fer 
með fáa ferðamenn í einu í ferðir 
á upphækkuðum og sérútbúnum 
jeppum.

„Nú er desember líka orðinn 
háannatími í ferðabransanum 
með tilheyrandi norðurljósa- og 
dagsferðum um landið. Ég verð 
þess áskynja að ferðafólkinu þyki 

mikið til íslenskrar aðventu og 
jóla koma enda algjört ævintýri 
að sjá sveitabæina í bjarma jóla-
ljósa og upplýsta, litríka krossa í 
kirkjugarðinum við Kotstrandar-
kirkju. Það skapar jólastemningu 
og stundum fer ég aukahring um 
bæinn til að sýna mest skreyttu 
jólahúsin. Ég hef hins vegar ekki 
enn farið með ferðafólkið í jóla-
messu til Péturs, en hver veit nema 
ég geri það. Því þætti gaman að 
hitta prestinn,“ segir Gosi, sem 
gefur ferðafólkinu að smakka hefð-
bundinn jólamat, eins og hangi-
kjöt, en það fúlsar víst við lunda, 
hval og hrossakjöti.

„Svo held ég því fram að ég hafi 
komið með ljótu jólapeysuæðið 
til Íslands. Ég fór í Mall of America 
2004 og fann þar „second hand“-
markað þar sem ég keypti mér 
nokkrar ljótar jólapeysur. Þá hafði 
ég ekki séð neinn í slíkri peysu hér 
heima en í dag hef ég gaman af því 
að sjá fólk klæðast ljótum jóla-
peysum í stórum stíl,“ segir Gosi og 
er kominn í jólaskap.

„Það er líka hluti af því að klæða 
sig upp fyrir jólin að fara út og til 
kirkju í stað þess að setjast bara 
til borðs heima. Að fólk sjái mann 
í sparigallanum. Ég mæli því ein-
dregið með því að allir fari í kirkju 
á jólunum, því það eru jólin.“ n

Alltaf nauðsynlegt að fá skötu á Þorláksmessu
Skatan þótti ekki vera neinn 

herramannsmatur en þar sem 
haustvertíðinni lauk á Þorláks-
messu var skötuátið nátengt 
þessum degi og fólki fór að finnast 
það nauðsynlegt að fá sér skötu 
daginn fyrir aðfangadag.
 HEImILd: ÁRNI BjöRNssON, 

 ÞjóÐHÁTTAFRæÐINGuR
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Verið velkomin á jóladagskrá Árbæjarsafns
Taktu frá miða á tix.is!

sunnudagana 11. og 18. des. kl. 13–17.
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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.

Gómsætar jólagjafir

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



Sætkartöflubaka með 
sykurpúðum og kornflexi
Fyrir 4

1 meðalstór sæt kartafla
50 g smjör
80 g rjómi
2 egg
Salt og pipar
1 msk. vanilludropar
100 g púðursykur
50 g smjör
100 g kornflex
100 g litlir sykurpúðar

Sætkartaflan er bökuð heil í 
hýðinu í 1 klst. á 180°C. Skerið 
hana næst til helminga langsum 
og kreistið innihaldið í skál. 
Bætið út í rjóma, smjöri, eggjum, 
vanilludropum, salti og pipar 
meðan kartaflan er heit. Blandað 
vel saman og setjið í eldfast mót. 
Púðursykur og smjör er sett saman 
í pott og hitað upp að suðu. Bland-
ið kornflexi saman við og dreifið 
blöndunni næst yfir sætkartöflu-
bökuna. Toppið með sykurpúðum. 
Bakað við 180°C með blæstri þar 
til sykurpúðar verða gullinbrúnir 
eða í um 10-15 mínútur.

Starri Freyr 
Jónsson

starri 
@frettabladid.is 

Rósakálssalat með hnetum, parmaskinku og hunangi
Fyrir 4

16 stk. rósakál
Klípa af smjöri
Salt
100 g heslihnetur
10 g ólífuolía
50 g parmaskinka
1 krukka truffluhunang

Veltið heslihnetum upp úr 
ólífuolíu og ristið í ofni á 180°C 
hita í 10 mínútur. Brjótið svo 
niður með botni á potti. Par-
maskinkan er skorin í strimla 
og sett á kalda pönnu. Hitið 
pönnuna á miðlungshita og 
hrærið í á meðan. Þegar par-
maskinkan er orðin stökk og 

brúnuð er hún tekin af hitanum 
og sett í skál.

Rósakál er snöggsoðið í 
sjóðandi vatni, sem hefur 
verið vel saltað, í 45 sek. Skerið 
endann af og skerið rósakálið 
til helminga. Leyfið pönnu að 
hitna við miðlungsháan hita 
með örlitlu af olíu. Rósakálið 
er sett á pönnuna með sárið 
niður og leyft að brúnast í ca. 
1 mínútu. Bætið smjöri út á og 
salti eftir smekk. Lækkið hitann 
aðeins og leyfið rósakálinu að 
brúnast meðan hrært er í.

Setjið rósakálið í skál og 
toppið með ristuðum hesli-
hnetum, stökkri parmaskinku 

og trufflu hunangi.

Matreiðslumeistarinn Ísak 
Aron Jóhannsson ætlar að 
hafa það náðugt um jólin í 
félagsskap sinna nánustu. 
Boðið verður upp á ljúffeng-
ar veitingar, jólabjór verður 
smakkaður og árlegur 
göngutúr í náttúrunni er á 
dagskrá.

Ísak Aron Jóhannsson, matreiðslu-
meistari og meðlimur Kokkalands-
liðsins, ætlar að verja jólunum 
með sínum nánustu. „Á Þorláks-
messu held ég í þá hefð að fá mér 
skötu, sem mér finnst nauðsyn-
legur forleikur að hátíðarmatnum. 
Aðfangadagurinn er dagurinn sem 
við eldum eitthvað öðruvísi, en þá 
er Wellington nautasteik, önd og 
hreindýr oftast á boðstólum. Svo 
bíða auðvitað allir eftir möndlu-
grautnum. Á jóladag er boðið upp 
á hangikjöt með uppstúf.“

Utan ljúffengra veitinga ver 
Ísak oftast jólunum í að slaka 
á. „Þá daga reyni ég að stunda 
heilsurækt og fara í sund. 
Einnig er það hefð hjá mér 
og vini mínum að fara í 
langa göngutúra í nátt-
úrunni og spjalla í leiðinni um 
lífið og hvernig næsta ár verður. 
Svo reyni ég að hitta vini mína og 
smakka jólabjór á góðu spila-
kvöldi.“

Ísak Aron gefur lesendum 
hér uppskriftir að meðlæti með 
ólíkum jólasteikum, en einnig er 
hann með uppskrift að humar-
súpu og döðlutertu á bls. 118.n

Nýtt og spennandi meðlæti

Gott 
með 

nautakjöti og 
puru steik

Madeira-gljáð seljurót
Fyrir 4

1 stk. seljurót
Salt og olía
600 ml madeira rauðvín
25 g garðablóðberg
1 kanilstöng
4 anísstjörnur
250 g púðursykur
1 lítri kjúklingasoð
100 g klettasalat
40 g furuhnetur
¼ stk. fetaostkubbur

Seljurótin er skræld í stóra kúlu, 
pökkuð í álpappír með salti og 
olíu og bökuð á 210°C í 2 klst. 
Á meðan er gljáinn gerður. 
Madeira vín er sett í pott og 
komið upp að suðu ásamt þurr-
vörum og blóðbergi. Þegar vínið 
hefur soðið niður um helming 
er bætt við rest af hráefnum 
og því leyft að sjóða í dágóðan 
tíma. Þegar gljáinn hefur soðið 
niður um helming er hann sigt-
aður og soðinn enn meira niður 
þangað til hann nær þykkri 
áferð. Smakkið til með salti ef 
þörf er á.

Seljurótin er tekin úr ofn-
inum og leyft að hvíla í álpapp-
írnum í um 30-40 mínútur. 
Álpappírinn er næst tekinn af 
og seljurótin sett í eldfast mót. 
„Brennið“ seljurótina með eld-
brennara allan hringinn. Berið 
næst gljáann á með pensli og að 
lokum er seljurótin „brennd“ 
aftur með brennaranum.

Furuhnetur eru ristaðar á 
miðlungshita á pönnu og selju-
rótin skorin í sneiðar. Kletta-
salat er sett í skál, seljurótin er 
skorin í stóra bita og sett yfir 
salatið, fetaostur rifinn yfir og 
furuhnetum er dreift fallega 
yfir í lokin.

Góð 
með 

lambakjöti 
og hnetu

steik

Góð 
með 

kalkúni

Ísak Aron Jóhannsson er matreiðslumeistari og með-
limur Kokkalandsliðsins. fréttablaðiðr/valli

TIMBERLAND 
Í JÓLAPAKKANN

Vatnsheldir úr gæðaleðri
Stattu traustum fótum með Timberland

 1. hæð Kringlunni / 1. hæð Smáralind   

 timberland.is   533 2290    timberlandIceland
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Gefou henni 
f slenska hon nun ... 

Hofum opnao 
gl�silega vefverslun. 
Kynntu per urvalio a 
www.ryk.is 

Peysur 
Kj61ar 
Skyrtur 
Buxur 
Yfi rhafn i r 
H ufu r og trefla r 
Gjafabref 

RYK fslensk honnun 
Baejarlind 1-3 
201 K6pavogur 
Sfmi 862 6368 

ryk@ryk.is 
0 rykislenskhonnun 
(} ryk fslensk honnun 

Opnunartfmi: 
Man. - Fos. 11 - 18 
Lau. 11 - 16 

Gefðu henni
íslenska hönnun... 

Íslensk fatahönnun 
og framleiðsla 

síðan 2004

Kynntu þér 

vöruúrval á 

www.ryk.is 

Kjólar, buxur, toppar, peysur, 

húfur og treflar, gjafabréf

RYK Íslensk hönnun
Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur
Sími 620 9300











Íþróttakennarinn Arna 
Steinsen ætlar ásamt fjöl-
skyldu sinni að dvelja á 
Tenerife um jólin, eins og 
þúsundir annarra Íslendinga 
en reiknað er með að allt að 
fimm þúsund Íslendingar 
muni verða á eyjunni vin-
sælu í suðri um hátíðirnar.

gummih@frettabladid.is

Arna fagnar einnig tímamótum 
á Tenerife, en þann 27. desember 
heldur hún upp á stórafmæli sitt 
en þá verður hún 60 ára gömul. 
Þetta er alls ekki í fyrsta sinn sem 
hún dvelur erlendis um jólin og 
segist hún kunna því vel, þótt 
henni finnast líka gott að vera á 
Fróni og halda jólin heima.

„Ég var alltaf ákveðin í því að 
vera ekki heima á sextugsafmæli 
mínu en ég hugsa að ég haldi 
eitthvað upp á það þegar ég kem 
heim,“ segir Arna, sem sest upp í 
f lugvélina á leið til Tenerife þann 
19. þessa mánaðar. Með henni í för 
verður eiginmaðurinn, Magnús 
Pálsson, börnin þeirra þrjú, 
tengdabörn, barnabarn, móðir 
hennar, tengdamóðir og bróðir 
Magnúsar, ásamt stórfjölskyldu 
hans.

„Okkur finnst mjög ljúft að vera 
úti um jólin. Við hjónin vorum 
á Ventura-svæðinu í Bandaríkj-
unum ásamt börnunum okkar 
þremur árið 2012 þegar ég varð 
fimmtug og þá fór ég í raun og veru 
í fyrsta skipti almennilega í golf,“ 
segir Arna, en segja má að hún 
hafi smitast af golfbakteríunni í 
þessari ferð.

Gott að geta farið núna
„Árið 2018 vorum við erlendis 
um jólin ásamt fjölskyldunni 
hans Magga og einnig 2019, 
en þá með minni fjölskyldu 
og fögnuðum þar áttræðisaf-
mæli pabba. Ég veit að Maggi 
minn myndi vilja vera 
úti um öll jól en ég er 
alveg tilbúin að fara út 
önnur hver jól. Mér 
finnst líka yndislegt 
að vera heima um 
jólin. Þó svo að við 
höfum ákveðið 

Ljúft að vera úti um jólin
með löngum fyrirvara að fara í 
þessa ferð núna þá finnst mér það 
persónulega gott að geta farið, þar 
sem pabbi dó í sumar.

Allar hefðir sem maður er 
með heima um jólin hefðu verið 
öðruvísi eftir andlát hans og fyrir 
mömmu að koma með okkur út 
er gott. Það væri erfiðara fyrir 
hana að vera heima um þessi jól. 
Mamma og pabbi ætluðu að koma 
út á afmælinu mínu en það breytt-
ist auðvitað þegar hann dó og 
mamma verður með okkur allan 
tímann,“ segir Arna.

Eru þið að taka með ykkur ein-
hvern jólamat svona til að halda í 
venjurnar?

„Við gerðum það í fyrstu 
ferðinni. Við tókum þá með okkur 
hangikjöt sem ég var með á jóla-
dag en það var öðruvísi þar sem 
við vorum í húsi og gátum eldað 
í því. Í tveimur síðustu ferðum og 
núna gistum við á hóteli og förum 
bara út að borða. Í raun og veru 
minnir ekkert á jólin þegar maður 
er úti. Það eru engir jólapakkar, en 
það eina sem við höldum í er að 
við förum út að borða klukkan 6 á 
aðfangadag og gamlársdag. Það er 
ekkert annað sem minnir mann 
á jólin. Þetta er öðruvísi en alveg 
yndislegt samt,“ segir Arna, sem 
telur líklegra en ekki að hún verði 
úti á golfvellinum og í sólbaði þess 
á milli á aðfangadegi jóla.

„Vissulega er þetta öðruvísi. 
Maður heldur að maður sakni alls 
heima en þegar út er komið þá er 
ekkert verið að spá mikið í það 
og sérstaklega þegar öll stórfjöl-

skyldan er saman. Það 
er líka gott að kom-

ast úr jólastressinu 
á Íslandi. Það eru 
fáar jólagjafir sem 
ég þarf að kaupa 

til að skilja eftir 
hér heima. Í eitt 

skiptið þegar við 

fórum út um jólin þá höfðum við 
þann háttinn á að allir drógu hver 
ætti að gefa hverjum jólapakka. 
Það var gert um miðjan desember 
og við áttum að kaupa jólagjöf 
að andvirði 5 þúsund krónur. 
Á aðfangadag mynduðum við 
svo hring saman úti á svölum og 
pökkunum var dreift á milli. Það 
var mjög skemmtilegt. Við vitum 
hvernig krakkar upplifa jólin. 
Þau verða rugluð í hausnum yfir 
pakkaflóðinu hér heima. Þarna 
fengu þau einn pakka og þeim 
fannst það æðislegt,“ segir Arna, 
sem skilur heimili sitt eftir vel 
skreytt áður en þau hjónin halda 
utan.

„Ég myndi segja að ég skreyti 
svona upp á 80 prósent. Það 
verður ekkert jólatré þetta árið en 
jólaseríur og jólaljós. Ég vil njóta 
aðventunnar. Við förum ekki út 
fyrr en 19. desember og mér finnst 
það tilheyra að skreyta heimilið 
vel á aðventunni,“ segir Arna og 
bætir því við að Maggi hennar 
væri alveg til í að sleppa því að 
skreyta.

Arna segir að fyrir löngu sé 
búið að skipuleggja afmælis-
daginn. „Það er búið að panta á 
veitingastað á f lottum stað á La 
Caleta-ströndinni. Við borðuðum 
á þessum stað í febrúar ásamt 
foreldrum mínum. Þetta er yndis-
legur staður úti á verönd og mér 
finnst tilvalið að fara aftur á hann 
á afmælisdaginn. Þetta verður 
góð ferð og maður kemur vel 
úthvíldur, búinn að spila mikið 
golf, borða góðan mat, drekka góð 
vín og njóta lífsins.“ n

Arna og 
Magnús klár með 

ferðatöskurnar áður 
en þau halda með 

stórfjölskyldunni til 
Tenerife. 

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

Úrval af girnilegum ostakörfum og öskjum
sem kalla fram sælkerabros yfir jólin

Sælkerajól
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Það hefur aldrei verið 
einfaldara að gleðja 
starfsfólkið!

Óskaskrín í öskju eða rafrænt Óskaskrín 
beint í símann.

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.



Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir

sandragudrun 
@frettabladid.is Margrét Jónsdóttir leirlista-

kona elskar aðventuna og allt 
sem henni fylgir. Jólaborðið 
hennar er aldrei eins, enda 
segist hún eiga allt of mikið 
af keramíki. Hún blandar 
gjarnan saman ólíkum 
hlutum og formum, en aðal-
atriðið er að hafa pláss fyrir 
fólkið og jólaandann.

Jólaborð Margrétar ræðst af því 
hvað hún er að gera hverju sinni 
og þess vegna er það aldrei eins. 
Þegar hún skreytti borðið fyrir 
jólablaðið var hún nýbúin að taka 
svarta kertadiska úr út ofninum 
og dekkaði því borðið með svörtu 
keramíki.

„Þetta er stell eftir mig en ég á 
bæði svart og hvítt. Ég á auðvitað 
allt of mikið af keramíki,“ segir 
hún og hlær.

„Að þessu sinni ákvað ég að nota 
svart stell með kertadiskunum.“

Kertadiskarnir fengu að mynda 
keðju á jólaborðinu ásamt furu-
greinum og squarosa, sem eru 
litlar grænar greinar sem hún 
leggur undir furuna.

„Ég bý til hálfgerðan löber úr 
greinunum og kertadiskunum. 
Mér finnst kertadiskarnir stíl-
hreinir og fallegir. Það er bæði 
hægt að setja mosa ofan á þá, 
greinar köngla eða eitthvað slíkt 
eða hafa þá í einfaldri röð og láta 
þá mynda ljósakeðju,“ segir Mar-
grét.

„Ég bjó til alls konar stjaka fyrir 
mjó kerti, venjuleg og breið. Ég 
notaði líka mishá kerti í stjakana. 
Mér finnst það gefa þessu svolítið 
líf að kertin eru ekki öll eins. Mér 
finnst fallegt að setja smá rautt 
með svo ég notaði bara fallega rauð 
epli sem ég keypti úti í búð.“

Pláss fyrir jólaandann
Margrét er ekki hrifin af ofhlöðn-
um borðum þar sem varla er rými 
fyrir mat eða fyrir fólkið að sitja.

„Ég vil alltaf hafa pláss fyrir 
fólkið og fyrir andann. Mér finnst 
leiðinleg borð sem eru svo troðin 
að þú hefur á tilfinningunni að 
fólkið og maturinn komist ekki 
fyrir. Það þarf að vera rými fyrir 
fólk, mat og bara hugarflugið. 
Ég hef það alltaf í huga þegar ég 
dekka borð,“ segir hún.

Hnífapörin sem Margrét notaði 
eru bandarísk og keypt í Pottery 
Barn. Þau eru úr málmi en Mar-
gréti fannst þau svo falleg þar sem 
skaftið á þeim lítur út eins og trjá-
grein svo hún stóðst ekki mátið að 
kaupa þau.

„Mér finnst þau svo náttúru-
leg og falleg og fara vel á borðinu 
með grænu greinunum. Litlu 
hjörtun sem á stendur Desember, 
eru skraut sem ég bjó til úr sama 
leir og stellið. Ég gaf út bók í 
fyrra með dóttur minni Móheiði 
Guðmundsdóttur í samstarfi 
við Höllu Báru Gestsdóttur og 
Gunnar Sverrisson. Bókin heitir 
Desember og er ljósmyndabók um 
desember, aðventuna og jólin. Mig 
langaði að búa til desemberhjörtu 
til að láta fylgja með bókinni. Ég 
bind þau utan um hverja bók,“ 
segir Margrét.

„En mér fannst líka tilvalið 
að nota hjörtun sem skraut á 
servíetturnar á jólaborðinu. Þetta 
eru sem sagt ekki hefðbundnir 
servíettuhringir, en ég stakk lítilli 
grein ofan í hjartað til að tengja 
það aðeins við grenið á miðju 
borðsins.“

Fylgir hjartanu
Auk svarta leirstellsins eftir Mar-

Samhljómur sem 
verður að sinfóníu

Þegar matarstellið er ekki í notkun á matarborðinu notar Margrét það sem skraut ofan á skenk.

gréti eru gylltar sósukönnur og 
stjakar á borðinu. Stóra kannan er 
úr stelli sem Margrét fékk að gjöf. 
Stellið var orðið lúið og eitthvað 
var brotið úr því svo Margrét nýtti 
könnuna úr því og gyllti hana. Litla 
kannan og stjakarnir eru aftur á 
móti eftir Margréti.

„Stjakarnir eru gylltir, silfraðir 
og svartir. Stundum legg ég einn 
svona stjaka á borðið við hvern 
disk, en mér fannst skemmtilegt í 
þetta skipti að nota þá inni á milli, 
með svörtu línunni,“ útskýrir hún.

„Mér finnst gaman að blanda 
ólíkum hlutum saman, það þarf 
ekkert allt að vera eins. Stundum 
þegar ég legg á borð nota ég 
gamlar undirskálar fyrir forrétti, 

sem fara ofan á diska eftir mig. 
Stundum nota ég líka bláu jóla-
plattana frá Bing og Grøndahl. Mér 
finnst gaman að blanda og búa til 
stemningu þannig.“

Margrét segir að hún vilji frekar 
fylgja hjartanu en að hafa allt í stíl 
og voða stíft.

„Ég hugsa frekar hvað gæti 
passað. Ég leita að einhvers konar 
samhljómi, svolítið eins og tón-
verk. Öll hljóðfærin fá að njóta 
sín svo þetta verður bara ein flott 
sinfónía,“ segir hún.

„Það sem skiptir mestu máli er 
að stemningin sé góð og að öllum 
líði vel á jólunum. Maður á að hafa 
jólin eins og hentar manni sjálfum 
best. Það eru engar reglur og ekkert 
stress. Þó það sé ekki allt tilbúið 
klukkan sex, þó það sé kannski 
ekki fyrr en korter yfir sex eða þó 
klukkan sé orðin hálf átta þá koma 
jólin ef okkur líður vel í hjartanu 
og erum tilbúin að taka á móti 
þeim.“ n

Kertadiskarnir voru nýkomnir úr ofninum þegar Margrét skreytti borðið. 

Desember-
hjörtu úr sama 
leir og stellið. 
 Fréttablaðið/
 auðunn

Bókin Desem-
ber fjallar um 
aðventuna og 
jólin.

Leirlistakonan Margrét elskar að-
ventuna og allt sem henni fylgir. 

Borðið er skreytt með grænum greinum og rauðum eplum og kertadiskarnir mynda keðju.  
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Á hátíðum og hvers kyns hamingjustundum jafnast einfaldlega ekkert á við konfekt. 
Gefðu þeim sem er þér svo kær gleðistundir með ljú�engu konfekti frá Nóa Síríus. 

Gott að gefa, himneskt að þiggja! 

Hver er þér svo kær?



 

 
 

Það finna margir fyrir 
streitu í aðdraganda jólanna 
enda er í nógu að snúast, 
svo sem gjafainnkaupum, 
bakstri, þrifum, matargerð, 
jólatónleikum, heimsóknum 
til vina og vandamanna, að 
kaupa í matinn og svo mætti 
lengi telja.

gummih@frettabladid.is

Á vefnum velvirk.is, sem er í 
umsjón forvarnasviðs VIRK starfs-
endurhæfingarsjóðs, hafa verið 
tekin saman góð ráð sem geta 
komið að gagni fyrir jólin.

Búðu til lista
Listi er mikilvægur til að ná yfirsýn 
og öðlast hugarró. Gott er að byrja 
á listanum snemma þegar allt er 
enn spennandi og þú hlakkar til. 
Merktu við hver gerir hvað og láttu 
viðkomandi vita. Þú munt eflaust 
ekki ná að gera allt á listanum og 
það er í góðu lagi.

Forgangsraðaðu
Þegar listinn er svo að segja klár, 
renndu yfir hann og reyndu að 
forgangsraða og grisja. Þarf allt 
þetta meðlæti með steikinni, þarf 
að þrífa allt í hólf og gólf? Hvað má 
bíða fram yfir áramót?

Fáðu hjálp
Oft safnast verkefni upp hjá þeim 
sem skipuleggur og er með lengsta 
listann. Virkjaðu aðra heimilis-
menn til að aðstoða. Það er sjálf-
sagt að dreifa verkefnum og flestir 
hafa gaman af undirbúningi jóla í 
hæfilegu magni.

Skipuleggið í sameiningu
Það er gott og gagnlegt að fjöl-
skyldan ræði saman um undir-
búning fyrir jólin. Hvað á að vera 
í matinn, hugmyndir að gjöfum 
og hvaða jólamyndir á að horfa 
á (enn einu sinni!). Ræðið líka ef 
gera þarf breytingar á hefðum, 
það er merkilegt hvað margir eru 
vanafastir á jólum og því er gott að 
láta vita með fyrirvara ef bregða á 
út af vananum.

Settu þér fjárhagsramma
Það er aldrei jafn auðvelt að falla 
fyrir freistingum og á þessum 
tíma og því er það skynsamlegasta 

sem þú gerir að setja þér ramma 
fyrir útgjöld. Miðaðu við ákveðna 
upphæð í gjafir fyrir hvern og 
einn. Það gæti tekið aðeins lengri 
tíma að finna eitthvað sniðugt 
fyrir lægri upphæð, en oft verða 
gjafirnar persónulegri og meiri 
hugsun á bak við.

Stilltu væntingum í hóf
Þegar við hefjum undirbúning 
erum við óþarflega bjartsýn, við 
ætlum að hafa allt klárt, mála, þrífa 
eins og fagmenn og prófa allar 
uppskriftirnar sem við erum búin 
að safna. Allar gjafir verða úthugs-
aðar og allir í góðu skapi, sem sagt 

hin fullkomnu jól! Því miður 
gengur þetta sjaldnast þannig fyrir 
sig, við gleymum að taka með í 
reikninginn að við höfum sáralít-
inn tíma, allt mögulegt kemur upp 
á og við munum aldrei ná þessum 
markmiðum. Best er því að byrja á 
núllpunkti með væntingar – eða í 
það minnsta að hafa þær raun-
hæfar. Hjálpið börnunum að stilla 
sínum væntingum í hóf.

Skapaðu rólegar stundir
Mikilvægt er að skapa rólegar 
stundir í aðdraganda jóla til að 
vinna gegn því áreiti sem dynur 
á okkur á þessum árstíma. 
Slökktu á síma, sjónvarpi og 
útvarpi þegar þú kemur heim 
og reyndu að ná áttum. Njóttu 
þess að hafa þögn eins lengi og 
þú mögulega getur. Farðu út og 
viðraðu þig, það skilar sér í meiri 
orku og jákvæðni.

Gerðu góðverk
Það er vel þess virði að bæta því á 
listann að gera eitthvað jákvætt 
fyrir þá sem eiga um sárt að binda. 
Þekkirðu einhvern sem er einn eða 
á erfitt yfir jólin? Gætirðu boðið 
þig fram í sjálfboðavinnu í nokkra 
tíma, keypt jólakort af góðgerðar-
samtökum eða lagt þeim lið á 
annan hátt? Sýnt hefur verið fram 
á að með því að gera góðverk ertu 
ekki aðeins að láta gott af þér leiða, 
heldurðu bætirðu eigin líðan og 
dregur úr streitu. Fáðu krakkana 
í lið með þér og sýndu þeim hve 
gefandi er að aðstoða aðra.

Hátíð barnanna
Mikilvægt er að huga fyrst og 

Mikilvægt að skapa rólegar stundir

Það er gott að fara í göngutúr og safna orku í aðdraganda jólanna.  MYND/GETTY

fremst að börnunum og þeirra 
upplifun í kringum jólin. Það er 
eitthvað við hátíðina sem gerir það 
að verkum að minningar henni 
tengdar greypast í hugann, oft 
dásamlegar, en því miður einn-
ig slæmar. Nokkur okkar finna 
til kvíða þegar jólin nálgast, sem 
magnast upp í því jólavafstri og 
auglýsingaflóði sem nær útilokað 
er að komast hjá. Besta gjöfin til 
barnanna er tími, hlýja og óskipt 
athygli.

Hreyfing og næring
Reyndu að hreyfa þig reglulega og 
borðaðu skynsamlega. Þetta getur 
reynst erfitt á aðventunni, en þú 
færð aukna orku og vinnur gegn 
áhrifum streitunnar ef þú heldur 
þínu striki hvað þetta varðar. n
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Mátulegir
Sviðsútgáfa af kvikmyndinni Druk 9líf

Bubbi Morthens
Söngleikur

Gefðu
upplifun
í jólagjöf

SMÁSTUND!
BARA 

Tryggðu þér gjafakort
á borgarleikhus.is



Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir

sandragudrun 
@frettabladid.is 

Vitamix blandarar 

eiga sér fáa jafningja.  

Hraðastillir og prógröm 

sjá til þess að blandan 

verði ávallt fullkomin 

og fersk!

Jólagjöfin í ár

Járnháls 2
110 Reykjavík
Sími 440 1800

www.kaelitaekni.is

 Nehimiya Tadese og Ismael Þorgils eru að leggja lokahönd á skyrturnar sem þeir eru að sauma sér fyrir jólin. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Vinirnir Ismael Þorgils 
Jónsson og Nehimiya Tadese 
Lemma stunda báðir nám á 
fata- og textílbraut í Fjöl-
brautaskólanum í Breið-
holti. Þeir segja nóg að gera í 
skólanum, en núna eru þeir 
báðir að sauma sér skyrtur 
fyrir jólin.

Ismael og Nehimiya eru báðir 
á öðru ári á fata- og textílbraut 
og segja nóg að gera í skólanum. 
Spurðir að því hvort þeir hafi oft 
saumað föt á sjálfa sig, svarar Ism-
ael að hann endurnýti stundum 
gömul föt sem hann á og hann hafi 
einnig saumað buxur og boli á sig. 
Ismael var upphaflega á viðskipta-
braut en vissi samt að áhuginn 
lægi meira í því að skapa hluti.

„Ég var með mikinn áhuga á 
tísku, svo ég ákvað bara að læra 
það sem ég vildi gera,“ segir hann 
og bætir við að hann hafi alltaf 
haft mikinn áhuga á að sauma.

Nehimiya tekur undir þetta.
„Ástæðan fyrir að ég 

fór á fata- og textíl-
braut er að ég hef 
alltaf verið fyrir að 
bæta smáatriðum við 
fötin mín, að sérsníða þau. 
Ég dróst eiginlega inn í það 
og í ágúst árið 2020 ákvað 
ég að taka þetta lengra 
og læra meira um föt og 
efni og þess háttar,“ segir 
hann.

„Ég nota sjálfan mig oftast sem 
módel þegar ég sauma föt, en ég 
hef líka saumað föt á nokkra vini 
mína. Mér finnst í hreinskilni sagt 
gaman að sauma allt.“

Ismael er sammála því, en 
bætir við að honum finnist samt 
skemmtilegast að teikna sniðin á 
buxum og pilsum.

Nehimiya segir að hann hafi 
samt ekki alltaf haft áhuga á að 
sauma, til að byrja með lá áhuginn 
aðallega í að teikna og á listum.

„Ég var ekki sem verstur í því. Ég 
ætlaði að fara að læra arkitektúr 
en síðasta sumar sá ég myndbönd 
á netinu með manni sem var að 
breyta Airforce 1 low strigaskóm. 
Mér fannst það mjög flott og ákvað 
að prófa að gera það sjálfur. Ég fór 

og leitaði að efni sem ég þyrfti að 
nota og fann eitthvað svipað og 
var í myndbandinu. Skórnir komu 
vel út og mér fannst líka gaman að 
breyta þeim svo ég hélt áfram og 
breytti jakkanum mínum og fleiri 
skóm. Fólk fór að biðja mig að gera 
svona fyrir sig líka. Ég rukkaði 
auðvitað smá fyrir það. En þannig 
byrjaði ég í þessu,“ útskýrir hann.

Nehimiya segir að þegar hann 
byrjaði í náminu hafi það ekki 
verið alveg eins og hann bjóst við, 
en honum er þó farið að líka það 
betur.

Nóg að gera fyrir jólin
Strákarnir segja nóg að gera í 
skólanum um jólin, þeir þurfa að 
klára verkefni og skila þeim af sér 
en þeir eru núna í óðaönn að klára 
skyrtur sem þeir ætla að nota á 
jólunum.

„Við erum búnir að vera að 
undirbúa okkur með því að gera 
mismundandi kraga, vasa og ermi 

til dæmis, og líka minni 
gerðir af skyrtu sem við 
lærðum að gera yfir önn-
ina,“ segir Ismael.

Hann segir námið ekki 
erfitt en það sé þó auð-

velt að dragast aftur 
úr ef hann heldur 
sér ekki við efnið. 
Nehimiya tekur 

undir það.
„Stundum er kennarinn 

kannski að hjálpa öðrum 
nemendum og ég skil kannski ekki 
alveg hvað ég á að gera, en ég held 
að ég geti alltaf lært af mistökum 
mínum, þetta er ákveðið ferli.“

„Þegar ég útskrifast úr Fjöl-
brautaskólanum í Breiðholti 
langar mig að flytja til London og 
læra tískuhönnun og gera mína 
eigin tískulínu,“ segir hann.

Ismael dreymir einnig um að 
halda áfram að læra eitthvað 
tengt tísku að námi loknu, jafnvel 
í útlöndum en hann hefur ekki 
áveðið hvar. Núna hlakka þeir 
báðir til að komast í jólafrí frá 
skólanum og njóta samveru með 
fjölskyldunni, opna jólapakka og 
hafa það notalegt. Auðvitað í nýju 
skyrtunum sínum sem eru nú 
þegar langt komnar. n

Sauma jólaskyrtur í skólanum 
 
 

Við erum 
búnir að 
vera að 
undirbúa 
okkur með 
því að gera 
mismun-
andi kraga, 
vasa og 
ermi til 
dæmis og 
líka minni 
gerðir af 
skyrtu.
Ismael Þorgils 
Jónsson
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SKOÐAÐU ÚRVALIÐ

Jólavörurnar  
eru í BYKO



 
 

Humarinn 
er mitt 
uppáhald 
og það er 
alltaf 
passað upp 
á að hann 
sé til þegar 
ég kem 
heim um 
jólin.

Guðmundur 
Hilmarsson

gummih 
@frettabladid.is

Sara Björk Gunnars-
dóttir, leikjahæsti leikmaður 
íslenska kvennalandsliðsins 
í knattspyrnu frá upphafi, 
fyrirliði þess, og leikmaður 
ítalska liðsins Juventus, seg-
ist alltaf hlakka til jólanna 
og lítur á þau sem samveru-
stund fjölskyldunnar.

Sara hafði vistaskipti í sumar. Hún 
yfirgaf franska stórliðið Lyon sem 
hún varð í tvígang Evrópumeistari 
með og gekk í raðir Juventus í Tór-
ínó. Þrátt fyrir þétta leikjadagskrá 
í jólamánuðinum og að deildin á 
Ítalíu byrjar að loknu jólafríi þann 
5.janúar, ætlar Sara ásamt manni 
sínum, fótboltakappanum Árna 
Vilhjálmssyni og Ragnari Frank, 
eins árs syni þeirra, að bregða sér 
heim til Íslands og halda jólin hér 
á landi í faðmi fjölskyldunnar. 
Síðasti leikur Söru með Juventus 
fyrir jólin er á móti gamla liðinu 
hennar, Lyon, í Meistaradeildinni 
sem fram fer í Frakklandi þann 21. 
þessa mánaðar.

„Það er krafa frá ömmum og 
öfum að koma heim um jólin með 
litla kútinn,“ segir Sara Björk, sem 
eignaðist sitt fyrsta barn fyrir rúmu 
ári síðan.

Sláum upp 
hlaðborði af 
kræsingum

Sara Björk 
og Árni með 
Ragnar Frank á 
háhesti á rölti í 
Tórínóborg en 
þau halda jólin á 
Íslandi. 
 MYND/AÐSEND

„Það verður gaman að koma 
heim og hitta fjölskylduna í 
kringum jólin. Við stoppum í 
stuttan tíma og ætlum að njóta 
hans saman,“ segir Sara, sem stefnir 
á að koma heim 22. desember og 
halda aftur út til Tórínó á fyrsta 
degi ársins 2023.

Alltaf heima um jólin
Sara Björk hefur spilað sem 
atvinnumaður frá árinu 2011. Fyrst 
í Svíþjóð, síðan í Þýskalandi, þá 
Frakklandi og nú á Ítalíu. 

„Frá því ég fór út í atvinnu-
mennsku hef ég alltaf verið heima 
á Íslandi um jólin, sem hefur 
verið æðislegt. Við fengum langt 
jólafrí þegar ég spilaði í Svíþjóð 

og í Þýskalandi en eitthvað aðeins 
minna þegar ég spilaði með Lyon,“ 
segir Sara Björk, sem í haust hélt 
áfram að bæta landsleikjametið en 
leikir hennar með íslenska lands-
liðinu telja nú 139.

Sara hefur á atvinnumannsferli 
sínum sankað að sér titlum en 
hún var fjórum sinnum sænskur 
meistari, fjórum sinnum þýskur 
meistari og varð bikarmeistari 
nokkrum sinnum á báðum 
stöðum. Þá varð hún bikarmeistari 
og Evrópumeistari með Lyon. Auk 
þess hefur Sara sjö sinnum verið 
valin knattspyrnukona ársins 
á Íslandi og í tvígang hefur hún 
orðið þess heiðurs aðnjótandi að 
vera útnefnd íþróttamaður ársins. 

Sannarlega glæsilegur ferill, sem 
hófst með Haukum í Hafnarfirði.

Spurð að því hvort hún sé jóla-
barn segir Sara: „Já ég held að ég 
geti alveg sagt það. Mér finnst jóla-
hátíðin ótrúlega kósí og sérstak-
lega þegar maður getur verið með 
allri fjölskyldunni, notið saman og 
borðað góðan mat. Svo gerir það 
enn meira gaman að vera komin 
með lítinn gutta. Bróðir minn 
er með einn strák sem er fæddur 
þremur vikum á eftir Ragnari svo 
það verður mikið fjör þegar við 
komum saman.“

Erum mikil matarfjölskylda
En hvað skyldi nú vera í matinn hjá 
Söru á jólunum?

„Við erum mikil matarfjöl-
skylda. Bróðir minn er mikill 
veiðimaður og hann er búinn að 
veiða vel fyrir jólahátíðina. Hann 
verður með gæsir og rjúpur og svo 
er alltaf humar á boðstólum. Hum-
arinn er mitt uppáhald og það er 
alltaf passað upp á að hann sé til 
þegar ég kem heim um jólin. Það 
má eiginlega segja að við sláum 
upp hlaðborði af kræsingum og 
allir éta á sig gat,“ segir Sara Björk.

Sara segist vera lítið fyrir að 
fara í kirkju eða sækja tónleika í 
kringum jólahátíðina.

„Við stórfjölskyldan reynum að 
vera eins mikið saman og hægt er. 
Við röltum oft niður í bæ eins og á 
Þorláksmessu og setjumst niður til 
að fá okkur eitthvað gott að borða. 
Ég nýt þess best að vera heima 
með fjölskyldunni, spjalla saman 
og kíkja kannski út í göngutúra. 
Ég er ekki oft heima á Íslandi svo 
þegar ég kem heim þá vil ég hitta 
fólkið mitt og vera sem mest með 
því.“ n

 jme@frettabladid.is

Það virkar fátt jafnvel til að hlýja 
köldum nebbum, tám og fingrum 
eftir góða útiveru í snjónum en 
sjóðandi heitt súkkulaði með 
rjómaslettu. Það þýðir þó ekki að 
það megi ekki poppa það smá upp 
endrum og eins og til þess eru 
margar leiðir.

Piparmyntukakó
Ein leið til þess 
að setja einfalt 
tvist á kakóið er 
að mylja pipar-
myntubrjóstsykur 
eða jólastaf og strá 
ofan á rjómann.

Kryddað jólakakó
Einnig er hægt að leyfa 
mjólkinni að malla í smá 
stund með kanilstöng og öðru jóla-
legu kryddi eins og negulnöglum, 
stjörnuanís og fleiru áður en það 
er veitt upp úr pottinum og súkku-
laðið er brætt út í. Svo er um að 
gera að raspa smá múskathnetu og 
strá kanil yfir rjómann.

Appelsínu súkkulaði
Til er undarlegur hópur fólks 
sem virðist þykja gott að hafa 

appelsínubragð af súkkulaðinu 
sínu og það afvegaleidda fólk þarf 
víst að virða eins og annað fólk. 
Til eru ýmsar tegundir af súkku-
laði með appelsínubragði eins og 
kattatungur og fleira sem hægt er 
að bræða með mjólkinni. Endi-
lega varið þó gesti við enda er 

appelsínusúkkulaði alls ekki 
allra. Þá má einnig ýkja 

upp appelsínubragðið 
með því að raspa 

appelsínubörk yfir 
rjómann.

Tíu dropar
Það er ástæða fyrir því að heitt 
súkkulaði og kaffi er svona vinsæl 
blanda. Best er að bæta nýlög-
uðum espresso út í tilbúið heitt 
súkkulaði en í neyð má bæta við 
teskeið af skyndikaffidufti. Skot 
af kahlúa eða öðrum kaffilíkjör 
væri líka góð viðbót. Gott er að 
blanda saman smá af púðursykri og 
örlitlu af möluðu kaffi og strá yfir 
rjómann. n

Hugmyndir að heitu súkkulaði

Piparmyntustafur 
er fullkominn til að 

peppa upp jóla-
kakóið.  fréttAblAÐiÐ/

gEttY

Jólalegt krydd gefur bæði jólalegt bragð og angan af súkkulaðinu í desember.

Miðasala við innganginn og á tix.is - Miðaverð kr. 3.500 / 2.500

Styrkt af Tónlistarsjóði Menntamálaráðuneytisins, Reykjavíkurborg, Hafnarfjarðarbæ, Kópavogsbæ og Garðabæ

Mozart við kertaljós
í 30 ár

CamerarcticaCamerarctica

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

Kammertónlist á aðventu 2022

 20  fréttablaðið 2. desember 2022jól 2022



Gæða ull af íslensku sauðfé
létt · hlý · góð öndun · vistvæn

www.lopidraumur.is

Íslensk ullarsæng



Biscotti

130 g smjör við stofuhita
120 g sykur
100 g púðursykur
1 msk. skyndikaffiduft
2 egg
2 msk. Grand marnier/Baileys/
Kahlúa
1 tsk. vanilludropar
300 g hveiti
1 ½ tsk. lyftiduft
½ tsk. salt
2 tsk. kanill
½ tsk. negull (malaður)
100 g möndlur
150 g dökkt toblerone með 
möndlum

Það er um að gera að breyta til 
með súkkulaði og prufa eitthvað 
nýtt eða aðrar hnetur.

Hitið ofninn í 170 gráður. Setjið 
bökunarpappír á bökunarplötu.

Hrærið smjör, sykur, púður-
sykur og kaffi saman þar til 
blandan verður ljós og létt. Bætið 
eggjum saman við, einu í senn og 
hrærið vel. Bætið við líkjör sem 
varð fyrir valinu ásamt vanillu-
dropunum.

Blandið hveiti, lyftidufti, salti 
og kanil saman í skál og blandið 
saman við deigið og hrærið 
varlega. Grófsaxið möndlur og 
súkkulaði og setjið saman við 
deigið og hrærið varlega þar til 

allt hefur náð að blandast vel 
saman.

Setjið hveiti á eldhúsborðið eða 
bretti og hnoðið deigið léttilega 
svo það festist saman. Skiptið 
deiginu í 2 bita og formið hleifa 
úr því, um 10 cm á breidd og 
setjið á bökunarplötuna.

Bakið í 25 mínútur.
Takið hleifana út úr ofninum 

og látið kólna. Skerið hleifana í 
um 2 cm þykkar sneiðar og leggið 
á plötuna með sárið upp.

Bakið í 10 mínútur.
Snúið kökunum við á hina 

hliðina og bakið í aðrar 10 
mínútur.

Kælið kökurnar. Kökurnar eiga 
að vera stökkar og góðar. 

 
 

Sumt er þó 
alveg 
ómissandi 
á þessum 
árstíma 
eins og að 
hitta góða 
vini, fara út 
að borða 
góðan mat, 
smakka 
gott rauð-
vín, hlæja 
og 
skemmta 
sér.

Elín 
Albertsdóttir

elin 
@frettabladid.is

Margrét Eir Hönnudóttir, 
leik- og söngkona, hefur 
verið á þeytingi á milli 
Reykjavíkur og Akureyrar 
undanfarið enda fer hún 
með eitt aðalhlutverkið í 
söngleiknum Chicago sem 
Leikfélag Akureyrar setur 
upp. Hún gaf sér þó tíma til 
að spjalla aðeins um jólin.

„Já, það er mikið að gera. Ég ætla 
samt að finna tíma til að skreyta,“ 
segir Margrét Eir. „Ég mæti á 
æfingar á Akureyri þrisvar í viku 
þannig að allt það sem ég er vön 
að gera á heilli viku færist nú yfir á 
tvo daga,“ bætir hún við. Margrét 
kennir söng í FÍH en þar styttist í 
tónleika hjá nemendum. Einnig 
stjórnar hún Kvennakór Kópavogs 
sem verður með tónleika fyrir 
jólin. „Ég er mikið á æfingum fyrir 
alls kyns aðra jólatónleika auk 
æfinganna á Akureyri. Síðan er ég 
sjálf með jólatónleika í Fríkirkj-
unni í Hafnarfirði 21. desember 
sem eru árlega. Það eru hógværir 
tónleikar þar sem ég syng jólalög 
sem annars heyrast ekki mikið. Til 

dæmis írsk þjóðlög sem er búið að 
setja íslenskan texta við. Svolítið 
öðruvísi stemning,“ segir hún.

Ómissandi á aðventu
„Mér finnst afskaplega gaman 
á aðventunni þótt hún sé anna-
söm. Sumt er þó alveg ómissandi 
á þessum tíma eins og að hitta 
góða vini, fara út að borða góðan 
mat, smakka gott rauðvín, hlæja 
og skemmta sér. Það er stór partur 
af mér að gera eitthvað skemmti-
legt. Við hjónin förum alltaf með 
vinahjónum á jólahlaðborð. Við 
reynum að gera kröfur í valinu og 
prófa nýja staði. Ef við erum extra 
ánægð förum við kannski tvisvar 
á sama staðinn. Þetta höfum við 
gert á hverri aðventu í þrettán ár. 
Núna ætlum við að prófa Monkeys. 
Þeir eru ekki með týpískt hlað-
borð heldur spennandi rétti,“ segir 
Margrét.

Hægelduð hrossalund
Það er ekki mikið um hefðir á 
jólunum í fjölskyldu Margrétar. 
„Við erum til dæmis ekki með 
hamborgarhrygg á aðfangadag. 

Brjálæðislega   
      metnaðarfullur 
     kokkur

Það eru spennandi tímar fram undan hjá Margréti Eiri sem leikur eitt aðalhlutverkið í söngleiknum Chicago sem 
frumsýndur verður á Akureyri í janúar. Fyrst eru það allir jólatónleikarn ir í desember.  FRÉTTABLAÐIÐ/

Börn mannsins míns eru upp-
komin og eitt þeirra býr í Dan-
mörku. Við höfum því bara verið 
tvö frá því að móðir mín lést fyrir 
tveimur árum. Satt að segja eigum 
við bara dásamlegar stundir tvö 
ein á aðfangadag. Ég hef stundum 
verið að syngja á aðfangadag í 
Grafarvogi kl. 18 og kem því seint 
heim. Aðventan er annasöm 
svo það er frábært að eiga rólegt 
kvöld. Þótt ég sé búin að undirbúa 
veislumatinn, gera sósuna og þess 
háttar, er maturinn ekki fyrr en 
rúmlega átta. Og pakkarnir eru 
ekki teknir upp fyrr en á ellefta 
tímanum. Maðurinn minn, Jökull 
Jörgensen, er hárskeri og það er 
líka mjög mikið að gera hjá honum 
í desember svo það er kærkomið 
að eiga huggulegt kvöld,“ segir 
Margrét.

„Ég er brjálæðislega metn-
aðarfullur kokkur,“ segir Margrét 
hlæjandi. „Ég fletti blöðum og 
tímaritum í nokkrar vikur fyrir 
aðfangadag til að skoða eitthvað 
nýtt og spennandi. Ég býst við að 
ég verði með hægeldaða hrossa-
lund núna. Ég set hana í kryddlög 
og sous vide en síðan fer hún á 
útigrillið ef veður leyfir. Þá verð ég 
með eitthvað svaðalegt meðlæti, 
smjörsteiktar gulrætur, ferskan 
aspas. Mig langar mikið að fara út 
fyrir þægindarammann núna og 
gera eitthvað alveg nýtt meðlæti. 
Ég þarf alltaf að vera að breyta til. 
Ég er ekkert sérstaklega hrifin af 
reyktum mat, fer ekki vel í mig. Það 
er samt alltaf gaman að smakka 
eina sneið af hangikjöti en það er 
nóg,“ segir Margrét og bætir við 
að amma hennar hafi alltaf verið 
með smjörgraut í forrétt þar sem 
mandlan leyndist, en uppskriftina 
kom hún með frá Danmörku og 
hún hefur fylgt fjölskyldunni.

„Maðurinn minn er ekki hrifinn 
af graut og ég var vinsamlegast 
beðin að taka hann af matseðl-
inum. Í grautnum er smjör, mjólk, 
hveiti, sykur og salt. Við erum hins 
vegar með möndluna falda í eftir-
réttinum sem mjög oft er Tiramisu 
eða ís. Það er alltaf spenningur 
hvort okkar fær möndluna,“ segir 
Margrét og skellir upp úr.

Skreyta úti og inni
Þau hjónin eru dugleg að skreyta 
fyrir jólin, bæði innan- og utan-
dyra. „Það er svo gaman að skreyta 
dásamlega fallega húsið okkar í 
Hafnarfirði. Þetta er svo dúllulegt 

hús sem hentar einstaklega vel 
til að skreyta. Við fluttum í húsið 
2018 þannig að við erum alltaf að 
bæta við ljósum í garðinn. Ég set 
jólaljós í alla glugga og fer nokkrar 
ferðir í Garðheima og Blómaval 
fyrir jólin til að skoða. Þá geri ég 
alltaf fallegan jóla- og aðventu-
krans. Ég er minna í litlum hlutum 
eins og jólasveinum og þvíumlíkt. 
Það er yndislegt að hafa mikið af 
logandi kertum. Þau gera svo fal-
lega stemningu.“

Þótt það hafi verið mikið að 
gera hjá Margréti gaf hún sér 
afmælisferð til Balí til að endur-
hlaða batteríin. Þar dvaldi hún í 
þrjár vikur í haust og sótti meðal 
annars jógatíma. „Ég varð fimmtug 
1. ágúst og þá er tilefni til að halda 
afmæli. Ég hef reyndar ekki enn 
haldið upp á það með tónleikum 
en ætla að gera það á næsta ári. 
Ég gaf hins vegar út plötu á árinu 
með hljómsveitinni Thin Jim and 
the Castaways en maðurinn minn 
er bassaleikari í henni. Eitt sem 
mér finnst að maður eigi að gera á 
stórum tímamótum í lífinu er að 
fara út fyrir rammann og ögra sér 
á einhvern hátt. Gera eitthvað sem 
mann hefur dreymt um. Mig hefur 
lengi dreymt um Balí,“ segir Mar-
grét og bætir við að hún hafi farið 
með vinkonu sinni.

Afmælisferð til Balí
„Við sáum auglýsta ævintýra-
ferð til Balí og ákváðum að skella 
okkur. Þetta var bæði jóganám-
skeið og alls konar upplifun. Ég féll 
fyrir staðnum, fólkið er yndislegt 
og trúir á karma. Það er afar þakk-
látt fyrir alls konar smáa hluti í 
daglegu lífi. Maður endurnærist í 
svona ferð þótt ég hafi verið þreytt 
eftir ferðalagið. Mjög margt hugsa 
ég enn um og er að melta eftir 
þessa ferð. Eyjan er svo ólík öllu 
hér heima. Íslensk náttúra gefur 
mér alltaf andagift og er innblástur 
en Balí var allt annars konar. 
Frábær upplifun hinum megin á 
hnettinum.“

Biscotti fyrir jólin
Margrét hefur gaman af því að 
baka fyrir jólin og gerir alltaf 
ítalskar biscotti sem eru afar vin-
sælar með kaffinu á Ítalíu. „Þær eru 
alltaf svo góðar. Síðan geri ég alltaf 
jólakúlur eða jollakúlur, eins og 
maðurinn minn segir, en kökurnar 
koma úr hans fjölskyldu. Síðan er 
bara að njóta aðventunnar.“ n
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Allt þetta íslenska

Rammagerðin — 
heimili íslenskra hönnuða

5

7

3

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

1 Ilmvatnslína
Eftir Andreu Maack.
15.900 kr.

3 Fischer – ilmkerti 
Handgert jólakerti Fischer 
fyrir Rammagerðina.
Framleitt í Reykjavík.
10.500 kr.

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

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

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

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

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

Skólavörðustígur 7 & 12
Harpa
Kringlan
Perlan
Flugstöð Leifs Eiríkssonar
Lava Centre – Hvolsvöllur

2

4

1
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 Eftir að pakkar 
hafa verið teknir 

upp spilum við gjarnan 
borðspil, stundum langt 
fram eftir nóttu. Sú hefð 
skapaðist með nýjum 
fjölskyldumeðlimum.

Áslaug Arna Sigurbjörns-
dóttir, ráðherra háskóla, 
iðnaðar og nýsköpunar, segir 
að aðventan skipi sérstakan 
sess hjá sér. Þegar jólaljósin 
kvikna í borginni og lýsa 
upp skammdegið vakna 
minningar um góða tíma.

elin@frettabladid.is

Það hefur verið annasamt í 
þinginu að undanförnu og verður 
fram til jóla. Ganga þarf frá fjár-
lagafrumvarpi næsta árs áður en 
þingmenn fara í jólafrí. Áslaug 
Arna segist ætla að njóta aðvent-
unnar eftir fremsta megni þrátt 
fyrir annir. „Ég hef ekki komist í að 
skreyta í kringum mig heima en 
mér finnst mjög skemmtilegt að sjá 
jólaljósin í borginni,“ segir hún og 
bætir við: „Ég er þó búin að kaupa 
nokkrar jólagjafir. Ég gríp gjarnan 
tækifærið ef ég er á ferðinni og sé 
eitthvað fallegt. Mér finnst gaman 
að gefa gjafir og tók við því hlut-
verki mömmu minnar að finna 
gjafir sem aðrir í fjölskyldunni 
ætla að gefa. Kannski hefur það 
verið heldur minna síðustu ár 
vegna þess hversu þétt dagskrá er í 
þinginu fyrir jólin. Síðustu dagana 
fyrir jól hef ég þó oft skotist út á 
milli atkvæðagreiðslna í þinginu 
til að kaupa síðustu jólagjafirnar,“ 
segir hún.

Ráðuneyti Áslaugar Örnu, sem 
heitir því langa nafni háskóla-, 
iðnaðar- og nýsköpunarráðu-
neytið, var sett á laggirnar í febrúar 
á þessu ári og hefur verið í mótun 
allt árið. „Það er ótrúlega ánægju-
legt að vinna að málaflokkum 
sem maður brennur fyrir og það er 
ákveðinn hátíðarbragur yfir því að 
leggja lokahönd á verkefni ársins. 
Auðvitað reynir maður að púsla 
vinnunni saman við dýrmætan 
tíma með fjölskyldu og vinum 
ásamt því að undirbúa jólin,“ segir 
hún.

Jólastemningin byrjar alltaf  með 
afmælinu mínu
Áslaug Arna varð 32 ára þann 30. 
nóvember og segir afmælisdaginn 
alltaf marka upphaf aðventunnar. 
„Jólin hefjast hjá mér eftir afmælið 
mitt, þá fer ég að huga meira að 
jólunum og geri mitt til að skapa 
skemmtilega jólastemningu. 
Aðventan er í mínum huga hátíð 
þar sem samvera með vinum og 
fjölskyldu er í hávegum höfð. Það 
er fátt sem mér finnst skemmti-
legra og meira nærandi en að 
hitta dýrmæta vinahópa sem hafa 
fylgt manni í gegnum árin. Þótt 
ég hafi nóg að gera finnst mér 
ótrúlega skemmtilegt að undirbúa 
samverustundir með vinum. Ég 
skipulegg gjarnan eitthvað óvænt 
og spennandi fyrir einn vinkonu-
hópinn minn á aðventunni. Þær 
styðja mig í mínum verkefnum og 
ég vil sýna þeim þakklæti mitt og 
endurgjalda það. Það er svo gaman 
að gefa til baka og gera eitthvað 
gleðilegt saman. Við kíkjum gjarn-
an saman í miðbæinn, skoðum 
íslenska hönnun, förum á tónleika 
eða listsýningar og borðum saman 
góðan mat. Alltaf eitthvað nýtt 
á hverju ári, “ segir Áslaug Arna 
sem á stóran vinahóp. „Ég er mjög 
lánsöm með vini og fjölskyldu, það 
er mín stærsta lukka,“ segir hún og 
bætir við að tónleikar með Bríeti 
í Fríkirkjunni séu meðal annars 
komnir á dagskrá yfir hátíðirnar.

Gæti unnið baksturskeppni
Áslaug Arna segist vera lúmskt 
góður bakari ekki síður en 
kollegi hennar í fjármálaráðu-
neytinu. Aðspurð telur hún sig 
myndi vinna hann í keppni um 
bragð en ekki endilega í útliti og 
skreytingum. Hún segist alltaf 
baka sörur fyrir jólin með vin-
konum sínum. „Mamma og besta 
vinkona hennar, Magga, kenndu 
mér að baka sörur og nú hef ég 
verið að kenna vinkonum mínum. 
Við eigum saman góðan dag í 

Ãslaug Arna segist hafa mikla ástríðu fyrir öllu því sem fylgir starfinu, ástríðu og metnað fyrir því að við gerum betur 
sem samfélag. Þrátt fyrir annir ætlar hún að njóta aðventunnar og jólanna.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Lúmskt góður bakari  
ekki síður en Bjarni

bakstrinum fyrir jólin. Mér finnst 
gaman að halda í þessa hefð frá 
mömmu og baka fullt af sörum,“ 
segir hún.

Jólaengill frá mömmu
Áslaug segist alltaf kaupa sér litla, 
feita furu, eins og hún orðar það, 
og skreytir sem jólatré. „Furan 
gefur frá sér góðan ilm sem 
minnir á jólin þegar ég var barn 
en foreldrar mínir voru alltaf með 
furutré. Hátíðirnar snúast líka um 
hefðir og við sækjum í það sem við 
upplifðum sem börn með fólkinu 
okkar,“ segir hún. Áslaug segist 
ekki hafa hugsað mikið um það 
þegar hún var yngri að safna sér 
jólaskrauti. „Á síðustu jólunum 
sem ég átti með móður minni gaf 
hún okkur systkinunum mjög fal-
legan jólaengil og það er dásam-
lega notalegt að taka hann upp á 
aðventunni og minnast hennar. 
Engill sem gefur manni hlýjar 
tilfinningar,“ segir Áslaug, en í 
nóvember fyrir tíu árum missti 
hún móður sína.

Spilað fram á nótt
Áslaug segir að systir hennar, Nína 
Kristín, hlakki óstjórnlega til 
jólanna og sé mikið jólabarn. „Fjöl-
skyldan er alltaf saman á aðfanga-
dag og það er svo gaman að fylgjast 
með spenningnum hjá henni yfir 
öllu. Okkur finnst gott og mikil-
vægt að eyða jólunum saman. Jólin 
voru erfiður tími fyrst eftir að 
mamma féll frá. Það varð stórt 
skarð í jólahátíðina okkar. Við 
höfum síðan skapað okkur fallegar 
hefðir þar sem við höldum minn-
ingu hennar á lofti. Hún kenndi 
mér að láta stressið ekki ráða för 
á aðventunni. Streitan skemmir 
hinn eina sanna jólaanda.“

Áslaug segist hlakka mikið til 
jólanna þar sem bróðir hennar 
sé kominn með barn svo fjöl-
skyldan hefur stækkað. „Lítill 
Sigurbjörn kom í heiminn á árinu 
og það verður gaman að vera með 
honum. Þannig að það er alltaf að 
fjölga yfir hamborgarhryggnum, 
líka eftir að pabbi gifti sig að nýju 
þar sem ég fékk auka systkini. 

Eftir að pakkar hafa verið teknir 
upp spilum við gjarnan borðspil, 
stundum langt fram eftir nóttu. 
Sú hefð skapaðist með nýjum 
fjölskyldumeðlimum og er mjög 
skemmtileg,“ segir hún.

Þegar Áslaug er spurð hvort hún 
hafi tíma til að lesa jólabækurnar, 
svarar hún því játandi. „Ég reyni 
alltaf að lesa einhverjar nýjar, 
íslenskar bækur. Það eru helst 
glæpasögur eftir Ragnar og Yrsu. 
„Ætli Ragnar og Katrín Jakobs rati 
ekki í einhverja jólapakka þetta 
árið.“

Hvílir hugann á hestbaki
Ferðalög hafa heillað Áslaugu og 
hún segir einstakt að fá að kynnast 
annars konar menningu. Hún 
hefur dvalið erlendis um jólin og 
hefur fundist það mjög áhugavert 
þótt það sé ekki eins jólalegt. „Við 
fjölskyldan vorum ein jólin á Spáni 
og það var góð tilbreyting. Maður 
losnaði við mikið stúss sem fylgir 
jólaundirbúningnum, við höfum 
öll gott af því að breyta stundum 
til en ég myndi ekki vilja gera það 
að reglu að vera annars staðar en 
heima á jólunum. Ferðalög geta 
upp að vissu marki talist áhugamál 
hjá mér en komast þó ekki upp 
fyrir hestamennskuna. Hestar 
eru mitt stærsta áhugamál og ég 
reyni að komast á hestbak svo 
oft sem mögulegt er. Hestar eru 
svo magnaðar skepnur, næmir og 
fallegir. Það er ekkert betra en að 
hvíla hugann á hestbaki,“ segir 
Áslaug, sem ætlar að eiga góðan 
dag fyrir jólin með starfsfólkinu 
í ráðuneytinu þegar sprettlota 
verkefna er afstaðin, eins og hún 
orðar það. „Þá munu starfsmenn 
kynna niðurstöður verkefna sinna. 
Það er partur af breyttu verklagi í 
ráðuneytinu. Ég vil hafa forgangs-
verkefni skýr og að framvinda 
verkefna sé sýnileg.“

Með ástríðu fyrir starfinu
Þegar þú horfir til baka yfir þetta 
ár í nýju ráðuneyti, hverju ertu 
stoltust af?

„Ég er stolt af þeim breytingum 
sem við höfum unnið að í ráðu-
neytinu og þeim málum sem við 
höfum klárað eða komið í farveg. 
Síðan er ég ótrúlega stolt af ritinu 
sem ég gaf út á dögunum en það 
er byggt á þeim verkefnum sem ég 
hyggst ná árangri með fyrir Ísland 
í mínum málaflokkum. Það er 
hægt að skoða ritið á aslaugarna.
is en það byggir á að bæta lífs-
gæði og skapa ný tækifæri með 
framtíðarsýn að leiðarljósi. Starf 
stjórnmálamanns er svo miklu 
meira en þau daglegu verkefni sem 
við fáumst við. Maður þarf að hafa 
mikla ástríðu fyrir öllu því sem 
fylgir starfinu, ástríðu og metnað 
fyrir því að við gerum betur sem 
samfélag.

Ég trúi á Ísland og það er 
ástæðan fyrir því að ég hef ákveðið 
að helga líf mitt stjórnmálum,“ 
segir Áslaug Arna, sem ætlar þó að 
gefa sér smávegis tíma milli jóla og 
nýárs til að slappa af og njóta með 
fjölskyldu sinni og vinum. n
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Brynhildur Björnsdóttir

Rauð og hvít hjörtu sem fylla má 
með sælgæti og hengja á jólatré 
eða í greinar eru eitt það jóla-
legasta sem um getur. Þessi hjörtu 
má bæði nota á fyrrnefndan hátt 
en líka er fallegt að nota minni 
útgáfur sem pakkaskraut eða 
jafnvel merkimiða. Jólahjörtun 
eru oftast í dönsku fánalitunum 
en fyrsta jólahjartað sem sögur 
fara af fléttaði Dani að nafni H. C. 
Andersen árið 1861 úr grænum og 
gulum pappír og setti ekki hanka.

Það má auðvitað nota alls konar 
pappír og alla liti, þótt jólalitir 
eins og grænt, rautt, hvítt, gyllt 
og silfrað séu í uppáhaldi hjá 
jólaálfum.

Best er að notast við skapalón 
þegar klippa skal út jólahjarta (sjá 
mynd). Hjartahelmingarnir geta 
verið annaðhvort með þremur 
örmum eða sjö, ef metnaður flétt-
ara er alveg að fara með þá. Mælt 
er með að skera fléttuarmana með 
dúkahníf frekar en skærum svo 
þeir verði alveg þráðbeinir. Best er 
að byrja að flétta innst og svo færa 
sig út. Gott er að byrja á að æfa sig á 
venjulegum a4 blöðum en fikra sig 
svo áfram í fínlegri pappír. Hank-
arnir eru límdir á síðast og mega 
vera úr alls konar efnum. Þá má 
líka skreyta hjörtun með glimm-

eri, stimplum, límmiðum og öllu 
sem hjartað þráir. Þá er hjartagerð 
tilvalið fjölskylduföndur og gaman 
að merkja hjörtun með nafni þess 
sem fléttar og dagsetningu. 

Hjörtun má svo að sjálfsögðu 
líka gefa í jólagjafir og jafnvel taka 
þau aftur ef gjafþeginn reynist 
ekki verðugur, eins og þeir Wham-
bræður fengu að kenna á. Þolin-
mæði er lykilatriði þegar flétta skal 
jólahjörtu en hún er verðlaunuð 
með gríðarfallegu jólaskrauti 
sem hægt er að draga fram árum 
saman. n

Síðustu jól gaf ég þér 
skrjáfandi hjartað mitt

Hér getur að líta skapalón fyrir 
pappírshjörtu. 

Pappírshjörtu eru dönsk í húð og hár og talið að H. C. Andersen eigi heiðurinn 
af því að klippa fyrsta hjartað út og gefa einhverjum. fréttablaðið/getty

Rauður og hvítur brjóstsyk-
ursstafur er óbrigðult tákn 
þess að jólin séu í nánd. 
Þetta piparmyntusælgæti 
á uppruna sinn í Þýska-
landi en hefur sett mark 
sitt á jólahald víða, einkum 
í Bandaríkjunum, þar sem 
tíðkast að nýta hann á ýmsa 
óhefðbundna vegu.

brynhildur@frettabladid.is

Sagan segir að piparmyntustafur-
inn hafi fyrst litið dagsins ljós hjá 
kórstjóra í Kölnardómkirkju árið 
1670, sem vildi að börnin hefðu 
hljótt undir messusöng. Lausnin 
var að gauka að þeim góðgæti og 
til þess að halda í einhvers konar 
helgitengingu lét hann búa til 
sælgæti sem minnti á stafi fjár-
hirðanna sem vitjuðu Jesúbarns-
ins. Seinna varð stafurinn svo að 
gjöf frá börnum handa heilögum 
Nikulási sem gengur milli húsa og 
gefur börnum gjafir  í sokk og þarf 
þá að styðja sig við traustan staf. 
Piparmyntustafir eru oft hengdir 
á jólatré til skrauts en líka borð-
aðir með bestu lyst í aðdraganda 
jóla.

Algengast er að neyta sæl-

gætisstafa beint 
úr hnefa en 
gómsætt pipar-
myntubragðið 
getur auðgað 
ólíklegustu 
rétti og mælt er með 
að prófa allavega 
eitthvað af eftir-
farandi:

n  Notið til að hræra 
í heitu kaffi eða 
kakói.

n  Vefjið tepoka utan 
um sælgætisstaf og 
hellið heitu vatni 
yfir.

n  Brjótið og setjið í 
súkkulaðibitaköku-
deig eða brúnkur til að fá pipar-
myntu í bragðdansinn.

n  Brjótið og sáldrið brotunum 
yfir bollakökur eða rjómaís. 

n  Brjótið og blandið saman við 
brauðmylsnu og notið sem fyll-
ingu í lambakjöt í stað myntu-
sósu.

n  Einnig er það siður í Chicago og 
víðar í Bandaríkjunum að troða 
piparmyntustaf inn í súra gúrku 
og bíta í og þykir mörgum það 
mikið lostæti. n

Með rauðhvítan 

Eitt albesta jólasælgætið kallast piparmyntubörkur hjá enskumælandi þjóðum.  fréttablaðið/getty

Piparmyntusúkkulaðibörkur með möndlum 

900 g af súkkulaði að eigin vali, 
sumir vilja nota bæði dökkt og 
hvítt til helminga
12 meðalstórir piparmyntustafir 
1 bolli ristaðar möndlur, mega 
alveg vera örlítið kryddaðar
1 teskeið piparmyntudropar
1/8 teskeið vanilludropar

Setjið bökunarpappír í ofnskúffu. 
Skerið súkkulaðið í litla bita og 
bræðið fyrst dökka súkkulaðið 
annaðhvort yfir vatnsbaði eða í 
örbylgjuofni. Á meðan það er að 
bráðna brjótið stafina í litla bita, 
ekki samt alveg í mylsnu.

Hellið dökka súkkulaðinu í ofn-

skúffuna og kælið. Bræðið hvíta 
súkkulaðið á sama hátt og þegar 
það er bráðið blandið þá drop-
unum, möndlum og piparmyntu-
stöfum saman við. Hellið í og 
leyfið öllu að kólna á góðum stað, 
helst í kæliskáp eða frysti. Brjótið 
og njótið.

staf í hendi

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.

Við bjóðum einnig
upp á tungumálaskóla

Enskuskóli í Englandi
Enskuskóli í Wales
Spænskuskóli

Lestu meira á afs.is
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Margrét Ásrúnardóttir rekur 
hárgreiðslustofuna Wave 
Hair Salon á Mýrargötu. Hún 
segir nóg að gera hjá hár-
greiðslufólki fyrir jólin og að 
það sé alltaf skemmtilegasti 
tíminn í starfinu. Margrét 
gefur hugmyndir að fal-
legum jólahárgreiðslum sem 
auðvelt er að gera heima.

sandragudrun@frettabladid.is

 Auk hárgreiðslunnar er Mar-
grét förðunarfræðingur og 
farðar meðal annars oft fyrir 
Pink Iceland. Hún segir að 
það sé að koma smá 2000 stíll 
aftur í hárgreiðslu. Eins og að 
taka hárið aftur en hafa lokka 
að framan. 

„Ég á eina 20 ára stelpu og 
ég fylgist svolítið með í gegnum 
hana hvað þær eru að gera. Þær 
eru mikið í því að sleikja hárið 
aftur, taka það í tagl og skilja eftir 
tvo lokka svo hárið sé ekki of 
stíft. Ég er komin með smá leið á 
krullum og dúllum og þetta er lát-
laust, en smart og snyrtilegt.“

Förðunin poppar upp greiðsluna
Margrét ákvað að gera einfaldar 
og látlausar hárgreiðslur í fyrir-
sæturnar á myndunum en leggja 
meiri áherslu á förðunina.

„Þetta eru hárgreiðslur sem er 
auðveldlega hægt að gera heima. 
Þú setur bara hárið í snúð eða tagl 
og strekkir það aftur með góðu 
geli. Svo setur þú bara sprey yfir og 
þú ert klár,“ segir hún.

„Ég tók hluta af hári Ísoldar í 
tagl og lét taglið falla niður með 
restinni af hárinu. Svo skildi ég 
lokka eftir lausa við ennið. Ég valdi 

Margréti finnst jólin skemmtilegur 
tími á hárgreiðslustofunni. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Margrét gerði 
einfaldar 
greiðslur í fyrir-
sæturnar, sem 
auðvelt er að 
gera heima 
og lagði meiri 
áherslu á 
förðunina. 

Einfaldar 
greiðslur 
fyrir jólin

að vera með sterka augnförðun 
á Ísold til að poppa upp lúkkið. 
Mér finnst svolítið flott að nota 
augnblýant og engan varalit, eða 
þá snúa því við og hafa augun lítið 
förðuð og sterkrauðan varalit.“

Margrét tók aftur á móti allt 
hárið á hinni fyrirsætunni, Önnu 
Kolbrúnu, í hátt tagl og vafði smá 
hárlokk utan um taglið þar sem 
það er tekið saman.

„Ég vinn mikið með Kevin 
Murphy-hárvörurnar. Fyrir svona 
greiðslur er alltaf gott að hafa 
grunninn góðan. Að blása hárið 
með bursta svo það sé nokkuð 
slétt og nota góðar blástursvörur 
eða slétta hárið fallega áður en 

greiðslan 
er sett upp,“ 
segir hún.

„Mér finnst 
þessi einfaldi stíll 
fallegur og er svolítið í 
þeim stíl sjálf. En það er auðvitað 
margt í gangi. Það eru margar sem 
krulla hárið á sér á hverjum degi. 
Ég hef líka heyrt það á stofunni hjá 
mér að stelpum finnst flott að hafa 
sínar eigin krullur og leyfa hárinu 
að vera bara alveg eins og það er. 
Mér finnst það mjög flott.“

Jólin eru gósentíð
Eins og gefur að skilja er mjög 
mikið að gera á hárgreiðslustofum 
fyrir jólin og það er engin undan-
tekning á stofunni hjá Margréti.

„Það vilja allir vera 
fínir á jólunum. Jólin eru 

eiginlega okkar gósentíð. 
Mér finnst þetta skemmti-

legasti tíminn í vinnunni. Þetta 
er svo hátíðlegur tími og yfirleitt er 
boðið upp á eitthvað huggulegt á 
stofunni á aðventunni,“ segir hún.

„En það er samt orðið þannig 
að það er eiginlega mikið að gera 
mest allt árið, í janúar og febrúar er 
mikið um árshátíðir og þorrablót, 
svo í mars og apríl koma ferming-
arnar og þá vilja allir vera fínir. Svo 
er aðeins rólegri tími í maí, en eftir 
það fer fólk að fara í sumarfrí og 
allir vilja vera fínir í sumarfríinu. 
September og október eru eigin-
lega rólegustu mánuðirnir, það er 
helst þá sem ég fer í frí.“ n

Háþróaðar húðvörur í
jólapakkann

 
Byggðar á rannsóknum

húðlækna

SKINCEUTICALS
húðvörur

_

www.hls.is
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Fjölbreytt úrval
afþreyingar í jólapakkann

Nánari upplýsingar á smarabio.is

UPPLIFUN
Í JÓLAGJÖF



 
 

Ég á tólf 
pör af 
jólasokk-
um núna 
svo ég á 
ekki alveg 
eitt par 
fyrir hvern 
dag. 

Leikskólakennarinn Elín 
Guðrún Ingvarsdóttir mætir 
alltaf í vinnuna í jólasokkum 
vikurnar fyrir jól til að 
lífga upp á daginn og gleðja 
börnin. Hún á þegar þetta 
er skrifað tólf pör af jóla-
sokkum en stefnir að því að 
bæta í safnið.

sandragudrun@frettabladid.is

Það var fyrir jólin 2020 sem Elín 
Guðrún ákvað að lífga aðeins upp á 
tilveruna, enda mikið um lokanir á 
þeim og allt í svolítið í volli, eins og 
hún kemst að orði.

„Ég rak augun í jólasokka 
og keypti þá og mætti í þeim í 
vinnuna. Það var mjög gott þegar 
börnin voru að koma svolítið stúrin 
í leikskólann að benda þeim á 
sokkana. Það gladdi þau,“ segir Elín 
Guðrún.

Hún fór alltaf að mæta í jóla-
sokkum í vinnuna fram að jólum 
og ákvað að halda því áfram árið 
eftir. 

„Núna er þetta bara orðin föst 
hefð. Ég byrja að grafa sokkana upp 
svona um miðjan nóvember. Ég á 
tólf pör af jólasokkum núna svo ég 
á ekki alveg eitt par fyrir hvern dag. 
Ég vona nú samt að það bætist eitt-
hvað í safnið, mig vantar bara eitt 
par upp á að ná jólasveinunum,“ 
segir hún hlæjandi.

Velur líflega sokka
Elín Guðrún gengur yfirleitt í frekar 
dökkum fötum svo hún hefur reynt 
að hafa sokkana líflega til að vega 
upp á móti fötunum.

„Ég hef keypt þá flest alla í Bónus 
en ég hef líka keypt sokka í Húsa-
smiðjunni. Ég man ekki hvort ég 
hafi keypt þá einhvern tímann 
í Hagkaup, 
þeir eru voða 

Litríkir jólasokkar 
gleðja börnin

Elín Guðrún 
gleður börnin 
á leikskólanum 
með því að 
mæta í líflegum 
jólasokkum 
í vinnuna 
vikurnar fram að 
jólum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 VALLI

Elín á orðið 12 pör af sokkum og ætlar að bæta við fleirum, enda vantar bara eitt par til að ná jólasveinunum.

svipaðir alls staðar. En 90% af 
mínum jólasokkum eru örugglega 
úr Bónus.“

Krökkunum á leikskólanum 
finnst alltaf jafn skemmtilegt þegar 
hún kemur í jólasokkum í vinnuna.

„Þau er náttúrlega oft sjálf í jóla-
sokkum og þá bendi ég á að við 
séum eins. Það finnst þeim gaman. 
Ég er að vinna með yngstu börnin 
svo þetta gleður.“

Aðspurð að því hvort einhver af 
vinnufélögunum hafi smitast af 
áhuganum á jólasokkum og farið 
að mæta í jólasokkum á leikskól-
ann fyrir jólin, hlær Elín Guðrún og 
segir að það hafi ekki enn gerst.

„En það kemur kannski ein-
hvern tímann seinna,“ bætir hún 
við.

Engin jól án Grýlukaffis
Elín Guðrún segist ekki vera með 
margar aðrar hefðir fyrir jólin en 
hún kemst alltaf snemma í jóla-
skap.

„Ég segi að jólin byrji þegar Ikea 
byrjar að koma með jólavörurnar. 
Það er upphafið. Ég hlusta líka á 
jólalögin alveg hægri, vinstri frá 
því það er byrjað að spila þau í 
útvarpinu. Ég horfi líka á jóla-
myndir og byrja alltaf snemma á 
þeim. Það er hefð hjá mér að horfa 

annað hvort á allar Harry Potter 
myndirnar eða Lord of the Rings 
myndirnar fyrir jólin. En stundum 
tek ég aðrar á páskunum og hinar 
um jólin. Núna er ég búin að horfa 
á Lord of the Rings myndirnar. En 
ég er ekki byrjuð að skreyta, ég 
geri það aðeins seinna,“ segir hún 
þegar ég spjalla við hana seinni 
partinn í nóvember.

„Mér finnst líka gaman að fara 
í búðir fyrir jólin ,ekki endilega 
til að versla heldur bara kíkja á 
hvað er boði. Ég fer alltaf og fæ mér 
Grýlukaffi Smáralindinni. Það eru 
aldrei jól án þess að fá sér Grýlu-
kaffi á Te og kaffi.“ n
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Greta Salóme Stefánsdóttir 
eignaðist sitt fyrsta barn á 
dögunum. Hún átti ekki von 
á því alveg strax en sonur-
inn kom í heiminn fimm 
vikum fyrir settan dag. Hún 
hefur nú fengið nýtt hlut-
verk fyrir jólin, besta hlut-
verk sem hún getur hugsað 
sér. Sjálf er hún mikið jóla-
barn og jólin eru uppáhalds-
tíminn.

sjofn@frettabladid.is

Stærsta jólagjöfin er sonurinn, 
nýfædda jólabarnið. Móðurhlut-
verkið tekur nú við sem verður 
ný lífsreynsla og jólin fallegri en 
nokkru sinni fyrr. Greta Salóme og 
maður hennar, Elvar Þór Karlsson, 
byggðu hús í Mosfellsbæ í fyrra. 
Þau eru búin að vera að undirbúa 
fyrstu alvöru jólin í nýja húsinu og 
komu sonarins eftir mikla vinnu-
törn hjá Gretu.

„Lífið snýst meira og minna um 
tónlist og hefur gert frá því að ég 
man eftir mér. Síðustu ár hef ég 
verið mikið að spila erlendis og er 
búin að vera á samningi hjá Disney 
síðan 2015 og er hjá umboðsskrif-
stofu sem er með höfuðstöðvar í 
Flórída en hún sér um alla mína 
tónleika erlendis. Þar utan er ég 
stanslaust að spila hérna heima 
og hef undanfarin ár leikstýrt 
og framleitt verkefni, leikstýrði 
meðal annars Grease tónleika-
sýningunni í Laugardalshöllinni 
í lok meðgöngunnar, 29. október. 
Dagarnir eru því eins misjafnir og 

þeir eru margir og árið 2023 orðið 
uppbókað að mestu.“

Greta ætlaði að taka því rólega 
á aðventunni og undirbúa komu 
jólabarnsins þegar sonurinn mætti 
í heiminn nánast fyrirvaralaust. 
„Þessi tilfinning, að fá son okkar í 
fangið, er ólýsanleg. Ef ég á að draga 
það saman þá er það eins og lífinu 
sé snúið á hvolf á einni sekúndu og 
lífið fái nýjan tilgang. Maður skilur 
ekki neitt en um leið skilur maður 
allt einhvern veginn,“ segir hún.

Var á námskeiði deginum áður
Greta var búin að ímynda sér 
fæðinguna allt öðruvísi en raunin 
varð. „Ég átti mjög auðvelda með-
göngu og var að túra erlendis til 
25. viku án þess að vera búin að 
tilkynna um óléttuna. Ég eiginlega 
gleymdi því reglulega að ég væri 
barnshafandi og gat falið það mjög 
lengi. Fæðingin var hins vegar eitt-
hvað sem ég hræddist mjög mikið 
og þurfti að tækla þann ótta með 
því að afla mér upplýsinga og vera 
búin að fræðast um fæðingar. 

Það hjálpaði mikið að þegar 
ég fór af stað í fæðinguna hafði 
ég verið á fæðingarnámskeiði 
deginum áður, ég var í miðjum 
hríðum en hélt að ég væri með 
fyrirvaraverki. Við áttum ekki 
von á honum fyrr en eftir rúm-
lega mánuð og það setti líka strik í 
reikninginn að ég trúði ekki að ég 
væri komin í virka fæðingu. Þegar 
ég svo loksins lét til leiðast að fara 
upp á spítala var mér sagt að ég 
væri með fimm í útvíkkun og langt 
komin í fæðingu. Þá var ég búin að 

Besta jólagjöfin  
að verða móðir

Greta Salóme er búin að fá stærstu jólagjöfina sem hún getur hugsað sér, soninn sem flýtti sér í heiminn fyrir aðventuna og hún er full tilhlökkunar fyrir jólunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Greta Salóme lagði mikla vinnu í að skreyta jólatréð rétt áður en hún lagðist 
inn á fæðingardeildina. Tréð er ákaflega fallega skreytt og sómir sér vel. 

vera heima að anda mig í gegnum 
verki í 36 tíma ekki vitandi að 
þetta væri staðan. Svo þegar kom 
að rembingnum var mér sagt að 
það tæki sennilegast um klukku-
tíma en hann kom á 12 mínútum. 
Bara 8,6 merkur og 43 sentímetrar 
en fullkominn. Þetta var því allt 
talsvert auðveldara en ég átti von 
á þótt þetta séu auðvitað átök. 
Svo get ég ekki lofað starfsfólkið á 
LSH sem sá um okkur nóg. Þvílíkir 
englar í mannsmynd.“

Alltaf mikið að gera á aðventu
Í fyrsta skiptið síðan Greta byrjaði 
í tónlistinni ætlaði hún að hafa 
það rólegt á aðventunni og bíða 
eftir jólabarninu en í stað þess fær 
hún að njóta aðventunnar með 
syninum. „Jólaundirbúningurinn 
hjá mér hefur alltaf endurspeglast 
af því að ég hef verið mikið að fram 
í desember, spila og syngja úti um 
allt. 

Ég var búin að gera ráð fyrir að 
vera að bíða eftir fæðingunni sem 
var áætluð 19. desember og ætlaði 
að taka því rólega en mun í staðinn 
verja aðventunni í að kynnast syn-
inum og ná mér eftir fæðinguna 
þannig að maður geti farið inn í 
nýtt ár af krafti, bæði sem tónlist-
arkona og núna móðir. Ég held að 
ég gæti ekki verið hamingjusamari 
og þakklátari. Fyrst og fremst er 
ég þakklát fyrir að hafa fengið 
heilbrigt barn í hendurnar. Það er 
stærsta jólagjöfin.“

Jólin mikilvægur þáttur
Greta veit ekkert skemmtilegra en 
að njóta jólanna. „Ég er svo heppin 
að eiga yndislega og mjög sam-
heldna fjölskyldu, jólin hafa alltaf 
verið mikilvægur þáttur í okkar lífi 
og mikið af hefðum og umstangi í 
kringum jólin. Ég er mikil „all in“ 
manneskja og jólin eru hættu-
lega skemmtilegur tími fyrir týpu 
eins og mig. Ég á það til að fara 
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Uppáhaldsskraut Gretu er jólakrans sem hún keypti í BYKO fyrir aðventuna. „Ég ólst upp við að 
það var kveikt upp í arninum oft í viku og allar okkar bestu stundir hafa verið fyrir framan arininn 
heima. Þegar við byggðum þá vildi ég strax hanna stofuna út frá arni.

Litlu hlutirnir setja punktinn yfir i-ið hjá Gretu. 

Hundurinn á heimilinu þarf líka að fá athygli. Þetta er 
Lísa Lilliendahl sem er af boxer-tegund. 

Glæsilegur 
jólakrans sem 
Greta Salóme 
féll fyrir. 

Móðurástin 
leynir sér ekki 
hjá Gretu 
Salóme. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 VALLI

offari þegar kemur að jólunum og 
er mjög föst fyrir þegar kemur að 
hefðum og þess háttar. Ég get hins 
vegar ekki beðið eftir að skapa 
okkur nýjar hefðir og minningar 
með syninum.

Allar mínar jólaminningar eru 
yndislegar. Mamma og pabbi sköp-
uðu okkur systrunum alveg ótrú-
lega falleg jól á hverju einasta ári. 
Móðir mín er mikil ævintýrakona, 
hún málaði jólamynd á hverju ári í 
stofugluggann á Þorláksmessunótt 
sem beið eftir okkur systur minni 
á aðfangadagsmorgun. Þessar 
myndir voru svo ævintýralega fal-
legar en þær eru án efa mín uppá-
halds jólaminning. Svo fórum við 
fjölskyldan alltaf saman í Vindás-
hlíð og völdum okkur jólatré. Það 
eru þessir föstu liðir sem voru 
gerðir á hverju ári sem ég er svo 
þakklát fyrir.“

Greta segist að mörgu leyti vera 
hálfgert eilífðarbarn. „Ég elska að 
geta fagnað því í kringum jólin. 
Ég skammast mín ekkert fyrir að 
tárast yfir jólamyndum og eyða 
tíma á Pinterest til að ákveða 
hvernig ég ætla að skreyta jólatréð, 
baka of margar smákökusortir sem 
aldrei borðast og kveikja á jóla-
kertum snemma í nóvember til að 
nýta þennan tíma.“

Loksins hægt að halda jól
„Við keyptum fokhelt einbýlishús í 
Mosfellsbæ í mars 2021. Við vorum 
búin að vera að leita í svolítinn 
tíma og þegar við komum inn í 
þetta hús þá vissi ég strax að þarna 
vildi ég búa. Húsið var alveg hrátt, 
ekkert nema timbur og steypa. 
Við fengum því að hanna það frá 
grunni sem er með því skemmti-
legasta sem ég hef gert. Það var 
mjög krefjandi en bæði skapandi 
og skemmtilegt ferli. 

Við fluttum inn í byrjun 
aðventunnar í fyrra en síðan fór 
ég til Bandaríkjanna að túra allan 
desember og fram að Þorláks-
messu. Ég náði þess vegna ekki 
að njóta þess að vera heima á 
aðventunni og vera í húsinu. Ég var 
svo flogin aftur út að túra á nýárs-
dag. Mér finnst því að mörgu leyti 
ég vera að halda jólin hérna í fyrsta 
skipti og það er algjör draumur.“

Fallegasta jólaminningin
Greta sér fyrir sér að nú nái hún 
að njóta aðventunnar og halda í 
hefðirnar úr bernskunni. „Ég held 
það verði ekki mikil breyting á 
jólahefðunum heldur kannski 
bara upplifunin sem fylgir nýjum 
fjölskyldumeðlimi. Við erum ávallt 
öll heima hjá foreldrum mínum 
á aðfangadag og þar sem öll fjöl-
skyldan á heima í Mosó erum 
við mestmegnis að flakka á milli 
heimila á jólum, eins og við gerum 
reyndar alla daga.“

Þegar Greta rifjar upp jóla-
minningar segir hún að það sé 
ein sem standi upp úr. „Fallegasta 
jólaminningin mín er þegar það 
var bankað upp á hjá mömmu og 
pabba fyrir nokkrum árum eftir 
matinn á aðfangadag og þar voru 
fyrrverandi skjólstæðingar hennar 
sem höfðu ekki annan stað til 
að vera á. Þeir komu og fengu að 
taka þátt í jólunum með okkur. 
Mamma og pabbi hafa ávallt haft 
heimilið sitt opið fyrir öllum, 
hvenær sem er og var æskuheim-
ilið griðastaður fyrir marga. Það er 
eitthvað sem ég vil taka með mér á 
mitt heimili.“

Tónlistin skipar líka stóran sess í 

lífi Gretu á jólunum. „Fyrir mér eru 
jólin 70% tónlist, 30% aðrar hefðir. 
Tónlistin er alltaf þungamiðjan 
einhvern veginn.“

Jólasiðir hennar eru þó nokkrir 
en einn stendur upp úr sem Greta 
gæti ekki hugsað sér að sleppa. 
„Það er hádegisverðurinn á 
aðfangadag hjá foreldrum mínum 
þar sem við smökkum fullt af 
jólaréttum og hittum fjölskylduna 
áður en pakkarnir eru keyrðir út. 
Það er alltaf svo mikil stemning.

Svo þar sem við erum í nýju húsi 
fór ég og keypti hlýjar seríur og 
skraut á jólatréð í BYKO og ég setti 
í alla glugga í stofunni og á tréð. Ég 
elska þennan gyllta, hlýja blæ sem 
heimilið fær á sig á kvöldin. Það er 
eitthvað svo kósí og hátíðlegt við 
það.“

Jólatréð fór líka snemma upp 
eða um leið og Greta byrjaði að 
skreyta heimilið. „Mér finnst jóla-
tréð langfallegasta jólaskrautið 
og sé enga ástæðu til að spara það 
eða fresta því að setja það upp. 
Það fer því upp yfirleitt um miðjan 

nóvember og ég elska það. Þar sem 
það er gervi stendur það vel. Ég á 
mjög dramatíska minningu af því 
þegar jólatréð heima hjá mömmu 
og pabba bókstaflega lifnaði við og 
varð morandi í litlum pöddum rétt 
fyrir jól og ég ákvað þá að gervitré 
væri málið fyrir mig.“

Nýja árið verður uppfullt af 
nýjum ævintýrum hjá Gretu og 
þegar er búið að bóka hana langt 
fram í tímann. „Næsta ár er eigin-
lega pakkað af verkefnum. Ég er 
að leikstýra og syngja í nokkrum 
stórum tónleikasýningum hérna 
heima á næsta ári, meðal annars 
Hárinu sem verður sett upp í 
Laugardalshöll. Svo er endalaust af 
tónleikum og tónleikaferðalögum 
úti. Svo var ég að skrifa undir þrjá 
nýja Disney-samninga fyrir 2023 
sem voru æðislegar fréttir svona 
rétt fyrir fæðingu. Áramótaheitið 
sem ég strengi héðan í frá held ég 
að sé að standa mig eins vel og ég 
get í öllu sem ég geri svo ég geti 
búið stráknum mínum besta líf 
sem hægt er.“ n

Þessi tilfinning, að 
fá son okkar í 

fangið, er ólýsanleg. Ef ég 
á að draga það saman þá 
er það eins og lífinu sé 
snúið á hvolf á einni 
sekúndu og lífið fái nýjan 
tilgang.
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María Arnlaugsdóttir hefur 
lifað hundrað jól. Hún segir 
jólin í gamla daga hafa verið 
látlaus en hátíðleg og snúist 
um Jesúbarnið en að lítið fari 
fyrir Guði í jólum nútímans.

„Ég man fyrst eftir mér á aðfanga-
dagskvöld árið 1924. Þá var ég á 
þriðja árinu. Ég man þessi jól svo vel 
því þá kviknaði í jólatrénu heima 
og fyrir hugskotssjónum sé ég enn 
jólatréð í ljósum logum. Á trénu 
hafði verið kveikt á lifandi kertum 
en eitthvað varð til þess að lítið 
kerti féll af grein og kveikti í trénu. 
Mikil guðs mildi var að ekki fór 
verr því elsti bróðir minn, Guð-
mundur Arnlaugsson, sem löngu 
síðar varð fyrsti rektor Mennta-
skólans við Hamrahlíð, náði að 
grípa undir tréð og hlaupa með það 
út að dyrum þar sem þeir pabbi 
náðu að setja logandi jólatréð út án 
þess að eldur næði að læsa klónum í 
annað innanstokks. Því skemmdist 
ekkert nema jólatréð og sem betur 
fer höfðum við krakkarnir fengið 
kramarhúsin af trénu áður og 
vorum komin með gotteríið sem 
við fengum um jólin.“

Þetta segir María Arnlaugsdóttir 
sem fæddist á kvenréttindadaginn 
19. júní 1921 og er því 101 árs síðan 
í sumar.

„Þegar ég var lítil var flaggað um 
alla borg í tilefni kvenréttinda-
dagsins og ég hélt að það væri vegna 
þess að ég ætti afmæli. Svo þegar 
ég varð 101 árs sagði ég: „Nú er ég 
orðin eins árs í annað sinn og svo 
verð ég tveggja ára á næsta ári“,“ 
segir María og hlær dillandi hlátri.

Spöruðu sætindin út jólin
María býr nú á Hrafnistu Hlévangi 
í Keflavík og er elsti íbúi Reykja-
nesbæjar. Hún er við góða heilsu og 
það fljót í förum að hún tekur fram 
úr blaðamanni og forstöðumanni 
Hlévangs á tveimur jafnfljótum 
um ganga heimilisins.

„Ég var alltaf að hugsa um jólin 
sem barn, en svo dofnar tilhlökk-
unin fyrir jólunum eins og allt 
annað þegar maður er orðinn 
svona gamall. Æskujólin voru afar 
hátíðleg og mikill dagamunur. Við 
klæddum okkur í spariföt og við 
systurnar fengum nýja kjóla, en 
þó ekki á hverju ári og þurftum að 
vaxa upp úr þeim fyrst. Strákarnir 
fengu nýjar buxur og skyrtu, en 
slitu þeim vanalega fyrr, eins og 
stráka er siður,“ segir María kank-
vís.

Jólamaturinn var einnig það 
fínasta fínt.

„Á borðum var hangikjöt, 
heimabakað hveitibrauð, alveg 
dásamlega gott, og ávextir ef þeir 
voru til. Þegar búið var að borða 
og ganga frá eftir matinn las pabbi 
upp úr jólaguðspjallinu og svo 
sungum við jólasálma, eftir því 
sem við stækkuðum og gátum. 
Síðan gengum við í kringum jóla-
tréð sem pabbi hafði smíðað og var 
með grænum greinum sem voru 
ýmist málaðar eða með álímdum 
pappír. Undir jólanóttina fékk full-
orðna fólkið sér kvöldkaffi og með 
því, og við krakkarnir líka, ef við 
vildum, en við vorum þá komin 
með eitthvað enn þá meira spenn-
andi í kramarhúsin af jólatrénu,“ 
segir María, sællar minningar.

Kramarhúsin, eða pokana eins 
og hún kallar þau líka, bjuggu 
systkinin til eftir forskrift móður-
systur sinnar sem nam kvenfata-
saum í Bandaríkjunum.

„Pokarnir voru hengdir á jólatréð 
og í þá fóru kandís og súkkulaði, 
sem var sælgæti þess tíma og svo 
seinna epli. Í þá daga voru ávextir 
ekki fluttir til landsins og maður 
var heppinn ef maður þekkti sjó-
mann sem hafði verið í útlöndum 
og kom færandi hendi með epli 
og seinna appelsínur og vínber. 
Á aðfangadagskvöld fengum við 
systkinin hvert sinn poka af trénu 
og hann átti að duga öll jólin, sem 
hann og gerði, því maður sparaði 
sætindin,“ segir María.

Í gamla daga 
snerust jólin um 

Guð og Jesúbarnið

María Arnlaugs-
dóttir bíður 
nú sinna 101. 
jóla. Hún segir 
æskujólin hafa 
verið þau há-
tíðlegustu þótt 
þau hafi verið 
fábrotin og 
látlaus í saman-
burði við of-
gnótt íslenskra 
jóla í dag.
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María fæddist í Reykjavík og sleit 
barnsskónum í Vesturbænum.

„Þar bjó ég í Akurgerði sem 
var hálfgerður sveitabær, svolítið 
sunnan við elliheimilið Grund. 
Bærinn okkar var ekki stærri en 
svo að í eina herberginu var rúm 
sem mamma og pabbi sváfu í, 
ásamt einu barni, og sitt hvoru 
megin við hjónarúmið voru 
tvö barnarúm sem í sváfu tveir 
krakkar. Ég man sérstaklega eftir 
því þegar elsti bróðir minn fór að 
sofa á bedda í eldhúsinu,“ segir 
María.

Eiginmanni sínum, Guðlaugi 
Þórðarsyni, kynntist hún þegar 
bæði unnu hjá prestshjónunum 
í Hraungerði í Flóahreppi. Þau 
María og Guðlaugur hófu búskap í 
Keflavík þar sem María hefur búið 
síðan 1943, en Guðlaugur féll frá 
árið 1993. Saman eignuðust þau 
einn son og fjórar dætur, en ein af 
þeim er látin.

„Ég byrjaði að vinna í fiski eins 
og allir í Keflavík þá, svo vann ég í 
versluninni Eddu á horni Hafnar-
götu og Skólavegs, og endaði starfs-
ævina í Sparisjóðnum þar sem ég 
vann í rúma þrjá áratugi eða þar 
til ég varð 74 ára,“ segir María og 
kveðst aldrei hafa þurft að kvarta 
undan verkefnaleysi.

„Ég fékk tengdaforeldra mína 
snemma í heimili svo það var 
mannmargt og í mörg horn að 
líta heima. Fyrir jólin bakaði ég 
margar sortir, jólatertur og hvað 
eina, ásamt því að létta undir í 
smurbrauðsgerð og fleiru í Aðal-
verinu í Keflavík á aðventunni. 
Svo spilaði ég við tengdamömmu 
sem kallaði iðulega: „Ég er búin 
að gefa!“ þegar ég var að hamast í 
heimilisstörfunum og því nóg að 
gera á stóru heimili,“ segir María.

Þarf engar jólagjafir lengur
Á bernskujólum Maríu tíðkaðist 
ekki enn að gefa jólagjafir hér á 
landi.

„Nei, þær voru einfaldlega ekki 
til og komu löngu seinna. Það var 
þá helst fatnaður sem við þurftum 
á að halda eða bók. Ég var orðin 
fluglæs sjö ára og gekk í Miðbæjar-
skólann við Tjörnina, sem var eini 
barnaskólinn í Reykjavík þegar ég 
var að alast upp. Þá röðuðu allir 
krakkarnir sér í beina röð og gengu 
í halarófu inn í kennslustofurnar. 
Það er svolítið annað en í dag og 
ekki fyrir sömu virðingu og aga að 
fara,“ segir María í tindrandi jóla-
ljósum herbergis síns á Hlévangi.

„Nei, ég hlakka ekkert sérstak-
lega til jólanna lengur, mér finnst 
eiginlega allt orðið of mikið fyrir 
þeim haft. Það er ósköp notalegt 
að fá jólaljósin, þau lífga upp á 
skammdegið, og kannski er ég 

nægjusöm en ég þarf engar jóla-
gjafir. Ég á allt sem ég þarf. Ég fékk 
heilablæðingu fyrir jólin 2019 og 
eftir hana þekkti ég hvorki bók-
stafi né tölustafi og get því ekki 
lesið lengur en ég hef gaman af því 
að púsla,“ segir María, við stórt 
púsl af jólasveinum sem hún er 
langt komin með.

Hún unir sér vel á Hlévangi og 
hefur ekki lengur tölu á afkom-
endum sínum en langalangömmu-
börnin eru fjögur.

„Ég hef lifað hundrað jól og 
bráðum koma þau hundruðustu og 
fyrstu. Svo verð ég 102 ára á sumri 
komanda, ef ég lifi svo lengi. Það 
verður að koma í ljós. Mér líður 
vel en verð að taka því sem kemur. 
Það þýðir ekkert að angra sig á einu 
eða neinu. Það hefur ýmislegt gerst 
á hundrað ára ævi, en hvað um 
það. Ég er ekki með uppskrift að 
langri ævi og hef ekki hugsað neitt 
sérstaklega vel um mig miðað við 
hvernig fólk hugsar um sig í dag. 
Sumir tala um að ég sé ungleg og 
ég þvæ mér og þurrka en hef alltaf 
notað afskaplega lítið af kremum 
og snyrtivörum.“

Boðskapur jóla alltaf sá sami
María hefur átt hundrað jól og 
segir boðskap jólanna alltaf vera 
þann sama.

„Jólin í dag eru ekkert í líkingu 
við jólin í gamla daga. Í æsku lærði 
ég að jólin tengdust Guði almátt-
ugum og að hátíð væri haldin til 
að fagna Jesúbarninu. Það var ekki 
haldið upp á neitt annað. Í dag 
snúast jólin um gjafir og að fá sem 
mest og flottast. Meira að segja 
jólamaturinn er orðinn ofgnótt. 
Jólin hafa breyst í samkeppni um 
hvaða barn fær fallegustu og flott-
ustu hlutina, en þegar ég var barn 
voru jólin látlaus stórhátíð. Hvar 
Guð er í jólunum núna veit ég ekki 
og mér finnst afskaplega lítið talað 
fyrir því á jólum nú. Margir hlusta 
jú á útvarpsmessuna yfir borð-
haldinu en hér á Hlévangi er það 
ekki hægt því það er borðað um 
leið og kirkjuklukkurnar hringja 
og maður heyrir í mesta lagi óm af 
söngnum: Í dag er glatt í döprum 
hjörtum. En þegar ég lít um öxl, 
eftir hundrað jól, þá minnist ég 
og sakna þess þegar kirkjur voru 
fullar af fólki í aftansöng og jóla-
maturinn var borðaður að lokinni 
jólamessu.“  n

Jólin í dag eru 
ekkert í líkingu við 

jólin í gamla daga. Þá var 
ekki haldið upp á neitt 
annað en fögnuðinn yfir 
fæðingu Jesúbarnsins.

María Arnlaugsdóttir
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Unnur Anna Árnadóttir, 
ljósmyndari á Akureyri, er 
mikið jólabarn og aðventan 
er uppáhaldstími hennar 
enda elskar hún að lýsa upp 
skammdegið og stússast í 
jólaundirbúningnum. Hún 
gefur hér uppskrift að síróps-
kökum sem hún segir vera 
þær bestu.

elin@frettabladid.is

Unnur Anna starfar við ýmsar 
skapandi greinar. Hún er ljós-
myndari sem sérhæfir sig í að 
mynda börn, fjölskyldur og brúð-
kaup. Auk þessa er hún rekstrar-
stjóri DSA, Dansstúdíó Alice á 
Akureyri. Þá verður Unnur Anna 
sýningarstýra söngleiksins Chi-
cago sem frumsýndur verður hjá 
Leikfélagi Akureyrar í janúar. Það 
er fleira í pípunum því Unnur er 
sömuleiðis í sýningarstjórn Menn-
ingarfélags Akureyrar. Með þessu 
öllu eru hún í fullu námi í Háskól-
anum á Bifröst og segir það frábært 
nám. Unnur gaf sér samt tíma til 
að gefa okkur uppskrift að uppá-
haldssmákökunum sínum.

Hún segist alltaf hafa verið 
mikið jólabarn eða jólaundir-
búningsbarn. „Ég er mjög hrifin 

af aðventunni og öllu sem fylgir 
henni. Ég vil skreyta snemma 
til að lýsa upp skammdegið og 
elska allan jólaundirbúning. 
Maðurinn minn er bandarískur og 
við reynum að sameina hefðir úr 
báðum menningarheimum fyrir 
stelpurnar okkar og þá er sko nóg 
um að vera,“ segir Unnur Anna, 
sem er gift Charlie, en þau eiga 
tvær dætur, Agnesi Emmu sem er 5 
ára og Ellen Rose sem er ársgömul.

„Ég nýti aðventuna mikið í að 
baka, skreyta og gera skemmtilega 
hluti með fjölskyldunni. Ég er líka 
með jólamyndatökur fyrir jólin 
sem setja mig alltaf í jólaskap. Ég 
reyni líka að fara á allavega eina til 
tvenna jólatónleika. Ég er búin að 

panta mér miða á jólatónleika með 
Bríeti í ár og hlakka mikið til. Mest 
spennandi við þennan árstíma er 
að skapa kósí jólastemmingu með 
bakstri, ljósum, skrauti og kertum 
og njóta með allri fjölskyldunni í 
rólegheitum,“ segir hún.

Þegar Unnur er spurð af hverju 
hún gefi þessa uppskrift, svarar 
hún: „Þessi uppskrift á alveg sér-
stakan stað í jólahjartanu. Í mörg 
ár hef ég farið á Þorláksmessu í 
kringum miðnætti heim til eins af 
mínum betri vinum með pakka. 
Þá er fjölskylda hans alveg á fullu 
að undirbúa og oftast að baka 
þessar kökur, sem mér þótti svo 
góðar. Alveg óvart skapaðist því 
hefð hjá okkur og foreldrum hans 
að þau bíða eftir mér á Þorláks-
messukvöld og eru alltaf klár með 
kökurnar sem þau vita hvað mér 
þykja góðar. Svo þegar Covid var í 
hæstu hæðum var ég með nýfætt 
kríli og komst ekki til þeirra, en 
fékk í staðinn uppskriftina að 
kökunum hjá þeim til að baka sjálf 
og ég þori varla að nefna hvað það 
voru bakaðar margar uppskriftir 
fyrir jólin. Ég hætti samt ekki að 
fara til þeirra á Þorláksmessu þar 
sem ég fæ bara ekki nóg og þetta er 
svo skemmtileg hefð.

Svo komumst við að því að 

 Svo komumst við 
að því að mamma 

hafði oft fengið þessar 
jólakökur hjá ömmu 
vinar míns fyrir jólin 
þegar hún var lítil og þá 
varð þessi saga eiginlega 
enn skemmtilegri.

Sírópskökur 
bræða jólahjartað

Dæturnar fá 
að hjálpa við 
jólabakstur-
inn. Hér er 
Unnur Anna 
með dætr-
unum Agnesi 
Emmu sem er 5 
ára og Ellen Rose 
sem er ársgömul. 
MYNDIR/AGNES SKÚLA-
DÓTTIR

mamma mín hafði oft fengið 
þessar jólakökur hjá ömmu vinar 
míns fyrir jólin þegar hún var lítil 
og þá varð þessi saga eiginlega enn 
skemmtilegri,“ segir Unnur Anna 
sem er fædd og uppalin á Akureyri. 
Hún stundaði nám í Los Angeles og 
síðan Atlanta, en kom aftur heim 
þegar Covid skall á.

Unnur Anna segist vera með 
foreldrum sínum á aðfangadags-
kvöld en þar eru líka systir hennar 
og fjölskylda hennar. „Möndlu-
grautur kemur fyrst en síðan 
er heimsins besta sveppasúpa í 
forrétt, léttreyktur lambahryggur 
með öllu tilheyrandi í aðalrétt og 
svo heimagerður jólaís í eftir-
rétt.“ n

Sírópskökur 
fyrir jólabörn

450 g hveiti
150 g smjörlíki
250 g sykur
1 bolli síróp
2 tsk. kanill
2 tsk. negull
2 tsk. matarsódi
2 egg

Allt hnoðað saman í hrærivél og 
geymt í kæli í smástund.

Deigið sett í ca. 2 cm kúlur og 
bakað í ofni á 180°C blæstri í 8-10 
mínútur eða þangað til þær eru 
orðnar ljósbrúnar. Þær falla svo og 
verða seigar og góðar. 

Jólafatnaður
Jólagjafir

Vefverslun 

okkar er 

tiskuvers
lun.is

náttkjólar
náttföt

leðurhanskar
klútar
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Ég hef 
alltaf verið 
stífur á því 
að breyta 
ekki sós-
unum. Þá 
kvarta 
kúnnarnir 
um að það 
sé ekki 
sama 
bragðið.

Svo kemur maður 
heim angandi af 

skötu og þá fæ ég aldrei 
að fara beint inn heldur 
háttar konan mig úr 
öllum fötum á tröpp-
unum og vísar mér beint 
í sturtu, gjörið svo vel.
Ragnar Kr. Guðmundsson

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir

thordisg 
@frettabladid.is

Ragnar Kr. Guðmundsson, 
matreiðslumeistari í Lauga-
Ási, er með reynslumestu 
kokkum landsins og lumar 
á góðum ráðum við elda-
mennsku jólanna.

„Hjá móður minni á æskujólunum 
fékk ég alltaf úrbeinað lambalæri, 
fyllt með þurrkuðum ávöxtum og 
sósu sem var löguð af beininu. Ég 
eldaði þann jólamat lengi eftir að 
ég fór sjálfur að halda heimili, en 
nú er ég hættur að elda á aðfanga-
dagskvöld og börnin bjóða okkur 
hjónunum í mat, yfirleitt í kalkún,“ 
segir Ragnar í Lauga-Ási.

Þessi gamalkunni og áður 
algengi jólamatur Íslendinga sést 
sjaldnar á borðum nú, en Ragnar 
segir hann herramanns mat.

„Uppskriftin er ekki flókin. 
Maður setur lambalæri í kæli í 
fjóra til fimm daga svo það mýkist 
upp og gætir þess að skipta um 
disk svo það liggi ekki í safanum 
sem rennur af því. Svo úrbeinar 
maður lærið og setur inn í það 
innihald úr poka af þurrkuðum 
ávöxtum. Því næst kryddar 
maður kjötið með salti og 
pipar, bindur það upp, setur 
inn í ofn og steikir eins og 
venjulegt lambalæri.“ 

Ragnar bendir á að íslenskt 
lambakjöt sé villibráð með 
einstöku bragði.

„Því má ekki krydda lambið 
of mikið og mér er meinilla við 
að hvítlauksgeirum sé stungið 
í lambakjöt. Til að ná gómsætu 
villibráðarbragðinu notar maður 
eingöngu salt og pipar. Þurrkuðu 
ávextirnir gefa svo skemmtilegt 
bragð í kjötið og okkur þykir þetta 
sælgæti. Með steikinni er borið 
fram heimalagað rauðkál, Ora 
grænar baunir, sykurbrúnaðar 
kartöflur og brún sósa; dásamlega 
gamaldags og gott,“ segir Ragnar.

Einfalt gerir bestu sósuna
Þegar Ragnar sykurbrúnar kart-
öflur notar hann eingöngu strá-
sykur og örlítið af smjöri.

„Það þarf að passa að setja ekki 
of mikið smjör svo það brenni 
ekki en þegar allt er bráðnað set ég 
pínulítið af rjóma saman við, alveg 
í restina. Það mýkir upp sykur-
bráðina og gefur yndislegt bragð,“ 
segir Ragnar og fer næst yfir sósu-
gerðina með lambasteik jólanna.

„Í sósuna nota ég bara lamba-
soðið úr ofnskúffunni, en það 
má líka taka beinin, brúna þau 
og sjóða með grænmeti til að búa 
til soð. Þegar lambið hefur verið 
drjúga stund í ofninum bæti ég við 
vatni í ofnskúffuna og svo er gott 
að ausa yfir lærið af og til og nota 
síðan soðið í sósuna,“ lýsir Ragnar.

Til að búa til smjörbollu notar 
hann aðferð sem hann hefur alltaf 
notað á Lauga-Ási.

„Þá set ég soðið úr ofnskúffunni 
í pott og læt standa í smástund. 
Þá kemur fitan upp og liggur ofan 
á soðinu. Ég strái þá hveiti ofan á 
fituna og þegar hún hefur sogað 
í sig allt hveitið kveiki ég undir 
pottinum, píska allt saman og 
sósan þykknar á því. Ég set líka 
skvettu af rjóma út í sósuna en alls 
ekki mikið svo maður eyðileggi 
ekki þetta fína bragð af lærinu. Að 
síðustu smakka ég sósuna til með 
salti, pipar og kannski svolitlum 
kjötkrafti, ef vill. Það er alltaf best 
að hafa þetta einfalt: það gefur 
bestu sósuna,“ segir Ragnar.

Möndlugrautur í forrétt
Þótt Ragnar sé ekki lengur með 
puttana í matseldinni á aðfanga-
dagskvöld kann hann góð ráð við 
eldun á kalkúni, sem hann borðar 
nú oftast á kvöldinu helga.

„Við eldum heilan kalkún eða 
kalkúnabringur, sem eru líka 
mjög góðar. Þá kryddum við þær 

Heilagur hangikjötsilmur í húsinu á Þorláksmessu
Ragnar í Lauga-
Ási þar sem 
hann hefur 
eldað dýrindis 
mat í 43 ár og 
hefur ákveðið 
að loka eftir 
skötuveisluna á 
Þorláksmessu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 VALLI

Þurrkuðum ávöxtum er stungið inn í 
úrbeinað lærið, eins og hér sést.

Hér bindur Ragnar lærið saman 
með snæri eftir að fyllingin 

er komin inn.

með kjúklingakryddi, brúnum 
þær aðeins á pönnu og setum inn 
í ofn á hægum hita og í aðeins 
lengri tíma. Ofninn má ekki vera 
of heitur því þá er hætta á að kalk-
únakjötið þorni. Við viljum kjötið 
safaríkt, látum hunang yfir í lokin 
og borðum þá hunangsgljáðar 
kalkúnabringur sem er gómsætt og 
hefur verið vinsæll réttur á Lauga-
Ási í áranna rás,“ segir Ragnar.

Í forrétt á aðfangadagskvöld er 
jólagrautur með möndlugjöf.

„Þetta er grjónagrautur eða 
hálfgert ris a la mande, en möndlu-
gjöfin er það sem konunni dettur í 
hug, svo sem konfekt, kerti og spil. 
Eftirmatinn borðum við svo oftast 
eftir jólapakkana, heimalagaðan 
ís eða sérrí-triffle. Við reynum að 
dreifa þessu og borða allt kvöldið: 
að njóta jólaveislunnar til fulls.“

Engan skötufnyk í húsið
Á jóladag er hangikjöt á borðum 
Ragnars.

„Þegar tengdamóðir mín var 
á lífi, var alltaf farið til hennar 
í hangikjöt og hún bauð öllum 
hópnum í mat. Þá lagaði hún 
ekta sviðasultu og bauð upp á 
með hangikjötinu, en það er 
mikill munur á henni og þeirri sem 
maður fær úti í búð. Meðlætið var 
heimalöguð kartöflumús, heima-
gert rauðkál, Ora grænar baunir og 
laufabrauð; dýrðarinnar jólaveisla. 

Á borðum voru líka soðnar 
kartöflur í uppstúf, eins og 
margir vilja og mér þykir 
líka gott, en kartöflumúsin 
finnst mér best með hangi-
kjötinu,“ segir Ragnar, sællar 
minningar.

Hann ráðleggur að sjóða 
hangikjöt ekki of lengi svo 

það verði djúsí en ekki þurrt.
„Konan mín eldar alltaf hangi-

kjöt á Þorláksmessukvöld til að fá 
hangikjötsilm í húsið. Skata hefur 
hins vegar aldrei verið borðuð 
heima, og bara í Lauga-Ási, þar sem 
er áviss skötuveisla á Þorláksmessu 
og nú sú síðasta í ár. Svo kemur 
maður heim angandi af skötu og 
þá fæ ég aldrei að fara beint inn 
heldur háttar konan mig úr öllum 
fötum á tröppunum og vísar mér 
beint í sturtu, gjörið svo vel, því 
það má ekki eyðileggja jólalegan 
hangikjötsilminn í húsinu,“ segir 
Ragnar og hlær.

Mun sakna kúnnanna
Ragnar ákvað fyrir skemmstu að 
skella í lás á veitingastað sínum 
Lauga-Ási eftir að hafa staðið 
vaktina í 43 ár og verður síðasti 
opnunardagur á Þorláksmessu.

„Ég er ákveðinn í að hætta, 
enda orðinn áttræður. Eftir 
að ég tilkynnti um lokun 
Lauga-Áss hefur verið 
fullt út úr dyrum. Í 
gegnum öll þessi ár hef 
ég eignast yndislega 
kúnna sem ég á eftir að 
sakna og ég er í hálf-
gerðu sjokki yfir við-
brögðunum. Fólk kemur 
og spyr: „Ertu virkilega 
að hætta? Hvar eigum 
við nú að fá gratíneraðan 
fisk?“ og eldra fólk hringir hálf 
kjökrandi svo innst inni er ég nú 
með hálfgert samviskubit yfir því 
að loka,“ segir Ragnar snortinn.

Hann er frumkvöðull í sælkera-
fiskréttum.

„Þegar við byrjuðum með Lauga-
Ás var bara hægt að fá steikta eða 
djúpsteikta ýsu á veitingahúsum, 
og fisktegundum eins og karfa, 
löngu og steinbít var hent í ruslið. 
Við breyttum því og komum með 
gratíneraðan fisk sem hvergi 
fékkst en sló í gegn og hefur haldist 
óbreyttur á maðseðlinum síðan,“ 
segir Ragnar sem á heiðurinn af 
uppskriftinni og ekki síst víð-
frægum sósunum í gratíninu.

„Ég bjó til sveppasósuna frá 
grunni, sem og Lauga-Ás bernaise-
sósuna sem er ekki með estragoni 
eins og ekta bernaise-sósa heldur 
steinselju og katerin-ediki. Þetta er 
það sem fólk hefur sóst í og alveg 
einstakar uppskriftir. Í sveppa-
sósuna nota ég hlutföllinn tveir af 

mjólk á móti einum 
af rjóma og alltaf 
smávegis sérrí. Ég 
nota alltaf frosna 
sveppi sem ég set 
í pott og strái yfir 

pínulítið af papriku-
dufti og kjötkrafti og 

sýð sveppina í soðinu 
af sjálfum sér. Svo steiki 

ég fiskinn sér, ofan á fer 
sveppasósan, svo pínulítið af 

bernaise-sósunni og síðast rifinn 
ostur yfir og inn í ofn. Bernaise-
sósan má ekki vera of mikil því 
hún þolir minni hita og getur 
skilið sig í ofninum,“ segir Ragnar 
og útilokar ekki að gefa út mat-
reiðslubók nú þegar hann hefur 
sest í helgan stein.

„Þetta eru einfaldir réttir sem 
fólk getur auðveldlega gert heima 
í eldhúsi, en okkar sérréttir sem 
fólk hefur komið langar leiðir til 
að borða á Lauga-Ási. Margir hafa 
flutt erlendis en komið aftur á 
Lauga-Ás til að fá sér gratíneraðan 
fisk og er hissa á því að hann sé 
alltaf eins. Í gegnum árin hafa 
margir kokkar unnið hjá mér en 
aldrei fengið að breyta sósunum. 
Ég hef alltaf verið stífur á því. 
Maður finnur strax ef sósunum er 
breytt og þá kvarta kúnnarnir um 
að það sé ekki sama bragðið. Þetta 
er einfaldlega ekta.“ n
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Myndi ekki velja 
annan afmælisdag

Björn ásamt 
krökkunum 
sínum á afmæl-
inu sínu í fyrra 
þegar hann varð 
fertugur. 
 MYNDIR/AÐSENDAR

Það hefur stundum 
verið grínast 
með að Björn sé 
jesúbarnið vegna 
afmælisdagsins.

Björn í miðjunni ásamt frændsystkinum sínum. Þau eiga öll afmæli á jól-
unum og fengu því stundum hvert sína eigin  afmælisköku í jólaboðinu.

Vélstjórinn Björn Kolbeins-
son fæddist á aðfangadag 
árið 1981. Þó að afmælið 
hans hafi oft fallið í skugga 
jólanna kvartar hann ekki, 
enda jólin uppáhaldshátíðin 
hans. Frændsystkin Björns 
eiga líka afmæli á jólunum 
og stundum fengu þau hvert 
sína köku í jólaboðinu hjá 
ömmu og afa.

sandragudrun@frettabladid.is

Björn segir að þó að jólin séu þess 
valdandi að oft er ekki gert mikið 
úr afmælinu hans, þá gleymist það 
aldrei. Hann þarf ekki að segja 
fólki afmælisdaginn nema einu 
sinni og það man hann.

„Ég hætti að bjóða í afmæli 
svona 11 eða 12 ára. Það bara 
fittaði aldrei almennilega inn í 
dagskrána. Fram að því hélt ég 
stundum upp á það 27. eða 28. 
desember með öðrum sem áttu 
afmæli í kringum jólin,“ segir 
hann.

Á æskuárum Björns hélt fjöl-
skyldan upp á afmælið hans 
í hádeginu á aðfangadag. En 
klukkan eitt var það búið af því 
allir voru uppteknir við að undir-
búa jólin.

„Hádegismaturinn á aðfanga-
dag var í raun afmæliskaffið mitt. 
Þó það hafi verið jólastemning í 

matnum, jólagrautur 
og svona. En í 

hádeginu fékk ég 
afmælisgjöfina frá 

fjölskyldunni og líka pakkana sem 
höfðu verið sendir til mín frá ætt-
ingjum,“ útskýrir Björn.

„Ég var heppinn að því leyti 
að ég kem úr stórri fjölskyldu, 
Mamma og pabbi eiga bæði fimm 
systkini. Þannig að oft sendi fólk 
sem bjó ekki í sama bæ afmælis-
pakka til mín, því það var hvort 
sem er að senda jólapakka. Þannig 
að þó ég hafi ekki fengið pakka 
frá bekkjarsystkinunum, þá fékk 

ég stundum pakka frá ættingjum 
í Reykjavík og á Akureyri, en ekki 
systir mín sem á afmæli í október. 
Ég græddi þess vegna smá á 
þessum afmælisdegi.“

Björn ólst upp á Stykkishólmi og 
átti þar frændsystkin sem eiga líka 
afmæli á jólunum.

„Una frænka á afmæli á öðrum 
í jólum og Ágúst frændi og bróðir 
hennar á jóladag,“ segir Björn, en 
svo skemmtilega vill til að Una 
frænka hans eignaðist síðan dóttur 
sem á líka afmæli á jóladag, það 
mætti því halda að það sé ætt-
gengt í fjölskyldunni að fæðast á 
jólunum.

„Ágúst er svolítið eldri en ég 
og Una, svo ég man ekki mikið 
eftir að við höfum öll haldið upp 
á afmælin okkar saman. Fyrstu 
árin mín var eitthvað haldið upp 
á afmælin okkar allra heima hjá 
frænda mínum. Þá fengum við öll 
köku, en ég man ekki mikið eftir 
því. Það fellur allt í skuggann af 
jólunum,“ segir Björn.

Alltaf verið mikið jólabarn
Þrátt fyrir að lítið hafi verið haldið 
upp á afmælið á æskuárunum 
segist Björn aldrei hafa óskað þess 
að eiga annan afmælisdag. 

„Þetta er minn uppáhaldsárstími 
og mín uppáhaldshátíð þannig að 
ég myndi ekki vilja hafa þetta ein-
hvern veginn öðruvísi. Mér hefur 
aldrei sárnað það að lítið hafi verið 
haldið upp á afmælið mitt. Það 
voru hvort sem er jól og mér fannst 
það bara fínt. Ég hef alltaf verið 
mikið jólabarn og elska jólin. Ætli 
ég haldi ekki bara enn meira upp á 
jólin til að bæta upp fyrir afmælis-
leysið,“ segir Björn og hlær.

„Ég hélt fyrst upp á stórafmæli 
þegar ég var þrítugur. Það var 
í fyrsta sinn sem ég hélt upp á 
afmælið mitt frá því ég var 12 ára. 
Svo hélt ég upp á fertugsafmælið 
mitt núna í ágúst, en það mátti 
ekki halda upp á það á sínum tíma 
út af veirunni,“ segir hann.

Engin jólastemning í Barcelona
Í dag er Björn búsettur í Barcelona 
með katalónskri eiginkonu sinni 
og börnum þeirra. Hann vinnur 
önnur hver jól á skipi en fer alltaf 
heim til Íslands með fjölskyldunni 
sinni þegar hann á frí og heldur 
upp á jólin með foreldrum sínum.

„Þá verður allt að vera eins og 
það var þegar ég var lítill. Það 
voru margar jólahefðir heima hjá 
mömmu og pabba og ég vil halda 
í þær. Einu jólin sem ég hef haldið 
upp á úti í Barcelona voru þegar 
konan mín var ólétt. Mér fannst 
vanta alla stemningu í þau, það 
var einhver súpa í jólamatinn. Ég 
kunni ekkert á þetta,“ segir hann 
og hlær.

Hann segir að í Barcelona sé 
24. desember enginn sérstakur 
hátíðisdagur og jóladagur sé aðal-
dagurinn þar.

„Fjölskyldan mín hér úti myndi 
varla samþykkja að ég eigi afmæli 
á jólunum. Fyrir þeim á ég afmæli 
daginn fyrir jól. Afmælisdagurinn 
minn fellur því ekki í skuggann af 
jólunum hér.“ n

Mér hefur aldrei 
sárnað það að lítið 

hafi verið haldið upp á 
afmælið mitt. Það voru 
hvort sem er jól og mér 
fannst það bara fínt. Ég 
hef alltaf verið mikið 
jólabarn og elska jólin.

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



Borgar- og bæjarfulltrúar 
hafa nóg að gera nú fyrir 
jólin. Fulltrúar okkar eru 
þó jólabörn eins og flestir 
Íslendingar og hlakka 
til aðventunnar. Borgir 
og bæir eru að taka á sig 
fallegan jólasvip um allt 
land.

Síðustu jólin í gamla húsinu 

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir,
borgarfulltrúi Viðreisnar

Þórdís Lóa segir 
afar mikilvægt 
að skreyta mið-
borgina fyrir jólin. 
„Reykjavíkurborg 
hefur staðið sig 
vel að mínu mati 
undanfarin ár í 
jólaskreytingum og 
langar mig þá sérstaklega 
að draga fram tilkomu jóla-
kattarins á Lækjartorgi sem er 
frábær viðbót og fallegar jóla-
skreytingar í úthverfum eins og 
í Breiðholti og í Elliðaárdalnum. 
Svo finnst mér frábært hversu 
rekstraraðilar hafa tekið vel við 
sér og setja þannig mikinn svip 
á jólastemninguna. Reykjavík er 
svo falleg og hlý yfir jólin, sem 
ég tími alls ekki að missa af.“

Ertu dugleg að skreyta heima?
„Jólaskreytingar mínar 

tengjast alfarið aðstæðum 
hverju sinni. Þegar börnin okkar 
voru lítil varð heimilið hálfgert 
jólaland. Svo var tímabil þar 
sem ég var mikið á flakki á milli 
landa og þá breyttust jóla-
skreytingar og urðu alþjóðlegri. 
Nú er ég á þeim stað, þar sem 
við erum að flytja af heimili 
okkar til rúmlega 20 ára, að jólin 
verða sennilega extra hlýleg og 
heimilisleg með smá söknuði 
og trega.“

Ertu jólabarn?
„Já, heldur betur enda fædd 

í desember. Jól og afmæli hafa 
alltaf runnið saman í eina hátíð 
hjá mér. Síðan er ég veiðikona 
og elda mikið villibráð sem 

er stór partur af jólahátíðinni 
okkar. Alls kyns gúm-

melaði er búið til 
sem ég borða bara 

í aðventunni eins 
og hreindýra- og 
gæsapaté, en strax 
eftir áramót lít ég 
ekki við þessu og 

langar bara strax í 
þorramat.“
Hver er eftirminni-

legasta jólagjöfin?
„Jólagjafir til mín hafa oft 

blandast saman við afmælis-
gjafir og sú eftirminnilegasta 
er sannarlega þegar eigin-
maðurinn kom mér á óvart og 
gaf mér sánatunnu í afmælis- 
og jólagjöf. Þegar ég kom heim 
á afmælisdaginn minn þá var 
hann búinn að koma sánatunnu 
fyrir í garðinum. Ég var dregin 
út í garð þar sem sánan var 
sjóðandi heit og fullt af góðum 
vinkonum sem biðu spenntar 
eftir að fá að koma mér á 
óvart.“

Hefur þú gaman af því að fá 
bók í jólagjöf og er einhver sér-
stök á óskalistanum?

„Ég er mikill lestrarhestur, 
það er afbragðs hvíld frá 
pólitíkinni að lesa góða glæpa-
sögu. Ég hef mjög gaman af því 
að fá góða bók í jólagjöf, en svo 
finnst mér erfitt að hemja mig 
og kaupi mikið af jólabókum 
sjálf. Ég les alltaf Yrsu, Lilju, 
Ragnar og núna undanfarið 
Ármann Jakobsson. En í ár ætla 
ég örugglega að lesa bókina 
Reykjavík glæpasaga eftir 
Ragnar og Katrínu forsætisráð-
herra og hlakka mikið til.“ 

Hafnarfjörður er jólabærinn

Valdimar Víðisson
bæjarfulltrúi Fram-
sóknarflokksins í 
Hafnarfirði

Valdimar Víðisson er 
bæjarfulltrúi Fram-
sóknarflokksins í 
Hafnarfirði og skóla-
stjóri í Öldutúnsskóla. 
Valdimar verður 
bæjarstjóri Hafnarfjarðar frá 1. janúar 2025 í 
stað Rósu Guðbjartsdóttur.

Finnst þér mikilvægt að skreyta bæinn mikið 
fyrir jólin?

„Já, það finnst mér. Öll þessi fallegu jólaljós 
og skemmtilegu skreytingar setja fallegan og 
notalegan blæ á bæinn okkar. Hafnarfjörður er 
svo sannarlega jólabærinn.“

Ertu duglegur að skreyta heima?
„Ég var það ekki en er orðinn það núna.“
Ertu jólabarn?
„Já, ég er það. Alltaf að verða meira og meira 

jólabarn með hverju árinu. Við setjum upp mikið 
af jólaseríum og kerfum og svo er ég orðinn svo 
ansi flinkur í því að setja upp alla jólaóróana í 
réttri röð, elsti fyrst og nýjasti síðastur. Skiptir 
öllu máli að hafa í réttri röð, eiginkonan búin að 
kenna mér það.“

Hver er eftirminnilegasta jólagjöfin?
„Þær eru svo margar. En líklega var eftir-

minnilegasta gjöfin þegar ég var átta ára heima 
í Bolungarvík og fékk mitt fyrsta armbandsúr 
frá ömmu og afa. Silfurlitað, alvöru úr. Var fyrst 
hundóánægður því pakkinn var svo lítill en 
afskaplega ánægður þegar ég sá innihald hans. 
Var nýbyrjaður að læra á klukku og 
þessi gjöf aðstoðaði mig við að 
verða fullnuma á klukkuna.“

Hefur þú gaman að því 
að fá bók í jólagjöf og er 
einhver sérstök á óskalist-
anum?

„Ég hef mjög gaman af 
því að fá bók í jólagjöf. Gef 
mér samt allt of lítinn tíma til 
að lesa. Hef mest gaman af krimmum eins og 
eftir Ragnar, Yrsu og Arnald. Fátt er betra á að-
fangadagskvöld en að hafa það huggulegt með 
konfekt, jólaöl og góðan krimma.“

Gjöf frá jólaafa minnisstæð

Jana Salóme Ingibjargar 
Jósepsdóttir
bæjarfulltrúi Vinstri 
grænna á Akureyri 

Jana Salóme segir að 
það lyfti andanum 
í svartasta skamm-
deginu að sjá falleg 
jólaljós í bænum. „Sér-
staklega er gaman að sjá 
skreytingar sem hafa verið 
uppi í mörg ár eins og Amaro-stjörnuna sem 
vekur upp góðar minningar og tengir kynslóðir,“ 
segir hún.

Ertu dugleg að skreyta heima?
„Ég er alltaf mjög dugleg að skreyta með 

skrauti sem hefur fylgt mér frá því að ég var lítil. 
Ég skreyti alltaf á fyrsta í aðventu, en jólatréð er 
aldrei skreytt fyrr en á Þorláksmessu.“

Ertu jólabarn?
„Ég er mikið jólabarn. Samverustundir með 

fjölskyldu eru mér mikilvægar og þær eru aldrei 
fleiri en yfir jólahátíðina. Svo koma gamlir vinir 
oft heim um jólin sem gerir allt enn skemmti-
legra.“

Hver er eftirminnilegasta jólagjöfin?
„Afi minn lést í lok nóvember 2008 og 

jólin það árið ákvað mamma að við systkinin 
fengjum öll gjöf frá jólaafa. Þá fékk ég bók, en 
gjöfin var ekki aðalþátturinn, heldur sú fallega 
hugsun mömmu að gefa okkur gjöf frá jólaafa, 
það vakti upp fallegar minningar um yndislega 
manneskju.“

Hefur þú gaman að því að fá bók í jólagjöf og er 
einhver sérstök á óskalistanum?

„Ég hef mjög gaman af því að fá bækur í jóla-
gjöf. Síðustu ár hef ég alltaf 

fengið bók eftir Yrsu sem er 
stór partur af minni jóla-
hefð. Það hefur ekki klikkað 
hingað til, en ef það gerist 

þá verð ég líklegast ekkert 
kampakát. Annars er bókin 

Reykjavík eftir Katrínu Jakobs-
dóttur og Ragnar Jónasson á 

óskalistanum.“

Ljósadýrð  
loftin gyllir

Alltaf sönglandi jólalög

Sverrir Bergmann, 
bæjarfulltrúi Samfylk-
ingarinnar í Reykja-
nesbæ og söngvari

Sverri finnst mikil-
vægt að skreyta bæ-
inn fyrir jólin. „Bæði 
hvað varðar stemn-
ingu og ekki síður til að 
lýsa upp skammdegið.“

Ertu duglegur að skreyta 
heima?

„Já, ég er nokkuð duglegur og verð betri með 
hverju árinu. Núna þegar maður er kominn með 
tvær litlar stelpur er það enn meiri stemning og 
enn meira gaman.“

Ertu jólabarn?
„Algerlega. Ég er sönglandi jólalög nánast allt 

árið og uppáhaldsmaturinn minn er rjúpan sem 
ég fæ bara á jólum svo þetta er ein af mínum 
eftirlætisstundum ár hvert.“

Hver er eftirminnilegasta jólagjöfin?
„Uppáhaldsjólagjöfin mín er enn fjarstýrður 

beltabíll sem ég fékk þegar ég var í kringum tíu 
ára aldurinn. Ég gjörsamlega fríkaði út þegar ég 
opnaði pakkann því ég var búinn að sætta mig 
við að ég myndi líklega aldrei eignast svona 
flottan fjarstýrðan bíl. Ég fékk hann frá mömmu 

og pabba og hann nýttist einkar vel 
við að keyra upp lappirnar á ömmu 

og afa.“
Hefur þú gaman af því að fá 

bók í jólagjöf og er einhver sér-
stök á óskalistanum?

„Get ekki sagt það. Ég er lítill 
bókakall. Það væri þá ekki nema 

það væri einhver skemmtileg bók 
sem ég gæti lesið fyrir dætur mínar.“ 

Jólatréð sótt í sveitina

Hjördís Ýr Johnson,
bæjarfulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins í 
Kópavogi 

Hjördís segir að 
mikið sé lagt upp úr 
því að skreyta bæinn 
fyrir jólin og sér finnist 
það mjög mikilvægt. 
„Jólaljósin og skreyting-
arnar lífga upp á þessum dimmasta tíma ársins,“ 
segir hún.

Ertu dugleg að skreyta heima?
„Ég myndi segja það, maðurinn minn sér um 

húsið að utan og ég skreyti að innan. Svo er það 
hefð hjá okkur hjónum að fara á hverju ári austur 
í bústað að sækja jólatréð okkar. Við erum því 
alltaf með nýfellda furu með tilheyrandi ilmi. 
Stærðin á trénu hefur verið mismunandi milli 
ára en sennilega náðum við að toppa okkur 
síðustu jól þegar við rétt náðum með herkjum 
að koma því inn um útidyrnar. Ég er sannfærð 
um að það hafi stækkað á leiðinni heim, það leit 
að minnsta kosti út fyrir að vera miklu minna í 
skóginum.“

Ertu jólabarn?
„Já, aðventan hefur alveg sérstakan blæ í 

mínum huga og þá eru kertaljós og kósíheit 
ómissandi og það er ekki verra ef það snjóar 
líka hressilega. Að fara á jólatónleika, eiga góðar 
stundir með vinum og fjölskyldu og baka eina 
til tvær sortir af smákökum er allt hluti af jóla-
stemningunni. Ég reyni alltaf að minnka við mig 
vinnu á þessum tíma og leyfi mér að njóta.“

Hver er eftirminnilegasta jólagjöfin?
„Fyrir allmörgum árum ákvað ég að gera 

virkilega vel við sjálfa mig og keypti einn af 
fyrstu snjallsímunum sem voru þá að koma á 
markaðinn. Ég fékk þá skyndihugdettu að pakka 
símanum inn og smella honum undir jólatréð 
með miða sem á stóð til Hjördísar frá aðdáanda. 
Þegar kortið var lesið á aðfangadagskvöldinu og 
ég opnaði pakkann voru viðbrögðin óborganleg 
– allir voru gapandi yfir þessum meinta aðdá-
anda en sennilega var eiginmaðurinn manna 
fegnastur þegar sannleikurinn kom í ljós.“

Hefur þú gaman af því að fá bók í jólagjöf og er 
einhver sérstök á óskalistanum?

„Já, ég hef mjög gaman af því að lesa og finnst 
æðislegt að kúra undir 
teppi með nýja bók. 
Spennubækur eru 
yfirleitt efstar á 
lista hjá mér og þar 
klikka Yrsa, Ragnar og 
Arnaldur aldrei.“

elin@frettabladid.is

Við fengum fimm borgar- og 
bæjarfulltrúa til að svara nokkrum 
jólaspurningum. Allir viðurkenna 
að desember sé skemmtilegur 
árstími þegar jólaljósin lýsa upp 
svartasta skammdegið og mann-
lífið blómstrar. n
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Hlýjar gjafir

ELÍ Flíspeysa
Kr. 11.990.-

ASOLO  Falcon
Kr. 29.990.-

HVÍTANES Merino peysa
Kr. 13.990.-

FUNI Dúnúlpa
kr. 33.990.-

VIGUR ullarhúfa
kr. 3.990.-

Bergrós Ofið Ullarteppi
kr. 24.990.-

Vestfirðir Hybrid jakki
kr. 18.990.-

KEILIR Kuldagalli
kr. 14.990.-

FÍFA Ecodown® úlpa
Kr. 29.990.-

MÁR Tveggja laga regnjakki
Kr. 22.990.- 

LÓNSVÍK Stuttermabolur
4.990 Kr. 

KRÍA Vesti
13.990 Kr. 

REYKJANES Barna ullarúlpa
Kr. 18.990.-

RANGÁ Ullarkápa 
Kr. 33.990.-

ÞÓRSNES 
Boxer 3 í pakka
gráar/rauðar/dökkbláar
Kr. 4.990.-

JÓLAGJAFAHANDBÓK

ICEWEAR DÖGG Regnkápa
Kr. 11.990.-

HVÍTANES Merino buxur
Kr. 11.990.-

RUMUR Flannel skyrta
Kr. 9.990.-

SALEWA  Alpenrose 2 MID
Kr. 30.990.-

HVERAGIL Merino húfa
Kr. 3.990.-

STEINAR Coolmax göngusokkar
Kr. 1.490.-

SKRÚÐUR Ullarvettlingar
kr. 4.990.-

TÚNMÓAR Prjónapeysa
kr. 14.990.-



starri@frettabladid.is

Fanney Dóra Sigurjónsdóttir, mat-
reiðslumeistari og eigandi veitinga-
staðarins Hnoss, ver alltaf jólunum 
með foreldrum sínum í Ólafsvík 
þar sem hún ólst upp. „Ég er frekar 
íhaldssöm þegar kemur að jóla-
hefðum á aðfangadag, en hef aðeins 
mýkst með árunum. Mér finnst 
nauðsynlegt að hafa alltaf nóg af 
smákökum og konfekti á borðum, 
lagtertu í morgunmat með góðum 
kaffibolla og svo er möndlugrautur-
inn hjá okkur í hádeginu. Við erum 
„team“ hamborgarhryggur en ég 
rétt narta í kjötið og borða þeim 
mun meira af öllu meðlæti með 
meira en nóg af sósu.“

Pakkarnir heilla enn að hennar 
sögn þótt hún sé orðin fertug. 
„Skemmtilegast er svo þegar við 
verjum jólunum með börnum 
bróður míns, það er svo hressandi 
að ég sé ekki sú eina sem er æst 
yfir gjöfum.“

Að öðru leyti snúast jólin um 
að hafa það notalegt með öllu 
fólkinu sínu. „Á aðventunni þykir 
mér nauðsynlegt að hitta vini og 
ná aðeins að njóta, þótt þetta sé 
annasamasti tími ársins hjá okkur 
kokkum. Kerti, spil, kampavín 
og kósíheit – og matur! Það er 
náttúrulega ekki hægt að fara 
í gegnum þennan tíma án þess 
að gera sem best við sig í mat og 
drykk.“ 

Fanney Dóra Sigurjónsdóttir, 
eigandi Hnoss.  

 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Lambatartar með 
hvítlaukssósu og 
Vesturós-osti
Fyrir 4

300 g lambafillet, fituhreinsað
3 msk. skalotlaukur, fínt saxaður
1 msk. kapers
1 tsk. fiskisósa
4 msk. mild ólífuolía

Lambafillet hreinsað mjög vel og 
skorið í teninga á stærð við græna 
baun. Skalotlauk, kapers, fiskisósu 
og ólífuolíu blandað saman ásamt 

salti og nógu af nýmöluðum svört-
um pipar. Ekki verra ef þið eigið 
smávegis af þurrkuðu blóðbergi til 
að bæta út í. Svo er olíublöndunni 
hellt yfir kjötið og því leyft að 
standa í a.m.k. 30 mín. Smakkað til 
með salti, pipar og fiskisósu.

Hvítlaukssósa

4-6 confit hvítlauksrif (sjá neðar)
2 msk. dijon sinnep
2 msk. sítrónusafi
½ teningur sveppakraftur
2 eggjarauður

4-5 dl olía
salt, ef þarf

Byrjið á að mauka saman hvítlauk, 
sinnep, sítrónusafa, sveppakraft 
og eggjarauður í matvinnsluvél 
eða blandara. Hellið svo olíunni í 
mjórri bunu rólega saman við þar 
til mæjónes verður til. Smakkið til 
með sítrónusafa og salti.

Confit hvítlauksrif 

Það er tilvalið að gera nóg af þessu 
og eiga inni í ísskáp. Algjört nammi 
ofan á ristað brauð, út í sósur, í 
marineringar á kjöti, fiski og græn-
meti – eða eitt og sér með nasl-
plattanum.

Hvítlauksrif afhýdd og sett í 
eldfast mót. Bragðlítil olía sett yfir 
rifin svo fljóti yfir. Bakað við 160°C 
í 1 klukkustund og kælt niður. 
Geymist vel í lokaðri krukku inn í 
ísskáp.

Þegar rétturinn er borinn fram er 
hvítlaukssósa sett á disk, tartarinn 
þar ofan á og svo er Vesturós-ostur 
rifinn yfir. Gott er að skreyta með 
garðakarsa eða fínt saxaðri stein-
selju og tilvalið að bera fram með 
ristuðu brauði, stökku kexi eða 
söltuðum kartöfluflögum.

Lambatartar með hvítlaukssósu og Vesturós-osti er spennandi forréttur.                             
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Verður að gera  
sem best við sig  
í mat og drykk
Matreiðslumeistarinn Fanney Dóra 
Sigurjónsdóttir ver jólunum í faðmi 
fjölskyldunnar í Ólafsvík. Kerti, spil, 
kampavín, kósíheit og matur eru 
ómissandi þættir á aðventunni hjá 
henni. Hér gefur hún lesendum 
uppskriftir að þremur spenn-
andi forréttum.

Grafinn lax í nýju hlut-
verki þar sem hann 

er borinn fram með 
sýrðu selleríi, eplum og 

límónulaufum.  
 

Saltbökuð seljurót er 
borin fram í djúp-
steiktri maístortillu.

Vandaðir
krossar á leiði

Íslensk framleiðsla fyrir íslenskt veðurfar

Leiðiskrossar 12 volt, 
24 volt og 32 volt.

Vönduð íslensk framleiðsla.

Skemmuvegi 34 - 200 Kóp.
Símar: 554 0661 - 699 2502 - 897 4996
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Grafinn lax með sýrðu 
selleríi, eplum og 
límónulaufum
Fyrir 4

1 laxaflak, beinhreinsað og snyrt
100 g salt
50 g sykur
50 g púðursykur
2 msk. þurrkað blóðberg
2 msk. þurrkuð söl, fínt möluð
1 tsk. rósapipar, malaður
1 tsk. þurrkað dill
1 tsk. fennelfræ, möluð

Salti, sykri og öllum kryddum 
blandað vel saman og stráð jafnt 
yfir flakið svo allt sé þakið blöndu. 
Plastið vel og geymið í ísskáp í 
36-48 klst. Skolið þá flakið vel, 
þerrið og það er tilbúið til fram-
reiðslu.

Sýrt sellerí

½ búnt sellerí
2 dl eplaedik
2 dl vatn
100 g sykur
2 lárviðarlauf
1 rautt chili, skorið í 2-3 bita

Sellerí skorið í litla teninga. Hitið 
upp edik, vatn, sykur, lárviðarlauf 
og chili. Þegar suðan er komin upp 
og sykurinn leystur upp er vökv-
anum hellt yfir selleríið og látið 
standa í kæli a.m.k. yfir nótt. Edikið 
er svo hægt að nota til að smakka 
til sósur, í salatdressingar eða til að 
sýra aðra hluti.

Límónulaufssósa

5 dl bragðlítil olía
7-10 límónulauf
5-6 kóríander-stilkar og lauf
2 cm bútur engifer
1 stilkur sítrónugras
2 límónur, börkur
2 msk. ristaðar kókosflögur
Setjið allt saman í blandara og 
vinnið þar til allt er vel maukað. 
Setjið til hliðar.

2 eggjarauður
2 msk. dijon sinnep
2 límónur, safinn
1 tsk. fiskisósa

Setjið í blandara eða matvinnsluvél 
og blandið vel saman. Hellið olí-
unni rólega út í í mjórri bunu þar til 
majónes myndast, hægt að þynna 
út með smávegis af köldu vatni. 
Smakkið til með límónusafa, salti 
og fiskisósu.

Þegar rétturinn er borinn fram: 
Skerið laxinn í þunnar sneiðar, 
flysjið og skerið grænt epli í litla 
teninga og blandið út í mæjónesið 
ásamt sýrða selleríinu. Mér finnst 

fallegt að setja sósuna í botninn 
á skál eða á fallegan disk og raða 
laxasneiðum smekklega þar ofan 
á. Ég ríf smá límónubörk yfir og 
skreyti með fersku kóríander eða 
dilli.

Saltbökuð seljurót – „ceviche 
style“
Fyrir 4

1 stk. seljurót
500 g hveiti
170 g sjávarsalt
vatn

Blandið saman hveiti, salti og 
nægilegu vatni til að mynda deig-
kúlu sem hægt er að móta utan 
um seljurótina. Bakið við 180°C 
í 60 mínútur og leyfið að kólna 
alveg. Það er tilvalið að gera þetta 
daginn áður en bera á réttinn 
fram.

Mandarínu „vinaigretta“

2 mandarínur, safi og börkur
2 límónur, safi og börkur
1 msk. dijon sinnep
1 msk. agave sýróp
100 ml. matarolía
1 msk. capers

þunnt skorinn rauðlaukur eftir 
smekk

Notað er rifjárn á börkinn og 
svo djúsað saman í skál, sinnep 
og agave er blandað út í skálina. 
Síðan er matarolíunni hellt hægt 
og varlega í skálina meðan verið 
er að píska þar til að vinaigrettan 
þykknar. Sellerírót er skorin 
í smá teninga og maríneruð í 
vinai grettu, capers er síðan 
blandað saman við og mjög þunnt 
skornum rauðlauk. Við berum 
réttinn fram í djúpsteiktri maís 
tortillu og setjum mandarínulauf, 
chili og kóríander ofan á. n
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Þetta eru ekki 
aðstæður sem 

fólkið valdi sér sjálft. 
Allir vilja gleðja börnin 
sín og mér finnst gaman 
að geta hjálpað.

Hafrún Ósk Hafsteinsdóttir 
er önnur stjórnenda hópsins 
Jólakraftaverk. Tilgangur 
hópsins er að aðstoða fólk 
með minna á milli hand-
anna að kaupa jólagjafir, 
skógjafir eða dagatöl fyrir 
börnin.

sandragudrun@frettabladid.is

Hópurinn var stofnaður árið 2014 
og hefur starfað óslitið síðan. Haf-
rún Ósk er 36 ára einstæð móðir 
í Seljahverfi. Hún komst í kynni 
við hópinn þegar hún þurfti sjálf 
á aðstoð að halda eitt árið. Þegar 
hún var seinna í aðstöðu til að 
hjálpa öðrum bauð hún sig fram og 
hefur verið í stjórn hópsins síðan.

„Ég fékk það mikla og góða 
aðstoð frá þessum hóp, svo að næst 
þegar ég gat sjálf gefið mínu barni 
jólagjöf þá fann ég hvað mig lang-
aði mikið til að hjálpa til,“ útskýrir 
Hafrún Ósk.

Jólaaðstoð Jólakraftaverks 
virkar þannig að fólk sendir stjórn-
endum hópsins skilaboð og óskar 
eftir hjálp. Hópurinn aðstoðar 
með jólagjafir fyrir börn frá 0-18 
ára og einnig með skógjafir og jóla-
dagatöl.

„Við erum tveir stjórnendur í 
hópnum, ég og Hólmfríður Lára 

Ég get ekki hugsað mér að börn fái ekki jólagjöf

Hafrún þekkir það af eigin reynslu hvernig það er að þurfa aðstoð við að kaupa jólagjafir.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Þórhallsdóttir. Við aðstoðum alla 
sem þurfa á aðstoð að halda. Ekki 
bara einstæðar mæður eða feður 
heldur líka ömmur og afa og alla 
forsjáraðila barna. Gift fólk hefur 
líka haft samband við okkur,“ 
útskýrir Hafrún Ósk.

Velja gjafir út frá áhugamáli
„Stundum er þetta fólk sem lendir 
allt í einu í því að eiga ekki fyrir 
öllum nauðsynjum. Það veit ekki 
hvernig það á að leita sér aðstoðar 
og kemur þá oft til okkar. Þegar 
fólk sendir okkur skilaboð biðjum 
við um upplýsingar um aldur og 
kyn ef fólk vill segja okkur það 
og áhugamál barnanna. Ég spyr 
um áhugamál svo krakkarnir fái 
gjafir sem þau hafa áhuga á,“ segir 
Hafrún Ósk

Hún bætir við að oft sé það 
þannig hjá hjálparsamtökum að 
fólk þarf að velja úr hrúgu af dóti 
í von um að finna eitthvað sem 
börnin þeirra hafa áhuga á. Þær 
hjá Jólakraftaverki vilja tryggja að 
börnin fái eitthvað sem þau langar 
í, þess vegna eru gjafirnar sérstak-
lega keyptar fyrir hvert barn.

„Ég set kannski inn á hópinn að 
óskað hafi verið eftir hjálp fyrir 
átta ára dreng sem hefur mikinn 
áhuga á Lego og Minecraft. Þá 
býðst einhver til að fara og kaupa 
Minecraft Lego fyrir hann, eða 
leggja pening inn á okkur svo 
við getum og keypt það,“ 
segir Hafrún.

„Stundum vill eldra 
fólk hjálpa til sem 
treystir sér ekki til að 
fara sjálft í búðir. Þá 
leggur það inn á 
okkur og við förum 
í búð og verslum 
það sem þarf. Við 
tökum svo mynd 
af gjöfinni og 
kvittuninni til að 
sýna að peningarnir 

fara ekki til okkar. Þeir fara allir í 
gjafir, dagatöl eða skógjafir.“

Enginn þarf að skammast sín
Mjög margt fólk sem hefur sam-
band skammast sín fyrir að biðja 
um aðstoð en Hafrún segir að 
enginn eigi að skammast sín fyrir 
að þurfa hjálp.

„Þetta eru ekki aðstæður sem 
fólkið valdi sér sjálft. Allir vilja 
gleðja börnin sín og mér finnst 
gaman að geta hjálpað. Ég veit sjálf 
hvernig það er að vera í þeirri stöðu 
að þurfa aðstoð,“ segir hún.

Aðspurð að því hvort þær aðstoði 
marga á hverju ári segist Hafrún 
halda að þegar mest var hafi það 
verið yfir 200 börn.

„Í fyrra voru þau rúmlega 130, 
ég man ekki alveg nákvæma tölu. 
En þetta voru samt ekki 130 fjöl-
skyldur, stundum voru þetta 5 eða 
6 manna fjölskyldur og nokkur 
börn í hverri þeirra,“ segir hún.

„Við höfum náð að redda gjöfum 
í flestum tilfellum. En það hefur 
komið fyrir að við náum því ekki. 
Þá hef ég stundum farið út sjálf 
og fundið eitthvað og nota bara 
minn eigin pening í það. Ég get ekki 
hugsað mér að eitthvað barn fái 
ekki jólagjöf svo ég finn bara út úr 
þessu.“

Beina matarbeiðnum annað
Hafrún tekur fram að þær taki 
einungis við beiðnum um aðstoð 
við gjafakaup, en bendi fólki á 
aðrar hjálparstofnanir ef það þarf 
á mataraðstoð að halda.

„Ég bendi þá á Mæðrastyrks-
nefnd, Fjölskylduhjálp, Hjálpar-
starf kirkjunnar og Hjálpræðis-
herinn. En ef fólk vill gefa mat, eins 
og kannski hamborgarhrygg eða 
gjafabréf í Krónuna eða eitthvað 
slíkt, þá tökum við á móti því. 
Við erum alltaf með fólk sem þarf 
á mataraðstoð að halda svo við 
getum komið matnum áfram. En 
við tökum ekki við beiðnum um 
það,“ segir hún.

„Við höfum líka verið í góðu 
samstarfi við Jólasveinahjálpar-
kokka, en Pepp Ísland er með þann 
hóp. Þau senda gjafir út á land svo 
þegar við fáum beiðnir um það 
þá bendum við á Hildi sem er for-
maður þeirra samtaka. Hún sér við 

að taka við þeim beiðnum og 
senda út á land.“ nDIDDÚ 

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.

Þýska sendiráðið kynnir

https://www.facebook.com/DeutscheBotschaftReykjavik
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Sjöfn 
Þórðardóttir

sjofn 
@frettabladid.is

Í hátíðarjólaboði þáttarins 
Matar og heimilis á Hring-
braut munu landsliðs-
kokkarnir Gabríel Kristinn 
Bjarnason og Sigurður Lauf-
dal framreiða sex rétta sæl-
kerajólamáltíð með nýstár-
legum hætti fyrir góðan hóp 
matgæðinga og gleðigjafa og 
gefa áhorfendum nýjar hug-
myndir fyrir hátíðirnar.

Vínþjónninn Jóhann Ólafur 
Jörgensson sá um að para vín með 
öllum réttunum, þar sem bragð 
og áferð fullkomnuðu hvern rétt. 
Allir starfa þeir saman á veitinga
staðnum Héðni Kitchen og Bar og 
hafa ástríðu fyrir matargerð og 
starfi sínu að nostra við gesti sína.

Nú eruð þið báðir landsliðs-
kokkar, finnst ykkur þið hafa lært 
mikið á því að vera í kokkalands-
liðinu?

„Að vera og komast inn í kokka
landsliðið er mikill heiður og 
gaman er að vinna með flestum 
af bestu kokkum landsins og fá að 
fara út að keppa fyrir Íslands hönd. 
En það er líka erfitt að vera í fullri 
vinnu og mæta svo á landsliðs
æfingar í frítímanum, maður þarf 
að hafa ákveðna keppnisreynslu 
og öflugan karakter, væntanlega 
að kunna að elda betur en flestir,“ 
segja þeir Gabríel og Sigurður.

Er ekki eftirsóknarvert að 
komast í landsliðið?

„Jú, ég myndi segja að það sé 
mjög eftirsótt, það eru margir sem 
sækja um en oftast eru það 12 sem 
komast inn hverju sinni,“ segir 
Gabríel.

Búið þið yfir listrænum hæfi-
leikum þegar kemur að því að mat-
reiða og framreiða kræsingar?

„Veit ekki með hæfileika en 
við höfum æft okkur í mörg ár að 
hanna og setja upp rétti. Það er 
æfingin sem hefur komið okkur 
á þann stað sem við erum á í dag. 
Einnig að hafa unnið á nokkrum 
veitingastöðum í gegnum tíðina.“

Borðbúnaðurinn skiptir máli
Finnst ykkur borðbúnaður skipta 
máli þegar þið eruð að matreiða og 
framreiða mat?

„Okkur finnst borðbúnaður 
skipta mjög miklu máli vegna þess 
að þegar gestur kemur á veitinga
stað er mikilvægt að borðskreyt
ingar og fleira sé allt út planað til 
að búa til rétta stemningu fyrir 
gestinn sem er að koma borða.“

Eigið þið ykkar uppáhaldsborð-
búnað?

„Já, mér finnst gaman að nota 
íslenska keramikhönnun, Guð
björg hjá KER hefur verið í uppá
haldi hjá mér seinustu ár,“ segir 
Sigurður.

Jóhann bætir því við að það 
skipti líka miklu máli að vera með 
réttu glösin eftir því hvaða vín er 
verið að bjóða upp á, það sé lyk
ilatriði til þess að vínið hafi rétta 
áferð og bragð. „Vert er að passa 
vel upp á glösin og tryggja að þau 
séu hrein og gljái, þið viljið ekki 
bera fram góð vín í óhreinum eða 
kámugum glösum.“

Þeir félagar svipta hér hulunni 
af aðalréttinum dýrðlega sem 
þeir bera fram í þættinum Mat 
og heimili ásamt jólaglöggi sem 
bragð er af og uppskrift að guð
dómlegum sörum sem stein
liggja. „Þetta er matseðill sem ég 
og Sigurður töluðum um að væri 
hátíðarmatur sem við værum til 
í að borða sjálfir, og eitthvað sem 
allir ættu að geta gert heima á ein
faldan hátt,“ segir Gabríel og vill að 
lokum minna okkur öll á að njóta 
vel með fjölskyldu og ástvinum 
yfir hátíðirnar. Kokkarnir ásamt 
Jóhanni vínþjóni leggja mikinn 
metnað í alla umgjörð með 
hátíðarmatnum þar sem hvert 
smáatriði er úthugsað. Réttirnir 

eru bornir fram á fallegan hátt sem 
fangar augað og matur og munúð 
eru í forgrunni.

Dádýr með jólarauðkáli og 
bordelais-sósu

Villisveppahjúpur
200 g þurrkaðir villisveppir
100 g bakaðar pistasíur
50 g bakaðar pekanhnetur
3 g salt

Byrjað er á að baka hneturnar á 
160°C í 10 mínútur. Síðan er allt 
hráefni sett í matvinnsluvél þang
að til það er orðið að mulningi.

Dádýr
200 g dádýr
Villisveppamulningur
Timian eftir smekk
Hvítlaukur eftir smekk

Dádýrskjöt er látið standa við 
stofuhita í 30 mínútur til 1 klukku
tíma, síðan velt upp úr villisveppa 
mulningi og svo steikt á heitri 
pönnu, vel á öllum hliðum. Síðan 
er smjöri bætt á pönnuna með 
timjan og hvítlauk, gott er að hafa 
hitamæli og steikinni er komið 
upp í 47°C hita og látin hvíla upp í 
52°C hita, þá er hún tilbúin.

Jólarauðkál með pikkluðum 
rifsberjum

Rauðkál
1 höfuð rauðkál, skorið í bita
1 msk. anís
1 kanilstöng (eða 1 msk. kanill)
1 grænt epli, saxað
1 dl edik (eða rúmlega það)
½ bolli rauðvín
½ bolli krækiberja- eða sólberja-
saft
1 dl vatn
½ tsk. salt
1 msk. hunang

Allt hráefni nema rauðkál soðið 
saman í pott, síðan rauðkáli bætt 
við og soðið í rúman klukkutíma.

Pikkluð rifsber
300 g frosið rifsber
300 g sykur
300 g vatn
300 g edik að eigin vali

Soðið er upp á sykri, vatni og ediki 
og síðan hellt yfir rifsber og kælt.

Dádýr og syndsamlega ljúffengt meðlæti 

Gabríel Kristinn Bjarnason og Sigurður Laufdal landsliðskokkar fullkomna hátíðarkvöldverðinn þar sem dádýrið er í forgrunni með synd-
samlega ljúffengu meðlæti sem bragð er af.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Dádýrið er 
eldað á hinn 
fullkomna 
hátt í sveppa-
mulningi, timian 
og hvítlauk og 
borið fram að 
hætti fagurker-
ans. Borið fram 
í  villisveppa- og 
pistasíuhjúpi, 
toppað með 
trufflum og bor-
delais-sósu.
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Bordelais sósa

3 skalotlaukar
100 g smjör
10 piparkorn mulin
400 g rauðvín
400 g nautasoð
2 lárviðarlauf
6 timian greinar
2 rósmarín greinar
Nautamergur úr 3 beinum (75-
100 g)
Salt og pipar eftir smekk

Hellið rauðvíni í pott með söx-
uðum skalotlauk og piparkornum 
og sjóðið niður um þriðjung.

Bætið við kjötsoði ásamt 
fersku kryddi og sjóðið í 30-40 
mínútur eða þangað til sósan 
hefur náð þykkt sem hjúpar stál-
skeið. Skerið smjörið í bita og 
hrærið við sósuna bita eftir bita 
og smakkið til með salti og pipar. 
Bakið mergbeinin þangað til 
hægt er að taka merginn léttilega 
út, síðan er mergurinn steiktur á 
pönnu þangað til vel brúnaður og 
sósunni hellt yfir.

Kartöflur og sveppir í 
smjördeigskænu

600 g Þykkvabæjar sveppakart-
öflugratín
2 miðlungs portobello sveppir
Steinselja - söxuð
Truffluolía - ekki nauðsynlegt
Salt
Pipar
Smjördeig
1 egg

Skerið sveppi og steikið á heitri 
pönnu upp úr olíu og smjöri, 
kryddið til með salti. Blandið rest 
saman og smakkið til með smá 
truffluolíu, salti og pipar. Setjið 

í lítil eldföst mót. Smjördeig sett 
yfir mótin, penslað með hrærðu 
eggi og bakað við 190°C þangað til 
deigið er klárt.

Sörur

Botn
3 eggjahvítur
200 g flórsykur
200 g fínhakkaðar möndlur (heilar 
-hýðislausar möndlur hakkaðar 
fínt í kvörn)

Eggjahvítur stífþeyttar. Flórsykur-
inn sigtaður yfir og hrært varlega 
saman við með sleikju ásamt 
möndlunum. Sett á plötu, klædda 
bökunarpappír, með tveimur 
teskeiðum og bakað við 180°C í ca 
15 mínútur.

Krem
80 g sykur
80 ml vatn
3 eggjarauður
150 g smjör, mjúkt
1 msk. kakó
1 tsk. kaffiduft (instant kaffi)

Sykur og vatn sett í pott og soðið 
saman í síróp, það tekur u.þ.b. 8 -10 
mínútur. Nauðsynlegt er að hafa 
góðan hita. Þetta er tilbúið þegar 
það fer að freyða. Eggjarauðurnar 
eru þeyttar þar til þær eru krem-
gular og þykkar. Hellið sírópinu 
úr pottinum í mjórri bunu út í, 
þeytið á meðan þar til blandan er 
orðin létt og loftmikil. Látið kólna. 
Mjúka smjörinu er þá bætt út í og 
þeytt á meðan. 
Að lokum er kakó og kaffiduft 
sigtað út í (instant kaffi er gróft, 
því er gott að mylja það í gegnum 
sigtið með skeið, einnig er hægt að 
mylja það í mortéli áður en það er 
sigtað). 
Kremið kælt í ísskáp.

Súkkulaðihjúpur
Dökkt súkkulaði, magn eftir 
þörfum

Brætt í örbylgjuofni. 
Kreminu er smurt á botninn á 
kökunum, frekar þykkt lag. 
Þá eru kökurnar kældar með 
kreminu á í smá stund. 
Því næst er kremhlutanum dýft 
ofan í brædda súkkulaðihjúpinn 
og hjúpnum leyft að stífna.

 Okkur finnst 
borðbúnaður 

skipta mjög miklu máli, 
mikilvægt er að borð-
skreytingar og fleira sé 
allt út planað til að búa 
til rétta stemningu fyrir 
gestinn.

Hátíðarborðið 
dekkaði Þórunn 
Högnadóttir, 
stílisti og fagur-
keri með meiru, 
þar sem lifandi 
greni, græni 
liturinn og kam-
elbrúni liturinn 
eru í forgrunni. 
Lifandi greni er 
ríkjandi í öllum 
skreytingum og 
Gucci græn kerti 
setja punktinn 
yfir i-ið.

Kartöflur og 
sveppir í smjör-
deigskænum.

Jólarauðkál með rifsberjum, toppað með jólakryddi.

Skálað í rauðvíni með matnum.

Jólaglögg

Einn kassi rauðvín (3000 ml) + 
auka rauðvín
500 g sykur
8 epli, skorin í bita
2 perur, skornar í bita
10 svört heil pipar
4 kanilstangir
8 negulnaglar
1 kg frosin kirsuber eða hindber
Auka rauðvín til smökkunar

Byrjað er á að brúna sykur í potti. 
Rauðvínið og restin af uppskrift-
inni er sett út í. Suðan fengin upp 
og látið malla rólega í 30 mínútur. 
Sigtað og það er gott að smakka til 
með örlítið meira af rauðvíni áður 
en borið er fram. Gaman er að bera 
jólaglöggið fram í fallegum bollum 
sem undirstrika hátíðleikann. 
Þórunn Högnadóttir stílisti sá um 
að dekka hátíðarborðið sem var 
sveipað töfrum og dulúð, græni 
liturinn er í forgrunni þar sem 
greni leikur aðalhlutverkið. n
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Kerti skipa stóran sess í jóla-
haldi óperusöngkonunnar 
Ísabellu Leifsdóttur. Hún 
hefur gert eigin jólakerti frá 
því hún var smástelpa og 
segir það vera lítið mál.

starri@frettabladid.is

Óperusöngkonan Ísabella Leifs-
dóttir lærði ung að gera útikerti 
með móður sinni sem safnaði 
kertaafgöngum. „Mamma gerði 
alltaf útikerti fyrir jólin og þannig 
lærði ég hjá henni sem barn að búa 
þau til og þótti alltaf mjög spenn-
andi. Ég gerði svo slíkt hið sama 
sjálf eftir að ég fór að búa en smám 
saman fór ég að gera kerti fyrir vini 
og vandamenn og þannig vatt það 
upp á sig.“

Hún segir gaman að koma lífi í 
ílát sem sitja á hillum nytjamark-
aða, svo sem sykurkör og mjólkur-
könnur fyrir innikertin og svo 
ýmis konar málmílát sem hefur 
fallið á fyrir útikertin. „Mikið af 
gullfallegum kopar og messing 
situr á hillum nytjamarkaða því 
fólk kann ekki eða nennir ekki 
lengur að pússa en ég elska að sjá 
hlutina fara að glansa aftur.“

Hefur lengi skapað í höndunum
Ísabella hefur unnið við sviðslistir 
frá barnæsku en hefur líka alltaf 
verið að skapa hluti í höndunum, 
hvort heldur myndlist eða hand-
verk ýmis konar. „Ég hef mikinn 
áhuga á umhverfismálum og snýst 
listsköpunin mikið um að endur-
nýta og finna nýjan tilgang fyrir 
hluti. Þannig hef ég verið að skapa 
undir merkjum Pink Upcycling í 
mörg ár, meðal annars kertin mín 
en nýverið hef ég einnig verið að 
gera upp og skapa nýtt skart úr 
gömlu.“

Fyrir henni eru því kerti 
ómissandi hluti jólanna „enda 
þurfa allir í það minnsta kerti 
og spil fyrir jólin,“ að hennar 
sögn. Hér gefur hún lesendum leið-
beiningar um gerð útikertis.

Uppskrift að útikerti
Hún segir einfalt að gera útikerti. 
„Finnið eldfast ílát en ég mæli 
með gömlum pottum í útikertin 

Kertin eru ómissandi hluti aðventunnar

Ísabella Leifsdótti óperusöngvari. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Mikið af gullfallegum kopar situr á hillum nytjamarkaða víða um 
land. Ísabella er dugleg að sækja sér hráefni þangað.

Hin fegursta rósin 
er fundin

Þessar ljóðlínur Helga Hálf-
dánarsonar úr jólasálmi 
líkja Jesú við rós en ýmiss 
annar gróður er tengdur við 
jólin, svo sem greni,  jóla-
rósin, híasintur og fleiri 
blóm og plöntur.

brynhildur@frettabladid.is

Jólarósin eða poinsettia eins og 
hún heitir á erlendum málum er 
talin tákna Betlehemstjörnuna 
vegna þess hvernig hún er í lag-
inu. Jólarósir eru til rauðar, hvítar 
og bleikar og er rauða afbrigðið 
stundum talið vísa í blóð Krists og 
það hvíta hreinleika Mannsson-
arins en svo eru rauður og hvítur 
náttúrlega líka bara jólalitirnir 
og jólarósir fallegar og hátíðlegar. 
Jólarósin er upprunnin í Mexíkó 

og saga frá þeim slóðum segir af 
ungri stúlku sem kom með vönd 
af illgresi í kirkju og ætlaði að 
leggja á altarið á jólanótt sem gjöf 
handa Jesúbarninu. 

Hún var of fátæk til að kaupa 
aðra gjöf og skammaðist sín 
fyrir að færa ekki merkilegri 
gjafir. Hún lagði blómin því ekki 
á altarið heldur fyrir framan upp-
stillingu af jólanóttinni og jötu 
frelsarans. Skyndilega spruttu 
eldrauð blóm fram á illgresinu og 
söfnuðurinn leit á þetta atvik sem 
kraftaverk og æ síðan var vísað 
til þessarar plöntu sem blóms 
hinnar helgu nætur og síðar jóla-
rósar. 

Ekki er mælt með að katta-
eigendur fái sér jólarós þar sem 
blöðin geta verið eitruð fyrir 
kisur. n

Kristþyrnir
Kristþyrnir er kallaður holly á ensku (sennilega 
einhver mynd af holy eða heilagur) og um hann 
er mikið sungið í jólalögum á enskri tungu. 
Þessi þyrnitegund er þó mun eldri en kristni og 
hefur í margar aldir verið notuð til að skreyta 
híbýli og reka burt illa anda, meðal annars í Kína 
hinu forna og Rómaveldi. 

Kristþyrnirinn er litríkur á veturna, dökkgræn 
blöð og skærrauð berin hafa verið ódýr leið 
til að skreyta í kringum sig þegar önnur blóm 
sváfu undir snjóbreiðu og það er því rökrétt að 
drúídar á Bretlandi hafi talið hann tákn eilífs 
lífs. Því er við hæfi að hann sé tákn dimmasta 
tíma ársins á norðurhveli til marks um endur-
komu ljóssins. Í sumum kimum kristninnar var 

þyrnirinn talinn hluti 
af páskaguðspjallinu 

líka en þyrnikóróna 
Krists átti að vera búin 

til úr kristþyrni. Líklegra 
er að kristþyrnikórónan 
tengist ævafornum helgi-
siðum sem tengdust 

sólhvörfum og árstíða-
skiptum. 

Greni
Drúídar á Bretlandi 
fyrir um 2000 árum eiga 
heiðurinn af því að við 
notum jólatré og greni 
til að skreyta heimili 
okkar fyrir jól. Sígræn 
tré eins og fura, greni og 
sýprus þóttu gædd galdra-
mætti því þau ein, ólíkt flestum 
öðrum plöntum, héldu lífi og litnum græna yfir 
dimmustu og köldustu vetrarmánuðina. Því 
þótti það til marks um gæfu og von að skreyta 
heimilið með þessum tegundum auk þeirra sem 
fjallað er um hér á síðunni til að fagna endur-
komu sólar og nýs lífs, sem var oft í formi guðs 
sem var fórnað og reis upp að nýju, eins og 
Baldurs, Ósiris og fleiri. Í kristni er Jesú tákn-
mynd þessara guða og þar er grenikransinn tákn 
hins eilífa lífs og upprisu Krists.

Mistilteinn
Enn önnur sígræn jólaplanta sem 
á uppruna sinn í hátíða-
höldum drúída á Bretlandi 
fyrir um 2000 árum og 
dregur tákngildi sitt af því að 
haldast græn í langan tíma 
án þess að vera í mold. Mis-
tilteinninn var talinn bera 
með sér töframátt sem 
færði gæfu og rak burt 
illa anda.

Mistilteinninn á sér einnig stað í 
norrænni goðafræði en þegar Frigg 
gekk milli allra lifandi vera og bað 
þær að þyrma lífi Baldurs var mis-
tilteinninn enn svo ungur að ekki þótti ástæða 
til að láta hann sverja eiða. En Loki rétti Heði 
hinum blinda mistilteininn sem hann henti í átt-
ina að Baldri og varð honum að aldurtila. Frigg 
fékk þá allar verur til að gráta Baldur og er sagt 
að tár hennar hafi orðið að hvítu berjunum á 
mistilteininum. Forngrikkir eiga sennilega sök á 
því að fólk kyssist undir mistilteini þar sem hann 
var talinn tákn frjósemi í Grikklandi. Rómverski 
sagnfræðingurinn Pliny ritaði að drúídar hefðu 
búið til frjósemislyf handa búfénaði sínum úr 
berjum mistilteinsins og ekki er ólíklegt að slík 
lyf hafi verið prófuð líka á fólki. Þó ber að geta 
þess að ber mistilteinsins geta verið baneitruð 
sem er gott að hafa í huga áður en þau eru inn-
byrt. Fyrstur til að vísa til kossa undir mistilteini 
í bókmenntum var Charles Dickens árið 1836 og 
nú er varla gerð sú jólamynd eða sungið jólalag 
að koss undir mistilteini komi þar ekki við sögu.

Önnur jólablóm
Fleiri plöntur eins og 
híasintur, amaryllis 
og rósir eru einnig 
tengdar jólunum, 
ýmist vegna rauða 
og hvíta litarins eða 
hreinlega þess hversu 
auðvelt er að fá þau til 
að blómstra innan-
húss í skammdeginu.

Sykurkör og 
mjólkurkönnur 
fá meðal annars 
nýtt hlutverki á 
heimili Ísabellu.

en niðursuðudósir virka líka vel. 
Safnið saman kertaafgöngum 

í pott, tegundir skipta ekki 
máli. Bræðið á lágum hita þar 
til allt er bráðnað.“ Næst er 
kveik stillt upp í miðju íláti. 
„Til að kveikurinn haldist á 
sínum stað má nota prjón sem 

stungið er í gegnum kveikinn 
og hann látinn liggja yfir 

brún ílátsins. Mikilvægt er að 
kveikurinn sé 100% náttúrulegur 

en ég mæli með bómullarreipi.“ 
Breidd kveiks þarf að vera um 1 cm 
að þvermáli í f lest útikerti. „Hellið 
vaxinu í eldfasta ílátið. Gott er að 
gera það í nokkrum lögum til að 
þráðurinn haldist beinn. Látið 
kólna yfir nótt. Klippið kveikinn í 
passlega lengd og njótið. n

Mamma gerði 
alltaf útikerti fyrir 

jólin og þannig lærði ég 
hjá henni sem barn að 
búa þau til og þótti alltaf 
mjög spennandi.

Ísabella Leifsdóttir
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Frábær tilboð 
á hverjum degi 
til jóla Afsláttur í formi 

inneignar í appinu



Hjónin Bergþóra Einars-
dóttir og Eyjólfur Friðgeirs-
son hafa verið með sölubás 
í Jólaþorpinu í Hafnarfirði 
svo árum skiptir, en þar hafa 
þau boðið upp á vörur frá 
Íslenskri hollustu, fyrir-
tækinu sem þau reka, sem er 
staðsett í Hafnarfirði.

gummih@frettabladid.is

„Þetta er tíunda árið í röð sem við 
erum í Jólaþorpinu. Við höfum í 
mörg ár verið að selja vörur okkar 
á mörkuðum, til að mynda á jóla-
markaði á Ingólfstorgi í Reykjavík í 
mörg ár. Við ákváðum svo að sækja 
um í Jólaþorpinu, enda við sjálf 
flutt í Hafnarfjörð og með fyrir-
tækið okkar þar. Okkur fannst upp-
lagt að vera í Jólaþorpinu og hefur 
líkað ákaflega vel að vera þar,“ segir 
Bergþóra, en Jólaþorpið var opnað 
þann 18.nóvember og verður opið 
allar helgar fram á Þorláksmessu.

Spurð hvaða varning þau séu 
með á boðstólum í Jólaþorpinu 
segir Bergþóra: 

„Við erum með okkar hollustu-
vörur. Við framleiðum bláberjasaft, 
krækiberjasafa og ýmsar sultur 
út íslenskum berjum, erum með 
þarasnakk og jurtir, kryddsalt í 
gjafapakkningum, te úr íslenskum 
jurtum og ýmislegt annað,“ segir 
Bergþóra, sem að mestu leyti sér 

um að standa vaktina í í sölu-
básnum.

„Fólk er mjög jákvætt fyrir þess-
um vörum og það er alltaf virkilega 
gaman að vera í Jólaþorpinu. Það er 
vel sótt af Hafnfirðingum og manni 
finnst eins og fólk telji skyldu sína 
að kíkja við. Það er líka að koma 
fólk úr öðrum bæjarfélögum og 
það eru margir útlendingar sem 
leggja leið sína í Jólaþorpið. Þeir eru 
hrifnir af því,“ segir Bergþóra, en 
Jólaþorpið er staðsett á Thorsplani 
í miðbæ Hafnarfjarðar.

Bergþóra segir að Jólaþorpið sé 
alltaf að verða stærra í sniðum. 
„Hafnfirðingar hafa lagt mjög 
mikið upp úr því að hafa Jóla-
þorpið fallegt og það er alltaf verið 
að bæta í og hafa það skemmtilegra 
og betra. Það er ekki stórt en það 
er ofboðslega vel heppnað. Það er 
ekkert verið ofgera hlutunum þar.“

„Miðbærinn í Hafnarfirði er allt-
af smekklega og fallega skreyttur. 
Sjálf búum við á Norðurbakkanum 
og það er sérstaklega gaman að 
keyra niður Reykjavíkurveginn 
og sjá alla ljósadýrðina í bænum. 
Maður saknar alltaf ljósanna 
þegar þau eru tekin niður í febrúar. 
Bærinn getur verið virkilega stoltur 
af því hvernig hann er skreyttur og 
svo hefur Hellisgerði bæst við. Það 
er mikill metnaður lagður í að hafa 
bæinn fallegan á þessum tíma,“ 
segir Bergþóra.

Mikil vinna  
en skemmtileg  

Bergþóra 
stendur vaktina 
enn eitt árið 
í Jólaþorpinu 
í Hafnarfirði. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 VALLI

Margir fastakúnnar koma
Bergþóra segir stemninguna vera 
virkilega góða í Jólaþorpinu. 
„Margt af fólkinu sem kemur og 
verslar hjá okkur er fastakúnnar. 
Við höfum verið mjög dugleg að 
vera á svona útimörk-
uðum og fólkið þekkir 
okkar vöru. Svo er líka 
fólk sem kemur bara og 
kaupir hjá okkur fyrir jólin 
af því það kaupir einhverja 
sérstaka vöru fyrir jólin. 

Það er gríðarleg vinna að taka 
þátt í þessu og að undirbúa, en á 
móti er þetta svo ánægjulegt. Þeir 
aðilar sem eru að selja vörur sínar 
eru allir að leggja sig fram um að 
gera vel og bjóða upp á skemmti-

legar vörur. Þetta er mikil vinna 
en hún er skemmtileg og gefandi.

Það er virkilega gaman að sjá 
fólkið og fjölskyldurnar þegar 
það kemur. Fólk er að koma með 
börnin sín, fylgjast með skemmti-
atriðum, sjá jólasveinana, Grýlu 

og Leppalúða og dansa 
í kringum jólatréð. Mér 

fannst sérlega gaman þegar 
leikskólarnir í Hafnarfirði voru 
að koma þar sem krakkarnir 

fengu að skreyta lítil jólatré. 
Í kjölfarið komu svo foreldrar 
þeirra, afar og ömmur og frændur 
og frænkur til að skoða. Þetta 
skapaði aðdráttarafl fyrir Jóla-
þorpið og umferðin um það varð 
meiri,“ segir Bergþóra. n

Hafnfirðingar hafa 
lagt mjög mikið 

upp úr því að hafa Jóla-
þorpið fallegt og það er 
alltaf verið að bæta í og 
hafa það skemmtilegra 
og betra.

Bergþóra Einarsdóttir

brynhildur@frettabladid.is

Það er í sjálfu sér einfalt að gera 
glassúr, nóg að sulla saman vatni, 
matarlit og f lórsykri þangað til 
blandan er búin að ná ákjósan-
legri þykkt. En þegar skreyta á 
piparkökur skipta gæði glass-
úrsins meginmáli upp á áferð og 
bragðgæði. Sitt sýnist hverjum um 
hvaða glassúr er hinn eini rétti 
svo hér eru þrjár mismunandi 
uppskriftir.

Lúxusglassúr

2 stórar eggjahvítur
2 2/3 bolli sigtaður flórsykur
Nokkrir dropar af sítrónusafa
Gel matarlitur

Eggjahvítum og 1 1/3 bolla af flór-
sykri er hrært saman með gaffli. 
Afgangs flórsykurinn er þeyttur 
saman við með handþeytara þar 
til blandan er orðin stífþeytt. 
Stundum þarf að bæta meiri 
f lórsykri við til að gera blönduna 
þykkari. Að lokum er nokkrum 
dropum af sítrónusafa hrært 
saman við og matarlit að lokum 
ef vill. 

Ef þér er illa við að nota hráar 
eggjahvítur þá er hægt að hita 
blönduna í örbylgjuofni í 30-40 
sekúndur en athugið að blandan 
má ekki verða heitari en 80°C. 
Kælið hana síðan aftur og breiðið 
rakan dúk yfir skálina á meðan. 
Sprautið síðan blöndunni á pipar-
kökurnar með skreytingarpenna, 
plastpoka með örlitlu gati eða 
kramarhúsi.

Kóngabráð

Á ensku royal icing, er þekkt og 
gagnreynd í kökuskreytingum og 
til dæmis notuð á kransakökur. 
Hún virkar einnig vel á piparkökur 
og piparkökuhús

2 eggjahvítur
2 tsk. sítrónusafi
2 tsk. cream of tartar
330 g flórsykur

Þeytið eggjahvíturnar með 
sítrónusafanum í smástund og 
bætið svo flórsykrinum og cream 
of tartar við og hrærið áfram. Það 
þarf að nota kóngabráðina um leið 
þar sem hún harðnar fljótt. Annars 
þarf að setja hana í loftþétt ílát. 
Það er mjög gott að setja plastfilmu 
yfir ílátið sem kóngabráðin er í 
þegar unnið er með hana.

Drottningarbráð

Kóngabráð með 
eggjahvítudufti, 
eða meringue 
powder, í 
stað eggja.

3 msk. 
eggjahvítu-
duft
500 g flórsykur
6 msk vatn
½ tsk. sítrónusafi

Blandið vatni, sítrónusafa og 
eggjahvítuduftinu saman og 
þeytið vel. Sigtið flórsykurinn og 
þeytið áfram þar til blandan er 
orðin nokkuð stíf.
Og svo er bara að skreyta af 
hjartans lyst og leika sér með 
matarlit til að fá skemmtilega liti á 
glassúrinn. n
 UPPSKRIFTIRNAR ERU FENGNAR AF 

 MOMMUR.IS

Konungleg sykurbráð á kökurnar

Konungleg 
sykurbráð hefur 

eggin fram yfir 
hina almennu 
og gefur svig-

rúm til flóknari 
skreytinga.

Góður glassúr er gulli betri þegar kemur að piparkökum. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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mætti byrja mun fyrr að spila jóla-
lögin. „Það má byrja að hausti fyrir 
mér. Jólin líða allt of hratt og því 
ekki að njóta jólatónanna lengur? 
Það er ógrynni til af jólatónlist. 
Mörg jólalög tengjast minningum 

mínum og hef ég alveg skellt jóla-
lagi á fóninn þó það sé sumar. Ég 
byrja annars að hlusta smá á jóla-
lögin í september og október, fyrir 
alvöru í nóvember og svo af fullri 
alvöru í desember.“

Sólveig hefur samið eitt jólalag 
sem hún sendi í Jólalagakeppni 
Rásar 2 og komst það í tíu laga 
úrslit á sínum tíma. „Lagið heitir 
Ljósin fela myrkrið og er angur-
vært lag með dassi af trega. Text-
inn vísar í jákvæð áhrif ljósanna í 
skammdeginu, birtuna innra með 
okkur á þessum tíma og von um 
birtu.“

Hlýtt í hjartanu
„Ég skreyti ekkert brjálæðislega 
fyrir hátíðirnar en legg frekar 
áherslu á jólaljósin inni og úti. 
Þó legg ég mikinn metnað í að 
skreyta jólatréð. Uppáhaldsjóla-
skrautið myndi ég segja að væri 
jólasveinninn sem sambýlismaður 
minn gaf mér um daginn. Hann er 
klæddur í feld sem er svipaður og 
kápan mín. Uppáhaldsjólaljósið 
er svo snjókarl sem bróðir minn 
gaf mér fyrir mörgum árum. Hann 
lýsir endalaust og mér verður alltaf 
hlýtt í hjartanu þegar hann er upp-
lýstur.“ n

Sólveig Þórðardóttir hefur 
verið jólabarn alveg frá því 
að hún man eftir sér. „Já, ég 
held mér sé óhætt að full-
yrða það. Einu sinni jóla-
barn, ávallt jólabarn. Barns-
lega tilhlökkunin er enn til 
staðar,“ segir hún.

jme@frettabladid.is

„Það besta við jólin eru tónlistin, 
ljósin, jólakvikmyndir, maturinn 
og jólaundirbúningur með öllu 
tilheyrandi á aðventunni. Jóla-
ljósarölt og bíltúrar eru líka í 
uppáhaldi og samvera með fjöl-
skyldunni, spil, kalkúnn og jólaöl. 
Að skreyta piparkökur og krukkur 
með „litlu“ frænkum mínum. Það 
er bara eitthvað alveg sérstakt við 
jólin; þakklæti, friður og kósíheit 
við kertaljós koma upp í hugann,“ 
segir Sólveig. „Mér finnst líka ein-
staklega gaman að gleðja mína 
nánustu með gjöfum. Því sælla er 
að gefa en þiggja. Ég missti mig oft 
í jólagjöfum hér áður fyrr, sérstak-
lega fyrir litlu börnin í fjölskyld-
unni. Það er svo gaman að kaupa 
barnaföt. Maður þarf ekki að 
máta sjálfur og getur fríkað út sem 
stílisti. Núna er ég ekki jafn brjáluð 
í jólagjöfunum, þó ég gleymi mér 
stundum. Það er bara svo gaman að 
vera í hlutverki sveinka.“

Sólveig er litrík manneskja, 
skapandi og tónelsk með fjölbreytt 
áhugamál og öflugt ímyndunarafl. 
Hún er áhugaljósmyndari og finnst 
gaman að skrifa. Hún er grunn-
skólakennari og kennir íslensku 
sem annað mál. „Til þess nota ég 
fjölbreyttar kennsluaðferðir, meðal 
annars með tónlist, leiklist, skap-
andi skrifum og samræðum. Ég er 
með stórt hjarta og sterka réttlætis-
kennd og þoli ekki þegar aðrir eru 
órétti beittir. Mannréttindi eru mér 
því hjartfólgin og frelsið til að fá að 
vera maður sjálfur.“

Sólveig er einnig söngkona. „Ég 
er  að sjálfsögðu byrjuð að huga að 
jólalögum til að syngja á Tik Tok en 
þar set ég reglulega inn söngmynd-
bönd. Endilega fylgið mér þar: @
sollasoulful.“

Jolla-Solla langspenntust
Sólveig byrjar að hlakka til jólanna 
undir lok sumars. „Þá kemur fyrsta 
tilhlökkunin, því þá fer að líða 
að hausti og loks jólum, í mínum 
huga, sem hraðspólar stundum 
áfram. Þegar -ber mánuðirnir líta 
dagsins ljós, sérstaklega þegar fer 
að dimma og kólna, þá sé ég fyrir 
mér fannhvíta jörð og ljósadýrð.“

Sólveig er ekki eina jólabarnið 
á heimilinu. „Á jólunum í Covid 
faraldrinum vorum við sambýlis-
maðurinn minn ein heima. Hann 
gaf mér sjö gjafir en með hverri 
þeirra fylgdi kort með vísbendingu 
fyrir næstu gjöf og koll af kolli. 
Hann faldi gjafirnar úti um alla 
íbúð svo það fór talsverður tími í 
leitina og úr varð skemmtilegur 
vísbendingaleikur.“

Sólveig er þó langspenntust 
fyrir jólunum af vinum og fjöl-
skyldu. „Flestir í fjölskyldunni eru 
slakari og byrja ekki að hlusta á 
jólalög fyrr en í desember. Það er 
líka allt í lagi, sko. Ég keypti mér 
nýverið jólasveinabolla til að hafa 
í vinnunni. Nokkrir fengu sjokk 
og háfleygar setningar eins og: 
„Ertu brjáluð, það er bara nóvem-
ber“ voru látnar falla. Ég blæs á 
svona athugasemdir. Það er korter 
í desember! Ég þarf sko ekki á þess-
ari neikvæðni að halda. Þegar ég 
finn einhverja Skröggsstemningu, 
bý ég bara til mína eigin jóla-
búbblu. Ég fæ líka smá kikk út úr 
því að þjófstarta og er reglulega 
kölluð jolla-Solla af fjölskyldunni.“

Jólatónar í september
Sólveig er á þeirri skoðun að það 

Hlýtt í hjartanu í desember

Sólveig situr fyrir með uppáhaldsjólaskrautinu sínu.  Fréttablaðið/anton brink

Sólveig hefur elskað jólin allt frá 
barnæsku og finnur enn fyrir barns-
legri gleði og eftirvæntingu þegar 
mánuðirnir sem enda á -ber líta 
dagsins ljós.  Mynd/aðsend

Uppáhaldsjólalög Sólveigar

Last Christmas 
Wham

All I want for Christmas  
is you 
Mariah Carey

 All Alone on Christmas  
Darlene Love

Christmas vacation  
Mavis Staples

Happy Xmas (War is over) 
John Lennon og Yoko Ono

 It´s the most wonderful time of 
the year 
Andy Williams

Blue Christmas  
Elvis Presley

 Santa Claus is Back in Town 
Elvis Presley

 Gleðileg jól 
 Hljómar

Þú komst með jólin  
til mín 
Ruth Reginalds og Björgvin 
Halldórsson

Make it to Christmas 
 Alessia Cara

A Legendary Christmas 
 John Legend

„... einstaklega áhugaverð 
og aðgengileg bók.“

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
fyrrum utanríkisráðherra

Gefðu þekkingu í jólagjöf
obs.is

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Jólakjólar

Hér er uppskrift að hreindýri úr 
klósettrúllu. 

Efniviður í hreindýr:
1 klósettpappírsrúlla
blýantur/penni
skæri
litir

Byrjaðu á því að fletja kló-
settrúlluna alveg út. Teiknaðu 
útlínur hreindýrsins á útflatta kló-
settrúlluna. Best er að nota blýant 
svo hægt sé að stroka út útlínurnar 

eftir að búið er að klippa út eftir 
útlínunum. Athugaðu að 

flóknast er að klippa út 
hornin og eyrun svo það 
borgar sig að teikna þau 
upp nokkuð einföld. 
Beygðu rúlluna næst út 

í sporöskjulaga form þar 
til hreindýrið getur staðið 

á löppunum. Beygðu svo 
höfuðið út og hornin svo þau 

standi upp í loft. Ef hornin klippast 
óvart af er einfaldlega hægt að 
klippa út ný og líma þau á. n

Hátíðleg klósettrúllu-hreindýr
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FRANDSEN útivistar úlpa/vendingur 
Fæst líka í rauðbleiku 

Stærðir 38-54 
Verð 33.980 kr

FRANDSEN síð dúnúlpa með hettu 
Fæst líka í silfurlituðu 

Stærðir 38-52 
Verð 64.980 kr

 FRANDSEN síð dúnúlpa með skinni 
Fæst líka í svörtu 

Stærðir 38-54 
Verð 59.980 kr

FRANDSEN Huntress úlpa og jakki 
Fæst líka í svörtu 

Stærðir 38-54 
Verð 49.980 kr

NORMANN síð úlpa – vendingur 
Fæst líka í petrol 

Stærðir 38-54 
Verð 42.980 kr

NORMANN dúnúlpa með hettu 
Fleiri litir til 

Stærðir 38-54 
Verð 39.980 kr 

FRANDSEN létt úlpa 
Fleiri litir til 

Stærðir 38-54 
Verð 29.980 kr

FRANDSEN sítt létt vesti 
Fæst líka í svörtu 

Stærðir 38-54 
Verð 26.980 kr

YEST/YESTA síð úlpa/vendingur 
Stærðir 38-56

 Verð 28.980 kr

YEST/YESTA úlpa 
Stærðir 38-56 
Verð 28.980 kr

DUFFEL helgarferðataska 
Verð 8.990 kr

Líttu við á 

belladonna.is
Verslunin Belladonna

Fallegar jólagjafir 
sem fara vel í pakka

LOI hliðartaska með hólfum 
Verð 7.990 kr

SILVÍA seðlaveski 
Fleiri litir til 

Verð 4.990 kr

 HERA rennd hliðartaska 
Verð 7.990 kr

IÐUNN 3 töskur saman í setti 
Fæst líka í svörtu 

Verð 19.990 kr

MAJA símaveski 
Fleiri litir til

Verð 7.990 kr

FREYJA hliðartaska 
Fleiri litir til 

Verð 8.990 kr

 



Graflax frá IKEA, íslenskir 
jólasveinar, Barbara Streis-
and og Boney M koma við 
sögu í fjölþjóðlegu jólahaldi 
Alexöndru Sharon Róberts-
dóttur og fjölskyldu hennar í 
Kanada.

starri@frettabladid.is

Það er óhætt að segja að Alexandra 
Sharon Róbertsdóttir og fjöl-
skylda hennar haldi fjölþjóðleg 
jól, en hún er búsett í Kanada með 
kærasta sínum Garrett Gordon 
og dóttur þeirra. Garrett kærasti 
hennar ólst upp í Kanada en á for-
eldra frá Jamaíka sem hafa þó búið 
lengi í Kanada. Systir Alexöndru 
býr auk þess líka á sömu slóðum og 
á kanadískan eiginmann og svo er 
pabbi Alexöndru frá Argentínu og 
móðir hennar er hálf-færeysk og 
hálf-íslensk.

Þetta fjölþjóðlega ævintýri 
byrjaði í ársbyrjun 2015 þegar 
Alexandra heimsótti systur sína í 
Kanada. „Upphaflega ætlaði ég að 
stoppa í nokkra mánuði en ákvað 
svo að dvelja þar fram í desember. Í 
september kynntist ég svo Garrett 
og þá var ekki aftur snúið.“

Hún segir mjög gaman að eiga 
svona fjölþjóðlega fjölskyldu þar 
sem ólíkir siðir og mörg tungumál 
eru við lýði. „Svo er líka áhuga-
vert að pabbi kemur frá lítilli eyju 
í Argentínu, mamma kemur frá 
Vestmannaeyjum þar sem ég er 
uppalin og svo eru tengdaforeldr-
arnir frá suðrænni eyju, þannig 
að það má segja að við eyjaskeggj-
arnir höldum hópinn vel saman.“

Fjölbreyttur matseðill
Hefðir frá Íslandi, Kanada og 
Jamaíka einkenna því jólahald 
fjölskyldunnar sem sést helst á 
matarborðinu, að sögn Alexöndru. 
„Á Þorláksmessu held ég kaffiboð 
um þrjúleytið þar sem m.a. er 
boðið upp á graflax (takk IKEA!), 
jólasmákökur og ýmislegt fleira. 
Ég tek alltaf frí úr vinnu 23. og 24. 
desember til þess að geta haldið 
íslensk jól, en við verjum aðfanga-
deginum hjá systur minni þar sem 
við höldum íslensk jól.“

Á jóladag er komið að kanad-
ískum og jamaískum jólum með 
tilheyrandi matarhefðum. „Jóla-
dagsmorgun hefst með bröns að 
jamaískum sið, þar sem við opnum 
pakkana og borðum svo eftirrétt. 
Um kvöldið er jólakvöldmatur og 
þá koma gjarnan vinir í heim-
sókn sem halda ekki sjálfir upp á 
jólin, enda ættaðir frá löndum sem 
halda ekki upp á jólin að okkar sið. 
Þá er skálað og yfirleitt spilað fram 
á kvöld.“

Rétta tónlistin kyndir  
undir jólastemninguna
Tónlistin skipar líka 
helgan sess í jóla-
haldinu. „Það hefur 
verið ákveðin hefð í 
fjölskyldu minni að 
jólin komi ekki fyrr 
en jólaplata Barböru 
Streisand hefur verið 
spiluð 24. desember 
og hjá tengdafjölskyldu 
gegnir jólaplata Boney M 
sama hlutverki. Þannig að 
núna eru þær báðar spilaðar fyrir 

Saknar alltaf 
íslensku jólanna

Alexandra 
Sharon Ró-
bertsdóttir og 
kærasti hennar 
Garrett Gordon 
ásamt dóttur 
þeirra. Þau hafa 
tekið upp þann 
sið að vera í 
samstæðum 
náttfötum 
á jóladags-
morgun.
 MYND/AÐSEND

Fjölskyldan byggði jólaþorp fyrir íslensku jólasveinana.

blandaða jólahaldið okkar.“ Inn í 
jólahaldið blandast líka argentísk 
sætindi ættuð frá föður hennar, 
auk þess sem Alexandra, Garrett 
og dóttir þeirra hafa tekið upp 
þann sið að vera í samstæðum 
náttfötum á jóladagsmorgun.

Safnar jólasveinastyttum
Alexandra heldur fast í íslensku 
jólasveinahefðina og gefur dóttur 
sinni gjöf í skóinn. „Síðan hef ég 
verið að safna íslenskum jóla-
sveinastyttum, en við byggðum 
heilt þorp fyrir þá fyrir tveimur 
árum þegar við vorum föst heima 
um Covid-jólin. Ég vildi að þorpið 
myndi líkjast Íslandi þannig að við 

settum upp fjöll, máluðum norður-
ljós með sjálflýsandi málningu, 
settum snjó yfir allt og lýstum upp 
með ljósaseríu. Þetta verða fyrstu 
jólin þar sem ég á allar stytturnar 
og mun ég setja út einn jólasveinn 
fyrir hvern dag sem þeir „koma í 
bæinn“.“

En þótt jólin í Kanada með 
stórfjölskyldunni séu ljúf og góð 
saknar hún enn íslensku jólanna. 
„Ég elska íslensk jól og ég sakna alls 
sem tengist þeim. Íslendingar taka 
jólin svoleiðis með trompi og allur 
desember er svo hátíðlegur finnst 
mér. En mest sakna ég þó fjölskyld-
unnar og vina á Íslandi og íslenska 
matarins.“ n

Það hefur verið 
ákveðin hefð í 

fjölskyldu minni að jólin 
komi ekki fyrr en jóla-
plata Barböru Streisand 
hafi verið spiluð 24. 
desember.
Alexandra Sharon Róbertsdóttir

Dóttir  
Alexöndru 

fær í skóinn.

Ásgeir  H.  Ingólfsson /  Stundin 

„Hugmyndarík saga,  
falleg og hrollvekjandi.“

Kolbrún Bergþórsdótt ir  /  K i l jan

„Ofboðslega skemmtilegur lestur.“
Sunna Dís  Másdótt ir  /  K i l jan

Óvenjuleg jólasaga  
fyrir börn eftir Eirík  
Örn Norðdahl.
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Verslunin Curvy | Fellsmúli 26 v/Grensásveg |  108 Reykjavík  | sími 581-1552 |  www.curvy.is

Flís sloppur
7.990 kr

Jólakósý Peysa
6.990 kr

Jólakósý Buxur
7.990 kr

Síð kúru peysa
9.990 kr

Náttkjóll úr bómull
8.990 kr

JÓLANÁTTFÖT
JÓLAPEYSUR
JÓLAKJÓLAR

Mikið úrval af vörum fyrir jólin.
Fallegur og vandaður fatnaður í stærðum 42-60

Sjáðu úrvalið í netverslun Curvy.is 
Eða komdu í verslun Curvy við Grensásveg

Bómullar 
náttbuxur

6.990 kr

Náttbolur með 
svefngrímu

4.990 kr

Cosy Christmas peysa
6.990 kr



Hildur Gunnlaugsdóttir arki-
tekt og umhverfisfræðingur 
er mikill fagurkeri og ein-
staklega útsjónarsöm og 
hugmyndarík þegar kemur 
að því að skreyta. Hún hefur 
vakið mikla athygli fyrir 
frumlegheit og á stóran 
fylgjendahóp á Instagram-
reikningi sínum. 

sjofn@frettabladid.is

Hildur byrjaði snemma að jóla
skreyta og tekur skreytingarnar í 
skrefum. „Ég hef ákveðið að vera 
ekki að setja of miklar kröfur á 
mig og heimilið um jólin, en legg 
áherslu á að njóta og ber skrautið 
þess merki. Ég fylgi tískustraum
um eins og aðrir en reyni að leyfa 
barnslegu jólagleðinni að ráða,“ 
segir Hildur.

Bleiki liturinn er ríkjandi jóla
litur hjá Hildi í ár. „Ég saumaði 
bleikan dúk úr hör sængurveri úr 
H&M Home þegar ég fann ekki 
nógu stóran dúk á borðið mitt. 
Hann setur tóninn í litavali. Ég 
fann síðan fallegt gervigreni hjá 
Ilvu sem ég notaði bæði í aðventu
krans og upp með handriðinu.“

„Jólaskrautið í ár er blanda af 
gamla skrautinu mínu sem ég hef 
átt í mörg ár og því sem hefur gripið 
mig undanfarið. Ég er orðin mikill 
aðdáandi batterískerta en miðju
dóttir mín er mjög eldhrædd og eru 
tvær af þremur dætrum mínum 
með astma. Betra að nota logandi 
kerti spari en hafa alla jafna bat
terískertin í gangi. Þau eru orðin 
mjög raunveruleg og gefa alveg 
sömu stemningu, en ég mæli sér
staklega með Sirius kertunum (fást 
í Ilvu) því sama fjarstýring virkar á 
allt og með einum smelli er kveikt á 
öllum kertum heimilisins.“

Íslenskt handverk er líka í uppá
haldi hjá Hildi. „Jólatrén frá Ker 
eru búin að vera í miklu uppáhaldi, 
þau eru svo látlaus og falleg að 
mér finnst í góðu lagi að byrja að 
skreyta með þeim strax í byrjun 
nóvember.“

Minningin um jólaskrautið 
á bernskuheimilinu er sterk. „Í 
barnæsku var móðir mín mikill 
minimalisti á jólaskraut og fast
heldin. Það voru bara rauð epli á 
trénu og helst mött, það var mikil 
hátíð þegar það mátti setja glæra 
seríu í fyrsta sinn á tréð. Ég hef 
alltaf verið mikið fyrir glimmer 
og glit en sama hvað ég suðaði þá 
fékkst þessu ekki breytt. Ein jólin 
brá hún á það ráð að kaupa handa 
mér mitt eigið jólatré sem ég mátti 
sjálf skreyta. Það fóru á það lituð 
sería og litríkar kúlur, og ég vildi 
helst bara vera í herberginu mínu 
að dást að því,“ segir Hildur og 
brosir dreymin á svip.

Samveran með fjölskyldunni 
skemmtilegust um jólin
Hildur segir að jólin séu hátíð 
fjölskyldunnar og þau leggi mikla 
áherslu á að skapa góðar minn
ingar. „Við reynum að gera jólin 
eftirminnileg. Í fyrra vorum við í 
New York og fórum á aðfangdag á 
skauta með krökkunum, fengum 
okkur kakó og s’moores með.“ Það 
sem Hildi finnst skemmtilegast við 
jólin er samveran, samkenndin og 
kærleikurinn sem allir fyllast af 
um jólin. „Allt einu vill allt sam
félagið hjálpa þeim sem minna 
mega sín, fólk brosir og er einhvern 
veginn hlýrra. Það væri auðvitað 
best ef það væri alltaf svona, en ég 
er að minnsta kosti mjög fegin að 
við fáum rúman jólamánuð á ári.“

Þegar kemur að jólahefðum og 
siðum þá á Hildur sínar hefðir 

Leyfir barnslegri 
jólagleðinni að ráða

Vasarnir eru líka 
frá KER og koma 
skemmtilega út 
á hátíðarborð-
inu. Matarstellið 
og glösin fá að 
njóta fegurðar 
sinnar á hátíðar-
borðinu.

Hildur fann 
þetta fallega 
gervigreni hjá 
Ilvu, sem hún 
notar bæði í 
aðventukrans 
og upp með 
handriðinu. 
Grenið kemur 
með jólin.

Greni og fallegir 
litlir hlutir, þar 
sem bleikir 
tónar skjótast 
inn á milli, er 
frumleg  jóla-
blanda sem 
Hildi tekst svo 
vel til með. 
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Leikföng

Myrkir markaðsdagar.
lýkur á miðnætti

Vinsælu spilin eru hjá okkurÚrval af leikfangadagatölum 
Hvolpasveit, Barbie, Minecraft, 
Lego, Play-Doh og Playmobil

iRobot, klakavél, uppþvottavél, 
heyrnartól, snjallúr, 

tölvuleikjavörur, hátalarar, 
rakvélar

Apple vörur allt að 20% 
afsláttur. Airpods, iPhone, iPad, 

Apple Watch

Úrval af snyrtivörum

Jólamatur og drykkur

Spil og púsl SnyrtivörurJólapappír

Sjónvörp
Úrval af sjónvörpum frá 38” - 

75” frá Samsung, Sony, LG, 
Philips og Sharp 

Fjölbreytt úrval þekktra merkja 
Fisher Price, Barbie, Nerf, Hot 

Wheels, Baby born, Magnatiles 
Lego, Playmobil, Chicco

LeikföngBækur
Yfir 300 titlar á lækkuðu verði

Jólin koma, beint heim að dyrum.
Allt til jólanna á einum stað.

Vantar þig væna flís af feitum 
sauð? Þú færð allt í jólamatinn 

hjá okkur

Jólapappír í miklu úrvali Vinsælu spilin eru hjá okkur Úrval af snyrtivörum

TAX
FREE*

TAX
FREE*

Allt að

-34%

TAX
FREE*

*Afslátturinn er 19,36% og er í boði Heimkaups. Hann hefur ekki áhrif á greiddan virðisaukaskatt af sölunni.
Tax free afsláttur af leikföngum, spilum, púslum og sjónvörpum gildir til 5. desember.

Jólablað 
Heimkaupa 
er komið á 

vefinn
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sem þau hafa skapað saman. 
„Við búum til samverujóladagatal 
í desember. Galdurinn í því er að 
hafa bara tóm umslög og ákveða 
daginn áður, eða jafnvel samdæg-
urs, hver samveran er. Hún getur 
verið að baka nokkrar „Evu Lauf-
eyjur“ eða mála tilbúið skraut úr 
Tiger. Þótt það taki bara 10 mínútur 
þá er þetta samt eftirminnilegt. 

Ég fer alltaf í Bíó Paradís á Love 
Actually og fyrirgef alla karlremb-
una í henni af því það eru jól,“ segir 
Hildur og hlær.

Grét yfir jólamatnum
Jólaminningarnar geta líka verið 
spaugilegar og jafnvel grátbros-
legar eins og Hildur ljóstrar upp 
í viðtalinu. „Fyrstu jólin okkar 
Hreiðars fórum við saman til 
Prag. Þetta voru fyrstu jólin mín 
án elstu dóttur minnar, sem eyddi 
þá jólunum með pabba sínum. 
Við Hreiðar borðuðum á fínum 
veitingastað á hótelinu, en ég grét 
allt kvöldið yfir matnum því ég 
saknaði dóttur minnar svo mikið 
og fannst hræðilegt að vera án 
hennar á sjálfum jólunum. Það litu 
allir hornauga á Hreiðar, enda leit 
það út fyrir að hann væri að segja 
mér upp á sjálfan aðfangadag.“

Þar sem þú ert mikið jólabarn 
leikur okkur forvitni að vita hver sé 
þinn uppáhaldsjólasveinn?

„Þetta verður ekki vinsælt svar 
en það er klárlega þessi ameríski, 
hann er glaðlegur og margar 
skemmtilegar jólabíómyndir um 
hann. Þessir íslensku mættu alveg 
horfa meira til hans að mínu mati 
og hætta að hræða lítil börn og láta 

illa,“ segir Hildur og finnst klárlega 
að jólasveinarnir eigi að vera gleði-
gjafar.

Eyðum ofurkonu mýtunni
Hildi finnst mikilvægt að muna 
að njóta með ástvinum okkar um 
jólin og missa ekki sjónar á því 
mikilvægasta og gefa gjöf sem 
gleður. 

„Gefum okkur breik um jólin, 
ég er ekkert sérstaklega að tala 
til kynsystra minna. Það getur 
engin nútíma kona í fullri vinnu, 
með þriðju vaktina á bakinu, 
bakað margar sortir af smákökum, 
eyðum þessari ofurkonu mýtu. Það 
þarf enga jólahreingerningu, bara 
setja smá glimmer yfir draslið og 
það verður hátíðlegt og fyrir þau 
sem eiga þess kost og ráð þá mæli 
ég með að kaupa þrif. 
Ekki gefa gjafir um efni fram, við 
erum öll að gefa fólki sem okkur 
þykir vænt um og enginn af þínum 
heittelskuðu sem vilja að þú hafir 
áhyggjur af næstu mánaðamótum. 
Leyfum börnunum okkar að 
kaupa gjöf undir tréð í Kringlunni, 
reynum að gefa okkur tíma til 
þess að vinna í sjálfboðavinnu í 
Mæðrastyrksnefnd eða hjálpum 
jafnvel einhverjum kærkomnum 
sem hefur lítið milli handanna 
með innkaup fyrir jólin. Makar, 
ekki „hjálpa“ mömmu heldur takið 
þátt í jólaundirbúningnum til 
jafns á við hana. Brosum og óskum 
ókunnugum gleðilegra jóla.

Fyrir þá sem vilja fylgjast með 
Hildi er hún á Instagram og hana 
má finna hana undir nafninu 
Hvassó heima @hvassoheima. n

Hildur Gunn-
laugsdóttir 
fagurkeri er 
einstaklega 
hugmyndrík 
þegar kemur að 
jólaskreytingum 
og fer frumlegar 
leiðir þar sem 
bæði er hægt að 
skreyta og njóta 
um leið. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ERNIR

Bleiki liturinn 
gefur tóninn í 
jólaskreytingum 
Hildar í ár. Jólt-
rén frá KER eru í 
miklu uppáhaldi 
hjá Hildi og 
gefa þetta lát-
lausa yfirbragð 
þar sem hvíti 
liturinn tónir 
vel við grænt og 
bleikt.

Bleiku og hvítu pappírsstjörnurnar 
koma vel út og prýða bæði handrið 
og glugga. Hildur hefur mjög gaman 
af því að föndra og þá njóta sín 
hennar listrænu hæfileikar.

Það getur engin 
nútíma kona í 

fullri vinnu, með þriðju 
vaktina á bakinu, bakað 
margar sortir af smá-
kökum, eyðum þessari 
ofurkonu mýtu. 
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Íslensk hönnun og framleiðsla

Opnunartímar í VARMA factory store 
fram að jólum:

20% afsláttur af öllum ennisböndum
1. Desember 14-18
2. Desember 14-18
3.Desember 11-15

20% afsláttur af öllum vettlingum20% afsláttur af öllum vettlingum
8. Desember 14-18
9. Desember 14-18
10.Desember 11-15

20% afsláttur af öllum húfum
15. Desember 14-18
16. Desember 14-18
17.Desember 11-1517.Desember 11-15

20% afsláttur af ullarteppum
21. Desember 14-18
22.Desember 14-20

*Afslátturinn gildir ekki á útsöluvörum

 varmareykjavik varmareykjavik

Gefðu hlýju í jólapakkann
varma.is

Ármúla 31, 108 Reykjavík



Skoðaðu úrval gjafabréfa á vefsíðu Laugarvatn Fontana

Upplifðu vellíðan, frábær tengsl við náttúru og stórfenglegt umhverfi. 
Gjafabréf í Laugarvatn Fontana er tilvalin jólagjöf.

Í Skandinavíu er pörusteik 
algengur matur á aðventu 
eða um jólin. Hér á landi er 
yfirleitt alltaf boðið upp á 
pörusteik á jólahlaðborði 
enda eru Íslendingar einnig 
hrifnir af steikinni.

elin@frettabladid.is

Þegar reikna skal magn er almennt 
mælt með 300 g af pörusteik á 
mann. Ef það verður afgangur er 
kjötið mjög gott kalt með brauði.

 
Pörusteik
Miðað er við sex manns

2 kg pörusteik
3 tsk. salt
2 tsk. pipar
2 dl vatn

Skerið raufar þversum í pöruna. 
Gætið að því að skera ekki ofan í 
kjötið. Sumum finnst gott að setja 
negulnagla og lárviðarlauf í sárin 
en það er smekksatriði. Nuddið 

salti vel inn í pöruna og piprið. 
Pakkið í álpappír og látið bíða í 
ísskáp í tvo til þrjá daga.

Leggið kjötið í ofnskúffu með 
pöruna upp. Gott að hafa grind 
undir kjötinu. Setjið vatn í botninn.

Hitið ofninn í 230°C. Setjið 
formið í miðjan ofninn og eldið í 
45-60 mínútur. Lækkið þá hitann 
niður í 200°C og eldið áfram í einn 
til einn og hálfan tíma. Bætið smá-
vegis vatni í botninn. Látið kjötið 
hvíla í 20 mínútur áður en það er 
skorið niður.

Pörusteikin er alltaf vinsæl um jólin.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Panna cotta er bæði góður réttur og fallegur.

Jólgjafir til barna óskast

jme@frettabladid.is

Það þarf ekki að vera kvöð að 
borða hollt yfir hátíðirnar þó svo 
mann langi kannski helst í pipar-
kökur í morgunmat. Hér er ein 
skemmtileg tilbreyting við nætur-
hafragrautinn með piparköku-
bragði sem mun koma flestum í 
gott jólaskap í desember.

Piparkökugrautur

1 dl mjólk að eigin vali
1 dl tröllahafrar
½ dl grísk jógúrt
1 msk. púðursykur
1 msk. hörfræjamjöl
1 msk. mólassi
½ tsk. vanilludropar
¼ tsk. kanill
¼ tsk. malaður engifer
¼ tsk. salt
smáklípa af múskati
smáklípa af möluðum negul
smáklípa af allspice
3 msk. rúsínur (ef vill)
3 msk. kurlaðar valhnetur

Blandaðu öllu, nema valhnetum, 
saman og kældu í ísskáp í 8 klst. 
eða yfir nótt. Best er að geyma 
að setja valhneturnar út í þar til 
hafragrauturinn er borðaður, svo 
þær séu enn stökkar. Rúsínurnar 
má líka geyma þar til grauturinn 
er borðaður ef mjúkar rúsínur 
heilla ekki. Einnig er gott að bera 
grautinn fram með eplabitum. n

Jólagrauturinn þarf ekki að vera í 
desert.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Oft verður paran stökk af sjálfu 
sér, en ef ekki er hægt að hækka 
hitann í lokin og færa kjötið hærra 
í ofninn. Vel skal fylgjast með 
þessu ferli svo paran brenni ekki.

Pörusteik er gjarnan borin fram 
með sykurbrúnuðum kartöflum, 
rauðkáli, baunum, eplum og góðri 
sósu sem er gerð úr soðinu af 
kjötinu.

Frábær eftirréttur
Panna cotta er vinsæll ítalskur 
eftirréttur. Réttinn er hægt að 
bragðbæta með karamellu eða 
kirsuberjum eftir smekk. Oft 
er hann líka borinn fram með 
hindberjasósu, rétt eins og Ris a la 
mande.

Panna cotta
4,5 matarlímsblað
1 vanillustöng

7,5 dl rjómi
1,5 dl sykur
Hindberjasósa
1 poki frosin hindber
100 g sykur
2 msk. sítrónusafi

Leggið matarlímsblöðin í kalt vatn 
í 5 mínútur. Skolið vel og kreistið. 
Kljúfið vanillustöngina og skafið 
fræin úr.

Sjóðið varlega upp mjólk, sykur, 
vanillustöng og -fræ. Takið af 
hitanum, takið vanillustöngina úr 
og hrærið matarlíminu saman við 
rjómann.

Hellið blöndunni í sex litlar 
skálar og kælið í að minnsta kosti 
3 tíma. Panna cotta er hægt að gera 
deginum áður.

Setjið berin, sykurinn og 
sítrónusafa í matvinnsluvél og 
hrærið þar til blandan verður jöfn 
og fín. n

Gott jólabragð í morgunsárið

gummiih@frettabladid.is

Hjálpræðisher-
inn í Reykjavík 
óskar eftir gjöfum 
til barna sem leita 
til félagasamtakanna. 
Hjálpræðisherinn vill 
einfalda gjafaferlið og 
óskar eftir því að fólk gefi 
gjafir í gjafapoka og merki 
þá kyni og aldri. Aldurinn 
er 0-3 ára, 3-6 ára, 7-10 ára, 
11-14 ára og 15-18 ára. Í 
hverjum gjafapoka þarf að 
vera tannbursti, tannkrem 
og til dæmis sjampó eða 
sápa og/eða aðrar hrein-
lætisvörur sem passa aldri 

þess sem fær, 
leikfang, húfa, 

vettlingar, hlýir 
sokkar, sælgæti 

og litabók, litir 
og spil. Óskað er 

eftir því að gjöfunum 
sé ekki pakkað inn 
heldur settar í opinn 

gjafapakka merktan 
kyni og aldri barna. 
Einnig má hafa gjafirnar 
hlutlausar.

Hjálpræðisherinn 
tekur á móti gjöfum 

frá og með deginum 
í dag til 15. desember á 

opnunartíma Kastalakaffis, 
Suðurlandsbraut 72. n

Pörusteik  
og panna cotta
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VANDAÐAR ÍTALSKAR
ULLARKÁPUR



  
 

Það má 
kannski 
segja að 
skrautið 
okkar sé 
persónu-
legt og með 
sögu.

Guðný Gunnars

Systurnar Guðný og Helga 
Sigrún Gunnarsdætur 
skreyta heimili sín fallega 
fyrir jólin. Þær hafa ekki síst 
gaman af því að nota jólatré 
sem faðir þeirra hannaði og 
smíðaði, til að gera umhverf-
ið enn skemmtilegra. Trén 
er hægt að skreyta og nota á 
fjölbreyttan hátt.

elin@frettabladid.is

Þær systur hittust heima hjá Helgu 
til að hjálpast að við að skreyta. 
Þeim er annt um umhverfið og 
nota hluti sem endast eða hægt er 
að endurnýta. Smátréð sem faðir 
þeirra, Gunnar Valdimarsson, 
smíðar, hefur vegna vinsælda 
vaxið og er nú hægt að fá í mis-
munandi stærðum og útfærslum. 
Sagan á bak við tréð er skondin því 
hún kom óvænt. „Pabbi fékk beiðni 
frá kunningjakonu árið 2012 um 
að smíða jólaskreytingu í glugga. 
Hann er mikill listasmiður og mjög 
útsjónarsamur. Honum datt strax í 
hug gömlu skandinavísku jólatrén. 
Tréð sló rækilega í gegn og pant-
anir fóru að berast frá fleiri vinum, 
kunningjum og fjölskyldunni.

Þetta vatt upp á sig því vinkonur 
okkar fóru líka að panta tré og fólk 
í kringum þær. Árið 2020 var ég í 
fæðingarorlofi og okkur systrum 
datt í hug að setja upp Instagram 
og Facebook-síður undir nafninu 
Smátré Gunnars. Satt að segja 
urðum við hissa á þessum ótrú-
lega mikla áhuga því það rigndi 
yfir okkur óskir um tré,“ útskýrir 
Guðný, en faðir hennar er húsa-
smíðameistari og kennir fagið, en 
gerir trén í frístundum. „Það er 
eins og að hann hafi f leiri klukku-
stundir í sólarhringum en aðrir,“ 
segir Guðný.

Fengu jólaáhuga í Austurríki
Fyrir utan áhugamálið og fullt 

starf hefur faðir þeirra hjálpað 
systrunum að taka húsin þeirra í 
gegn. Systurnar eru ekki í smíða-
vinnu en sjá um sölu trjánna. „Við 
skiptum með okkur verkum eftir 
því sem við höfum tíma. Hefð-
bundnu Smátrén hafa verið þau 
vinsælustu en stóru trén sem eru 
160 cm á hæð hafa verið að sækja 
í sig veðrið að undanförnu. Í fyrra 
prófuðum við að gera lítil tré sem er 
til dæmis hægt að nota sem borð-
skreytingu og það hefur líka verið 
mikil eftirspurn eftir þeim í ár.“

Guðný segir að þær systur 
séu jólabörn og hafi gaman af 
því að skreyta, sérstaklega með 
hlutum sem þær hafa sankað að 
sér í gegnum tíðina, til dæmis frá 
Austurríki þar sem þær bjuggu 
um tíma með foreldrum sínum. 
„Austurríki er alveg sérstaklega 
sjarmerandi um jólin. Við fórum 
gjarnan á jólamarkaði og heilluð-
umst af öllu fallega jólaskrautinu og 
stemningunni sem þar ríkti. Einnig 
höfum við haldið í hefðina að senda 
jólakort og í þeim kemur fram 
annáll fjölskyldunnar það árið. Við 
búum líka báðar til samverudagatal 
fyrir fjölskylduna um hver jól og 
nýtum Smátrén okkar að sjálfsögðu 
sem slík.

Það má kannski segja að skrautið 
okkar sé persónulegt og með 
sögu,“ segir Guðný, sem starfar sem 
mannauðssérfræðingur hjá Side-
kick Health og Helga er lífeinda-
fræðingur á Landspítalanum. Þær 
eru báðar með fjölskyldur, Helga 
með þrjú börn og Guðný með tvö.

Alls konar skreytingar
Guðný segir að það sé hægt að 
skreyta og nýta Smátrén á ótrúlega 
margvíslegan hátt. „Fyrst settum 
við jólakúlur á þau og saumuðum 
litla poka, svo trén hafa verið nýtt 
sem jóladagatöl á heimilum okkar 
systra. Síðan höfum við þróað þetta 
áfram, sett greni, jólaljós, tréperlur, 

Einfalt jólatré  
sem gaman  

er að skreyta

Systurnar 
Guðný og Helga 
skreyttu fallega 
heimilið og 
notuðu smátréð 
sem uppistöðu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 VALLI

Smátrén eru falleg á veisluborðinu og setja skemmtilegan svip. Stellið fékk Helga í brúðargjöf en hún gifti sig í ár. 

Takið eftir 
greninu fyrir 
ofan borðið 
sem setur jóla
legan svip á 
umhverfið. 

Hægt er að fá trén í mismunandi stærðum. Hér hafa þær systur pakkað inn 
jólagjöfum á umhverfisvænan hátt. 

Önnur gerð af smátré en þetta er 
skreytt perlum. Fallegur aðventu
krans er fyrir framan. Systurnar nostra við skreytingarnar.

jafnvel blómaskreytingar og það 
kemur mjög vel út. Einnig höfum 
við stundum hengt jólakort á tréð 
eða piparkökur. Börnin mín velja á 
hverju ári eitt skraut á jólatréð sem 
merkt er með upphafsstöfum og 
ártali. Jólatréð verður skrautlegra 
með hverju árinu.

Vinkonuhópurinn minn hittist 
fyrstu aðventuhelgina og hver 
skreytti sitt Smátré. Okkur finnst 
mjög gaman að sjá hve fjölbreyttar 
skreytingarnar eru hjá fólki og 
okkur þykir mjög gaman að fá 
sendar myndir af trjánum. Sumir 
leita eftir innblæstri fyrir skreyt-
ingar hjá okkur systrum og aðrir 
máta þau að sínum stíl og sumir 
bæsa jafnvel trén. Það er allt leyfi-
legt,“ segir Guðný, en þær systur 
ætla að vera með Smátré til sölu á 
jólamarkaði í Heiðmörk um helgina 
í fyrsta skipti. n
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Húsið er einstak-
lega fallegt á 

aðventunni, sérstaklega 
þegar snjóar.

Guðrún Birgisdóttir á gam-
alt, fallegt hús á Ísafirði með 
glæsilegum garði. Guðrún 
hefur einstaklega gaman af 
því að skreyta húsið og ekki 
síst pallinn, sem er mikið 
notaður.

elin@frettabladid.is

Guðrún býr í gamla bænum, á 
Eyrinni svokölluðu, og margir 
vegfarendur stoppa við til að kíkja 
á herlegheitin hjá henni. Guðrún 
byrjar venjulega að skreyta í upp
hafi aðventunnar en gerði það 
aðeins fyrr nú. „Eldhúsið er alltaf 
tilbúið þegar aðventan gengur í 
garð. Ég skreyti bæði úti og inni 
en gerði reyndar enn meira af 
skreytingum áður fyrr. Hef dregið 
úr þessu en, jú, ætli ég skreyti ekki 
ansi mikið,“ segir hún. „Ég hef líka 
verið dugleg að baka fyrir jólin, 
geri vinsælustu smákökurnar og 
fjölskyldan hefur gert piparköku
hús saman sem er mjög skemmti
legt. Einnig skerum við út laufa
brauð svo fjölskyldustundirnar 
eru margar,“ segir Guðrún. „Við 
höldum í ákveðnar hefðir. Ég geri 
til dæmis alltaf ístertu fyrir jólin 
sem allir eru mjög ánægðir með.“

Jólasveinninn kemur á aðfanga-
dag og heilsar upp á fjölskylduna
Guðrún og eiginmaður hennar, 
Halldór Guðlaugsson, eiga þrjú 
börn og fjórtán barnabörn. „Það er 
oft líf og fjör í húsinu. Við reynum 
að hittast á aðventunni og erum 
með sérstaka gleði á aðfangadag 
þegar jólasveinninn kemur með 
glaðning handa öllum. Þá fáum við 
okkur heitt súkkulaði og jólasmá
kökur. Fjölskyldan var öll búsett 
hér á Ísafirði en annar sonurinn 
flutti til Akureyrar í haust,“ segir 
Guðrún og bendir á að á Vest
fjörðum sé Þorláksmessa fyrsti 
dagur hátíðarinnar með sinni 
hefðbundnu skötuveislu. „Vinkona 

mín býður okkur alltaf í frábæra 
skötuveislu.“

Guðrún segist vera með ham
borgarhrygg á aðfangadag og 
svo verði einnig nú og hangikjöt 
á jóladag. Þau hjónin fluttu til 
Ísafjarðar fyrir 24 árum en hún 
ólst upp í Ólafsvík og í Borgarnesi. 
„Maðurinn minn er mjólkur
fræðingur og við fluttum til Ísa
fjarðar þegar mjólkurbúið var lagt 
niður í Borgarnesi. Móðir mín er 
Ísfirðingur og ég á því rætur hér,“ 
segir hún. Guðrún er skóla og sér
kennslufulltrúi hjá Ísafjarðarbæ en 
er menntuð leikskólakennari.

Hús þeirra hjóna var byggt 1903. 
„Það stóð upphaflega á skóla
lóðinni og var byggt sem heimili 
skólastjóra. Fyrir tæpum þrjátíu 
árum var það flutt á Tangagötu þar 
sem það stendur núna. Þetta er hús 
með rosalega góða sál,“ segir hún. 
„Húsið var málað rautt þegar við 
keyptum það og við höfum haldið 
því. Það er einstaklega fallegt á 
aðventunni, sérstaklega þegar 
snjóar.“

34 kassar af jólaskrauti
Sólpallurinn við húsið fær einstakt 
útlit á aðventunni. Þar má sjá ýmsa 

Jólaskreyttur pallur  
við meira en hundrað 
ára gamalt hús

Guðrún hefur mjög gaman af því að 
skreyta bæði úti og inni. 

Það vantaði bara jólasnjóinn á Ísafirði þegar myndirnar voru teknar núna. En fallegt er það.  MYNDIR/AÐSENDAR

Gamall sleði hefur fengið nýtt 
hlutverk sem borð þar sem kerta-
luktirnar fá að skína. 

Allt er úthugsað og smáhlutirnir fá 
líka að vera með. Takið eftir jóla-
kúlunum á grindverkinu. 

Séð yfir pallinn. 
Í fyrra var hann 
á kafi í snjó.

fallega hluti sem margir eiga langa 
sögu. „Margir þessara gömlu hluta 
eru til hér í geymslunni og ég dreg 
þá fram á þessum árstíma. Fyrir 
nokkrum árum átti ég 34 kassa af 
jólaskrauti en börnin hafa fengið 
eitthvað af því þannig að núna á 
ég bara 15 eða 16 kassa,“ segir hún 
brosandi. „Mér finnst mjög gaman 
að fara á nytjamarkaði og finna 
eitthvað sem hægt er að endur
nýta. Ég jafnvel breyti hlutum og 

geri þá að mínum,“ segir Guðrún, 
sem var á leið í stutta heimsókn 
til Danmerkur og ætlaði að kíkja á 
jólamarkaði. „Ég á örugglega eftir 
að falla fyrir einhverju þar,“ segir 
hún. 

Guðrún hefur undanfarin tvö 
ár sett upp gjafaborð fyrir framan 
húsið og leyft fólki að taka hluti 
sem því líst vel á. „Mér hugnast 
mjög vel að endurnýta hluti og 
gefa þeim nýtt líf,“ segir hún.

Þegar Guðrún er spurð um 
uppáhaldshlut, svarar hún: „Það 
er gamalt jólatré sem amma mín 
og afi keyptu þegar þau hófu 
búskap 1939. Ég set það alltaf upp í 
sjónvarpsherberginu okkar. Síðan 
set ég alltaf danska fána á það. 
Ruth Tryggvason heitin í gamla 
bakaríinu gaf mér harðar kringlur 
fyrstu jólin hér og ég set þær alltaf 
á jólatréð ásamt fánunum, henni 
til heiðurs. Við hjónin bjuggum 
líka í Danmörku á meðan Halldór 
var í námi. Okkur er því hlýtt til 
landsins.“

Guðrún segir að þau hjónin 
noti pallinn mikið allt árið þegar 
veður leyfir. „Það er notalegt 
að liggja í pottinum á kvöldin. 
Síðasta vetur fylltist pallurinn 
reyndar af snjó. Ég hef boðið vin
konum mínum í aðventufagnað 
á pallinum. Við fáum okkur heitt 
súkkulaði og höfum það kósí. 
Þetta er svo dásamlegur tími,“ 
segir Guðrún, sem hefur haldið 
úti bloggi í tíu ár undir nafninu 
Hvítar rósir og rómantík. „Þar 
fjalla ég um ýmislegt varðandi 
heimili og hvernig hægt er að 
breyta og bæta,“ segir Guðrún 
jólabarn á Ísafirði. n
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Vorrúllur með hangikjöti

Þennan rétt er tilvalið að gera 
úr afgöngum eins og oft er sett í 
tartalettur. Í réttinn þarf

Hangikjöt, eldað
Kaldan uppstúf
Grænar baunir
Kúmen
Sjávarsalt
Vorrúlludeig
Egg
Mjólk

Blandið saman smátt söxuðu 
elduðu hangikjöti, uppstúf og 
grænum baunum, gott er að rífa 
smá múskat aukalega út í.

Penslið vorrúlludeig með egg-
mjólkurblöndu (eitt egg á móti 
100 ml mjólk), fyllið það svo 
eftir hentugleik og rúllið upp 
þétt. Þetta er svo penslað aftur 
með egg-mjólkurblöndunni og 
kryddað með kúmeni og sjávar-
salti. Setjið næst á bökunar-
pappír og bakið í 200°C heitum 
ofni á blæstri í um 12 mínútur 
eða þar til gullinbrúnt. Berið 
fram strax.

www.lindesign.is

Gjöf 
sem 
gleður

Eyjapeyinn Gísli Matthías 
Auðunsson hefur glatt 
munn og maga Íslendinga 
í árafjöld. Hér gefur hann 
tvær uppskriftir að íslensk-
um jólamat í nýstárlegum 
búningi.

thordisg@frettabladid.is

„Ég alveg hreint elska mandarínur 
fyrir jólin og frá því ég var lítill 
peyi hef ég haft alveg óskaplega 
gaman af því að baka smákökur í 
massavís. Það mun ég klárlega gera 
með mínum börnum á aðventunni 
nú,“ segir Vestmannaeyingurinn, 
faðirinn og matreiðslumaðurinn 
Gísli Matthías Auðunsson.

Gísli sagði nýverið skilið við sinn 
rómaða veitingastað Skál í Reykja-
vík og rekur nú veitingahúsið 
Slippinn í Vestmannaeyjum, sem 
hann hefur gert ásamt fjölskyldu 
sinni í áratug, en á árinu opnaði 
hann líka nýjan stað í Eyjum sem 
ber nafnið Næs og er opinn allt 
árið.

„Mín kærasta jólaminning 
snýst um fjölskylduna. Þegar jólin 
nálgast er mér alltaf minnisstætt 
hversu næs það var að hitta alla 
fjölskylduna um jólin og verja 
tímanum saman – spila og borða 
afganga af jólaforréttinum sem 
pabbi gerir alltaf fyrir aðfanga-
dagskvöld – marineraða sjávar-
rétti með bleikri sósu,“ segir Gísli 
Matthías, dreyminn á svip.

Í ár verður engin undantekning 
á samfundum fjölskyldunnar í 
eyjunum fögru.

„Planið er að njóta samveru 
með mínum nánustu í bland við 
að undirbúa dýrindis Wellington-
steikur fyrir Eyjafólk og hátíð-
arnar.“

Óttist ei að breyta til í hefðum
Þegar forvitnast er um hvað sé 
ómissandi svo jólin komi hjá Gísla 
Matthíasi, svarar hann:

„Ég er nú ekki vanur að stressa 
mig á hlutunum og finnst fátt vera 
ómissandi. Á síðustu árum hef ég 
þó elskað að fara í vel kæsta skötu 
á Þorláksmessu og eftir hana er ég 
einhvern veginn rosalega tilbúinn 
í jólin.“

Uppáhaldsjólamatur Gísla 
Matthíasar eru marineraðir sjávar-
réttir föður hans.

„Það er engin samkeppni þar,“ 
segir hann, fullur tilhlökkunar að 
njóta þess lostæta veisluréttar á 
jólunum.

Besta matreiðsluráð meistara-
kokksins til landsmanna fyrir 
jólamatseldina er:

Heimsfriður besta jólagjöfin
Gísli Matthías Auðunsson kann á því lagið að laga dýrindis jólamat og varð ekki skotaskuld úr því að útbúa tvo 
óvenjulega rétti fyrir jólablaðið. Sjálfur elskar hann mandarínur og sjávarrétti pabba síns um jól. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ris a la mande

300 g grautargrjón
1,4 l nýmjólk
2 vanillustangir
1 msk. smjör
2 msk. sykur
1/2 sítróna, safi
250 ml rjómi
60 g flórsykur

Setjið grjón, mjólk, skafðar van-
illustangir, smjör og sykur í eldfast 
mót með loki.

Bakið við 160°C í um það bil 
klukkustund, eða þar til grjónin 
eru elduð. Kælið.

Þegar blandan er alveg köld, 
hrærið þá vel upp í blöndunni og 
bætið við sítrónusafa, þeyttum 
rjóma og flórsykri.

Stökkar möndlur

100 g möndluflögur
60 g flórsykur

Blandið saman möndluflögum og 
flórsykri og einni matskeið af vatni 
og setjið á bökunarpappír í þunnu 
lagi. Bakið við 170°C í sirka 10 
mínútur, eða þar til gullinbrúnt.

Blóðberg & bláberjagraníta

300 g bláber
30 g þurrkað blóðberg (má 
einnig nota ferskt timían)
300 g sykur
600 ml vatn
2 sítrónur, safi

Setjið allt saman í blandara og 
vinnið vel saman. Sigtið í stálfat 

og setjið í frysti. Þegar blandan er 
alveg frosin, notið þá gaffal til að 
skrapa í krap.

„Að vera óhrædd við að breyta 
til í hefðunum og prófa eitthvað 
nýtt.“

Þegar Gísli Matthías ætlar að 
hafa það náðugt yfir jólamynd á 
aðventunni verður Home Alone 
fyrir valinu.

„Og upphaldsjólalagið mitt er 
Fyrirgefðu að ég rotaði þig um 
jólin, með Tvíhöfða,“ segir Gísli 
kátur, en hvað er efst á óskalist-
anum fyrir þessi jól?

„Besta jólagjöfin væri heimsfrið-
ur!“ segir hann og gefur lesendum 
tvær spennandi uppskriftir að 
gómsætum jólaréttum með nýjum 
brag. n
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Ef einhver elskar að skreyta 
heimilið sitt fyrir jólin og 
fara alla leið þá er það fagur-
kerinn og lífskúnstnerinn 
Þórunn Högnadóttir stílisti. 

sjofn@frettabladid.is

Þórunn er annáluð fyrir skreyting-
arnar sínar og skortir aldrei nýjar 
hugmyndir þegar kemur að því að 
fanga augað með glysi, glingri og 
fallegum hlutum. Töfrar jólanna 
eru vissulega til staðar á heimili 
Þórunnar.

Jólahátíðin er uppáhaldsárstím-
inn hennar Þórunnar og veit hún 
ekkert skemmtilegra en að skreyta 
heimilið og setja í jólabúninginn. 
„Ég byrja yfirleitt að skreyta í 
nóvember. Ég get alveg gleymt 
mér í öllum jólaundirbúningnum. 
Innblásturinn sæki ég úti um allt, 
bæði verslunum og á Pinterest. 
Hugmyndirnar koma hreinlega til 
mín, ég vill alls ekki kópíera aðrar 
og geri ávallt mínar útfærslur.“

Þórunn segist eiga ofgnótt af 
jólaskrauti. 

Nota mikið lifandi greni
„Ég á mikið af alls konar jólaskrauti 
og nota það oftast ár eftir ár, en 
breyti um stað og rými. Í ár er ég 
með mikið af lifandi greni um allt 
hús, í vösum hér og þar. Hvít kerti 
finnst mér alltaf vera hátíðleg. Lita-
þemað mitt í ár er silfur og gull í 
bland við svart, mér finnst það svo 
fallegt saman.“

Þórunn er ávallt með lifandi jóla-
tré. „Ég hef skipt um tegund á milli 
ára og í ár er það normannsþinur. 
Mér finnst normannsþinurinn vera 
einstaklega jólalegt tré og ilmurinn 
er svo góður.“

Súpa á aðfangadag
Jólahefðirnar hafa ríkt hjá 

fjölskyldunni í áranna rás en 
síðastliðin tvö ár hefur fjölskyldan 
aðeins breytt til. „Til að mynda geri 
ég í súpuna í hádeginu á aðfanga-
dag, sem var alltaf í forrétt, það er 
virkilega notalegt að eiga stund 
saman í hádeginu. Mamma var 
alltaf með frómas í eftirrétt, en 
núna höfum við bæði tiramisú og 
mini-pavlovur, svona eitthvað fyrir 
alla. Borðhaldið hefst ávallt kl. 18 
á aðfangadag, þar sem hamborgar-
hryggurinn með tilheyrandi með-
læti er borinn fram og við hlustum 
á kirkjuklukkurnar í Bústaðakirkju 
hringja inn jólin, svo hátíðlegt. Við 
borðum síðan yfirleitt eftirrétt-
inn í stofunni við arineld. Síðan 
sér yngsta dóttirin um að dreifa 
gjöfum á alla fjölskylduna í róleg-
heitum.“

Þórunn gefur hér lesendum 
Fréttablaðsins uppskriftina af 
aspassúpunni sem kemur úr 
smiðju móður hennar, sem hún er 
aðeins búin að tvista til. 

Aspassúpa mömmu

2 dósir aspas, safinn notaður
1 l rjómi
70 g smjör
½ dl hveiti
1 búnt ferskur aspas
1 laukur
Koníaksdreitill
Kjötkraftur eftir smekk
Paprikuduft til skrauts

Byrjið á því að búa til smjörbollu 
úr hveiti og smjöri, bætið við 
aspassafanum ásamt rjóma og 
krafti. Steikið lauk á pönnu upp úr 
smá smjöri og koníaki síðan bætt 
út í. Steikið aspas á pönnu í smjöri 
og saltið til eftir smekk. Berið fram 
með snittubrauði eða því brauði 
sem ykkur langar í. n

Pallíettudrottning 
töfrar fram jólin

Fjölskylda 
Þórunnar 
prúðbúin fyrir 
jólahátíðina og 
búið að skreyta 
heimilið hátt 
og lágt. Birgitta 
Líf Brands-
dóttir, Þórunn 
Högna, Brandur 
Gunnarsson, 
Tristan Þór 
Brandsson og 
yngsta heima-
sætan Leah Mist 
Brandsdóttir. 

Jóladressið hennar Þórunnar 
er pallíettuflíkur en hún 
elskar glimmer og pallíettur 
og finnst einstaklega gaman 
að klæða sig í þessar flíkur í 
desember. “

Yngsta barnið á 
heimilinu, Leah 
Mist, fær að 
njóta þess að 
vera með jólatré 
í herberginu 
sínu í sínum 
uppáhaldslit,

Kransana um 
allt hús er 
Þórunn búin 
að eiga í mörg 
ár. Þeir fá ávallt 
nýtt útlit fyrir 
hver jól. 

Þórunni finnst gaman að nota mismunandi borðbúnað og fékk sér þessar 
röndóttu skálar til að brjóta upp með sparistellinu. Hér notar hún glimmer-
stjörnur yfir skálarnar með smágreni og slaufu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Ég skil samt ekki 
hvernig þeir geta 

borðað það sama á öllum 
hátíðum og alltaf fundist 
það jafn spennandi.
Klara Hjartardóttir

Klara Hjartardóttir flutti 
ásamt manni sínum, Heið-
ari, og eins árs dóttur, Vöku, 
til Stokkhólms í september 
2015. Eftir sjö ára veru og eitt 
barn í viðbót, hafa íslenskar 
og sænskar jólahefðir fengið 
að blandast á einstakan hátt.

jme@frettabladid.is

„Maðurinn minn er forritari og 
það var haft samband við hann 
frá Google um vinnu á einni af 
skrifstofum Google í Evrópu. Við 
völdum Stokkhólm. Sjálf var ég í 
meistaranámi í félagsráðgjöf og 
átti meistaraverkefni og starfs-
nám eftir þegar við fluttum út. Ég 
fékk að klára meistaranám mitt 
í félagsfræði úti og hóf svo störf 
sem félagsráðgjafi í Stokkhólmi 
árið 2017, sama ár og við Heiðar 
eignuðumst son okkar, Dag.“

Endurskrifuð regla
Fjölskyldan setti sér í byrjun 
óskrifaða reglu að verja jólunum 
annað hvert ár í Stokkhólmi og hitt 
á Íslandi. „Við verðum í Svíþjóð í ár 
og verða það fjórðu jólin okkar hér. 
Við erum þó búin að endurskoða 
þessa reglu enda þykir okkur orðið 
notalegra að vera í Svíþjóð um 
jól. Við munum samt ekki hætta 
að heimsækja Ísland um jól. Það 
hljómar kannski einmanalegt 
að vera fjarri fjölskyldunni 
um jól en það er þó ekki. 
Þegar maður býr í útlöndum 
verða vinir manns eins og 
fjölskylda. Við heimsækjum 
vinina oft yfir hátíðirnar.

Eitt sem fæstir áttar sig 
á, áður en þeir flytja utan, 
er að eftir ákveðinn tíma 
muntu alltaf sakna ein-
hvers. Fjölskyldan okkar 
býr öll á Íslandi, en eftir sjö 
ár í Stokkhólmi eigum við vini 
á báðum stöðum. Sama hvort við 
búum hér áfram eða flytjum til 
Íslands, þá munum við alltaf sakna 
annars hvors.“

Blandaðar hefðir
Klara segir að fjölskyldan hafi 
eðlilega blandað jólahefð-
unum sænsku og íslensku svo-
lítið saman. „Þegar við erum 

í Svíþjóð um jól erum við ekkert 
að stressa okkur á hangikjötinu, 
ora baununum og jólaölinu. Við 
höfum bara í matinn það sem 
okkur þykir gott. Eitt árið komu 
foreldrar mínir um jól og tóku með 
sér sitthvað góðgæti. Í faraldrinum 
vorum við föst hér um jól. Við eld-
uðum þá bara sænska jólaskinku 
á hamborgarhryggsmátann. Þetta 
var auðvitað ekki eins, en við 
fengum smjörþefinn af íslenskum 
jólum.

Við erum heppin að íslensku 
jólasveinarnir koma við í Svíþjóð 
til að gefa börnunum í skóinn. 
Sonur minn var meira að segja smá 
kvíðinn að fara inn í herbergið 
sitt að sofa. Honum þótti mjög 
framandi að einhver karl myndi 
teygja höndina inn um glugg-
ann til sín og gefa sér í skóinn. 
Við tölum líka mikið um Grýlu, 
Leppalúða og jólaköttinn. Dóttir 
mín sagðist vona að hún fengi 
nýja flík fyrir jólin svo hún færi 
ekki í jólaköttinn. Samt er ég búin 
að útskýra að um þjóðsögu er að 
ræða. Við þurfum kannski að fara 
að tóna þetta aðeins niður,“ segir 
Klara og hlær.

Við höldum eins og Svíarnir 
upp á Lúsíu 13. desember, hjá því 
verður ekki komist með börnin í 
skóla og leikskóla. Það eru keyptir 
búningar og börnin syngja á 
meðan foreldrarnir horfa á. Í 

fyrra var Vaka lasin og þá 

horfðum við á Lúsíutónleikana í 
sjónvarpinu. Þetta er afar notaleg 
stemning.“

Alltaf jafn spenntir fyrir síldinni
Á meðan Íslendingar gúffa í sig 
kæstri skötu, hamborgarhrygg 
og hangikjöti á jólunum gæða 
Svíarnir, að sögn Klöru, sér á hlað-
borðinu sínu. „Hlaðborðið er fastur 
liður alla hátíðisdaga, á jólum, 
páskum, miðsumri og fleira.“

Á hefðbundnu sænsku hlaðborði 
er samansafn af köldum og heitum 
réttum. Köldu réttirnir koma fyrst 
með síld, gröfnum laxi, makríl, 
kaldri jólaskinku, paté, eggjum 
og fleiru. Heitu réttirnir eru oftast 
sænskar kjötbollur, prinskorv 
pylsur og heitt og kryddað rauðkál. 
Í lokin eru bornir fram ostar með 
vínberjum og sýrðu grænmeti.

„Okkur Íslendingunum þykir 
hlaðborðið lítið spennandi á 
meðan Svíanum finnst ómerkilegt 
að við séum bara með jólaskinku 
með kartöflum og sósu. Á sænska 
hlaðborðinu er alltaf kartöflu-
gratín og þykir sérstaklega jólalegt 
að setja ansjósur út í. Sjálfri finnst 
mér skemmtilegt að smakka 
sænska hlaðborðið en sneiði hjá 
kartöflugratíninu þegar það er 
með ansjósum. Ég skil samt ekki 
hvernig þeir geta borðað það sama 
á öllum hátíðum og alltaf fundist 
það jafn spennandi.“

Andrés stóð þar, utan gátta
Allt frá árinu 1960, klukkan þrjú 

á aðfangadag, er leikinn sami 
Andrésar andar þátturinn í 
ríkissjónvarpi Svíþjóðar og 
allir horfa á. „Hver jól hef ég 
ætlað mér að horfa en svo 
gleymi ég því. Ég er alltaf 

svo upptekin og hef aldrei 
séð þáttinn. Mikið var rætt um 

hann í fyrra enda þykir hann vera 

barn síns tíma og passa ekki inn í 
samfélagið í dag. Kannski munum 
við eftir að horfa þessi jól, hver 
veit?“

Litlu jólin
Klara er í stjórn Íslendingafélags-
ins í Stokkhólmi sem planar 
hittinga fyrir hver jól. „Það mæta 
aðallega fjölskyldur. Við bökum 
piparkökur og spilum íslensk 
jólalög. Þetta er alltaf mjög kósí.“ 
Aðspurð hvort Svíarnir séu jafn-
vitlausir í mandarínur eins og 
Íslendingar segist hún ekki viss. 
„Ég held ekki, en þær fást í búð-
unum og krakkarnir fá mikið af 
þeim í skólanum og leikskólanum. 
En Svíarnir eru hins vegar alveg 
æstir í jólaglöggið.“

Svíar aðskilja vinnuna meira 
frá prívatlífinu en Íslendingar. 
„Makar mæta sjaldnast á vinnu-
tengda viðburði og á mínum 
vinnustöðum er lítið um hittinga 
utan vinnutíma. Ég var til dæmis 
hissa á því að það væri enginn 
leynivinaleikur og sakna þess svo-
lítið frá Íslandi. Svíar vilja, eins og 
Íslendingar, verja gæðastundum 
með fjölskyldunni yfir hátíðirnar, 
fara á jólamarkaði og skauta. Ég er 
líka viss um að margir skelli sér á 
gönguskíði, en það gera Svíarnir 
svo sem allan veturinn, enda mikil 
skíðaþjóð.“

Ef þið f lyttuð aftur til Íslands, 
hvaða sænsku jólahefðir tækjuð 
þið með ykkur?
„Ég gæti hugsað mér að  horfa 
alltaf á Lúsíutónleikana 13. 
desember. Þá byrja jólin fyrir 
alvöru. Svíar mega líka eiga það 
að maturinn þeirra er barnvænn. 
Við erum oftast með kjötbollur og 
pylsur upp á sænska mátann í for-
rétt fyrir börnin, sem borða ekki 
hvað sem er. Það væri hefð sem við 
myndum halda í á meðan börnin 
eru ung. Við höfum líka lært að öll 
jól þurfa ekki að vera eins og byrja 
klukkan sex á aðfangadagskvöld. 
Ef börnin eru orðin yfir sig spennt 
fyrir gjöfunum þá borðum við 
bara fyrr. Svíar byrja sjálfir oft á 
hlaðborðinu í hádeginu.

Ég hef svo tekið eftir því að 
Íslendingar eru ýktari í jólagjöf-
um. Svíar gefa þeim sem eru með 
þeim á aðfangadagskvöld og finnst 
það nóg. Það finnst mér hljóma 
mjög sjarmerandi,“ segir Klara að 
lokum. n

Frjálsleg jól í Stokkhólmi

Fjölskyldunni 
þykir nota-
legt að verja 
stundum saman 
yfir hátíðirnar.  
MYNDIR/AÐSENDAR

Jólin byrja 13. desember þegar Lúsía 
syngur. Eitt árið var Vaka lasin og 
fjölskyldan horfði á Lúsíutónleikana 
í sjónvarpinu í staðinn.

Jólaálfurinn 
lætur fjökskyld-
una ekki í friði 
fyrir jólin og er 
mishrekkjóttur. 
Hann litaði eitt 
sinn mjólkina 
bleika, stal 
piparkökum og 
mandarínum, 
hélt partí og 
skildi allt eftir í 
drasli sem Vaka 
þurfti að taka 
til. 

Aðventuboðin eru vinsæl í Stokkhólmi og ýmsar kræsingar í boði.

Piparköku-
baksturinn er 
alger nauðsyn 

fyrir jólin. 
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 Gildir til

 

Til hamingju!
Þú átt g jafabréf sem gildir fyrir inneign að upphæð

tíu þúsund krónur

10.000 kr.

á einhvern af þessum sex veitingastöðum:

Apotek kitchen + bar, Fjallkonan krá & kræsingar, 

Sushi Social, Sæta Svínið Gastropub, Tapasbarinn, Tres Locos.

Þú velur þinn uppáh aldsstað.

Hlökkum til að sjá þig!

UTANÁ

Ljúffeng jólagjöf

Gjafabréf sem gildir á sex af vinsælustu 
veitingastöðum Reykjavíkur; Tres Locos, Tapasbarinn,
Apotek kitchen + bar, Fjallkonan krá & kræsingar, 
Sushi Social og Sæta Svínið Gastropub.

Gjafabréfin eru í upphæðum frá 5.000 - 30.000 kr.
Þau gilda í fimm ár, fást á öllum stöðunum 
og á gefum.is 



Skyrgámur enn þá sólginn í prótíngjafann góða 
Skyrgámur er 

með vörtu á litlu 
tánni en annars er 

hann góður.
 fréttablaðið/eyþór 

Jólasveinarnir íslensku eru 
skrítnar skepnur sem dvelja, 
líkt og einhvers konar aftur-
á-bak bjarndýr, í hellisskúta 
sínum frá miðjum janúar 
og láta vart sjá sig fyrr en í 
desember.

jme@frettabladid.is

Hvað þeir gera á þessu tímabili er 
hulin ráðgáta sem ólíklega verður 
svarað í nánustu framtíð. Líklegt 
þykir þó að þeir lifi tvöföldu lífi og 
dulbúi sig sem almennir borgarar 
megnið af árinu. Blaðamaður 
hitti fyrir Skyrgám á förnum vegi 
óvenju snemma fyrir jólin, þegar 
hann var í árlegri heilsugöngu 
í Öskjuhlíðinni. Líkt og sannur 
blaðasnápur var undirrituð reiðu-
búin með upptökutækið og vatt 
sér upp að honum.

Hlakkarðu til jólanna?
„Heldur betur! Spenningurinn 

byrjar yfirleitt að byggjast upp um 
páskana og vex svo dag frá degi!“

Hvernig eru jólin hjá jólasvein-
unum?

„Við erum lúnir á aðfangadag 
eftir vinnutörnina. En jólahátíðin 
er yndisleg. Kertasníkir kveikir 
á kertunum sem börnin gefa 
honum á aðfangadag, Þvörusleikir 
er ábyrgur fyrir möndlugjöfinni 
og svo sér Gáttaþefur um að stilla 
útvarpsgarminn á jólamessuna kl. 
18.00 svo helgiandanum sé hleypt 
inn.“

Hvað borða jólasveinar á 
aðfangadagskvöld?

„Við blöndum hefðum. Í forrétt 

er kæst skata með kampavínslegn-
um rófum. Í aðalrétt er tvíreykt 
hangikjöt með uppstúfi og nutella 
og í eftirrétt er hafragrautur með 
pepperoní.“

Gefið þið systkinin hvert öðru 
jólagjafir?

„Já, svo sannarlega. En þú platar 
mig ekki til að segja þér frá hvað 
ég gef þeim. Það má alls ekki 
fréttast að ég sé búin að kaupa Air-
Fryer handa þeim öllum.“

Hvernig er dagskráin hjá ykkur í 
desember?

„Jólaböllin sem við mætum á 
eru óteljandi eins og stjörnurnar 
á himninum. Svo elskum við Jóla-
þorpið í Hafnarfirði og erum dug-
legir að koma þangað í heimsókn. 
Ég minni áhugasama á heimasíð-
una mína www.skyrgamur.is, en 
ég var á vefnámskeiði og er mjög 
stoltur af henni!“ Þar má óska eftir 
því að fá jólasveinana í heim-
sókn á jólaböll eða aðra viðburði 
tengda jólunum.

Hvað er að frétta af þér Skyr-
gámur?

„Mínir persónulegu hagir eru 
góðir. Ég var að panta ferð til Tene 
um mánaðamótin janúar-febrúar, 
svo er ég með eina vörtu á annarri 
litlu tánni, en annars er ég góður.“

Hvað er að frétta af systkinum 
þínum, gömlu hjónunum og kett-
inum?

„Þau ætla að koma með til Tene, 
gamla settið verður reyndar bara 
seinni vikuna. Kötturinn var úti í 
mýri síðast þegar ég sá hann.“

Hvers vegna heitir þú Skyr-
gámur?

„Ég er sólgnastur okkar bræðra í 
þennan bráðholla próteingjafa og 
þetta nafn festist á mér.“

Áttu þér uppáhaldsskyrtegund?
„Það er best að borða þetta 

hreint eins og Íslendingar gerðu í 
aldir og drekka mysu með. En ég 
fæ mér stundum nýtínd bláber 
með á haustin því þau er svo rík af 
andoxunarefnum.“

Hvað finnst þér þá um öll þessi 
brögð sem eru sett út í skyrið nú til 
dags?

„Ég fagna því bara ef þetta fær 
f leiri til að borða skyr!“

Færðu ekkert í magann af öllu 
þessu skyri?

„Ónei, ég með einstaka þarma-
flóru, sennilega út af súrsaða 
matnum sem við borðum.“

Hefurðu smakkað skyr sem 
framleitt er í útlöndum? Hvernig 
finnst þér það?

„Siggi litli sem byrjaði að fram-
leiða Siggi´s skyr í Bandaríkjunum 
er mjög glúrinn í að gera skyr. Ég 
kynntist því þegar mamma fór 
í hnjáskiptaaðgerðina í Minne-
sota.“

Því miður náði blaðamaður ekki 
að draga það upp úr Skyrgámi að 
þessu sinni hvar jólasveinarnir 
og fjölskylda þeirra hafast við 
yfir sumartímann því heilsuúrið 
sem Skyrgámur bar á úlnliðnum 
byrjaði að gefa frá sér ógurlegt 
tíst. Til þess að missa ekki púlsinn 
alveg niður, kvaddi Skyrgámur 
snögglega, bað að heilsa Ásbirni 
Þorsteinssyni og hélt áfram kraft-
göngunni inn í skógarþykknið. n
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María prinsessa

Þessi kokteill er byggður á upp-
skrift frá 1917. „Þetta er tilbrigði 
við Alexander, einn vinsælasta 
eftirréttakokteil allra tíma, 
og inniheldur Marberg gin og 
súkkulaðilíkjör en enga eggja-
hvítu eins og originalinn.

30 ml Marberg Barrel Aged Gin
30 ml Tobago Gold Chocolate 
Rum Cream (fæst í Vínbúð)
30 ml rjómi

Allt hrist vel með klaka. 
Klakinn er svo sigtaður frá og 
drykkurinn hristur aftur án 
klaka og borinn fram í coupe 
glasi með röspuðum kanil 
yfir.

Mér finnst líka 
fásinna að sækja 

vatnið yfir lækinn. Ef 
það sem er við hliðina á 
þér er nógu gott, þá þarf 
ekki að leita lengra.

Andri Davíð Pétursson hefur 
lifað og hrærst í barþjóna-
bransanum frá því árið 2005 
og sérhæft sig í kokteilagerð 
síðan 2010. Hér deilir hann 
tveimur uppskriftum að 
hátíðlegum jólakokteilum 
þar sem íslensk hráefni fá að 
njóta sín.

jme@frettabladid.is

Andri hefur tekið þátt og hlotið 
gott gengi í fjölda keppna og gaf út 
kokteilabók fyrir síðustu jól sem 
nefnist Heimabarinn. „Þetta er 
eins konar heimabarþjónabiblía 
með ýmsum kokteilauppskriftum, 
uppskriftum að sýrópi, fróðleik 
um ýmis sterk vín og fleira til þess 
að gera bragðgóða kokteila með 
góðu jafnvægi. Þess má geta að 
bókin seldist upp og fer í endur-
prentun núna fyrir þessi jól,“ segir 
Andri. Áhugasömum er bent á að 
fylgja Andra á instagram, @thevi-
ceman.

Leitar í náttúruna
Barþjónastíll Andra er frábrugðinn 
því sem gengur og gerist. „Ég fylgi 
ekki trendum í kokteilgerðinni 
heldur fer mínar eigin leiðir og 
leita í íslenska náttúru og fram-
leiðslu. Mér þykir spennandi að 
taka íslenskar hefðir og setja í 
nýjan búning í drykkjarformi og er 
einn af þeim sem fer út í náttúruna 
á sumrin til að tína jurtir. Hér má 
finna ýmislegt sem gaman er að 
leika sér með eins og blóðberg, ker-
fil, ilmreyr og fleira. Ég er orðinn 
það vel að mér í þessu að kollegar 
mínir leita til mín ef þeir eru með 
spurningar um notkun íslenskra 
jurta. Ég er líka mikið náttúrubarn 
og sveitamaður inn við beinið. 
Það er því ákveðinn flótti frá eril-
sömum bransa fyrir mig að komast 
út í náttúruna. Það veitir mér ró og 
nærir sköpunargleðina í mér.

Mér finnst líka fásinna að sækja 
vatnið yfir lækinn. Mitt mottó er 
að ef það sem er við hliðina á þér 
er nógu gott, þá þarf ekki að leita 
lengra. Ég er mjög hrifinn af því 
sem íslenskir sterkvínsframleið-
endur, sem eru meðlimir í Samtök-
um íslenskra eimingahúsa, eru að 
gera. Það sem skilgreinir íslenska 
framleiðslu í þessum geira er raun-
verulega að finna innan þeirra 
veggja. Margir hverjir, eins og Birgir 
hjá Þoran Distillery og Snorri hjá 
Reykjavík Distillery, nota íslenskar 
jurtir og hráefni í sína framleiðslu 
sem passar mjög vel við það sem 
ég er að gera. Bláberjalíkjörinn frá 
Rvk Distillery er til dæmis mjög 
jólalegur og Marberg gin frá Þoran 
er mjög skemmtileg tilbreyting frá 
erlenda gininu.“

Hanastél náttúrubarnsins
Birgir Sigurðsson hjá Þoran distillery (t.v.) og Andri Davíð (t.h.) gæða sér á heitu og seyðandi ginglöggi. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Marberg jólaglögg

Hinn kokteillinn er meira eins 
og glögg og er borinn fram 
heitur. Í hann nota ég sitt hvort 
ginið frá Þoran distillery, svart 
te, engifersýróp og sítrónusafa. 
Þennan er hægt að skala upp og 
búa til heilan pott. Svo má bara 
halda þessu heitu allt kvöldið 
í potti.

40 ml Marberg Dry gin
100 ml sterkt, svart te
20 ml engifer sýróp*
safi úr hálfu lime
kanilstangir eftir smekk

Engifer sýróp

Látið vatn og sykur í jöfnum 
hlutföllum, ásamt stórum bita 
af engifer, sjóða á lágum hita í 
30 mínútur. Sigtið engifer frá og 
setjið sýrópið í f lösku.

Hvað finnst þér vanta á íslensk-
an áfengismarkað?

„Ég vil meira brennivín. Brenni-
vínið er okkar hefðbundna 
sterkvín sem við megum alveg 
vera stoltari af og það má leika sér 
meira með það. Frakkarnir eru 
með koníakið sitt og Mexíkóar 

Skartgripur með táknræna merkingu, seldur til 
styrktar blindum og sjónskertum á Íslandi.

Íslenskt handverk. Fæst um land allt.

Þríkrossinn

Stuðningur til sjálfstæðis

blóðgjafirnar á árinu

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

Jólaskeiðin 2022
síðan 1946

eiga tekíla, en einhvern veginn 
gerum við alltaf lítið úr íslenska 
brennivíninu, sem mér finnst 
miður.“

Þarf alltaf að vera vín?
„Bragðsamsetning skiptir mig 

mestu máli í kokteilgerðinni. Það 
skiptir minna máli hvort drykkur-
inn sé áfengur eða óáfengur. 
Aðalatriðið er að para saman 
brögð sem eru áhugaverð og að 
drykkurinn sé í jafnvægi.“

Andri segist ekki eiga sérstakan 
uppáhaldsjólakokteil en hann 
býður oft upp á kokteila yfir 
hátíðirnar og önnur tilefni. „Ég 
er meiri kokteilgerðarmaður en 
kokteildrykkjumaður. Þetta er 
skapandi handverk fyrir mér og ég 
hef gaman af því að sjá viðbrögð 
fólks þegar það smakkar eitthvað 
sem það hefur ekki fengið áður.

Oft vefst kokteilgerð fyrir fólki 
en hún þarf ekki að vera flókin. 
Ef fólk horfir í einfaldleikann og 
vinnur með brögð sem því þykir 
góð og jólaleg, þá færðu í raun 
besta jólakokteilinn fyrir þig.“

Tveir jólalegir
Andri hefur sett saman tvær girni-
legar uppskriftir af hátíðlegum 
kokteilum sem gaman er að gæða 
sér á um jólin, í aðdraganda þeirra, 
eða bara hvenær sem er. n
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Guðmundur 
Hilmarsson

gummih 
@frettabladid.is

Hersir Freyr Albertsson 
fékk óvæntan glaðning frá 
dætrum sínum þremur á 
dögunum, en þær buðu 
honum á konfektnámskeið.

Hersir, ásamt dætrunum Signýju 
og Ingimundu, sótti námskeiðið 
hjá Halldóri Kristjáni Sigurðssyni, 
bakara og konditor í Minigarð-
inum, en á því er farið í alla grunn-
þætti konfektgerðar.

„Það var feðradagurinn um 
daginn og þær komu mér svona 
skemmtilega á óvart. Þær vildu 
endilega fara með karlinn á kon-

fektnámskeiðið. Elsa Ant-
heia, dóttir mín sem býr 

í Svíþjóð, gat ekki verið 
með okkur þótt glöð 
vildi,“ segir Hersir.

„Þetta var tveggja og 
hálfs tíma námskeið 
þar sem við lærðum 

að tempra súkkulaði, 
fylla í mót og búa til fyllingu. 
Þetta var alveg geggjað og ég er 
strax orðinn heitur fyrir því að 
fara aftur og læra meira. Ég mun 
pottþétt föndra eitthvað við kon-
fektgerðina fyrir jólin. Ég er búinn 
að kaupa mér fullt af mótum en á 
eftir nota þau. Við erum að plana 

Dæturnar  
      buðu í 
konfektgerð

Hersir ásamt 
dætrum sínum, 
Ingimundu og 
Signýju, sæl og 
glöð eftir kon-
fektnámskeiðið. 
 MYNDIR/AÐSENDAR

Þeir eru girni-
legir, konfekt-
molarnir sem 
Hersir bjó til.

að hafa konfektgerðarkvöld 
fljótlega og nýta okkur 
það sem við lærðum á 
námskeiðinu, sem ég mæli 
svo sannarlega með,“ segir 
Hersir.

Hersir kann hvergi betur 
við sig en í eldhúsinu, en hann 

hefur ákaflega gaman 
af því að baka og af 
allri matargerð.

„Ég elska það að 
baka og er alltaf 
opinn fyrir ein-
hverju nýju. Við 

ræddum það í fyrra 
að það væri sniðugt að fara 

á svona námskeið. Við vorum að 
reyna að gúgla þetta sjálf með mis-
jöfnum árangri, en svo kom þetta 
óvænta boð frá stelpunum mínum 
og það var virkilega gaman og 
gagnlegt. Nú held ég að það sé næst 
á dagskrá að fara á námskeið fyrir 
lengra komna og reyna fyrir sér 
meira út í skrautið. Þetta var svona 
grunnnámskeið til að koma sér af 
stað. Ég held að Halldór sé búinn 
að vera að kenna fólki konfektgerð 
í um 25 ár og við feðginin vorum 
afar ánægð.“

Þægilegt að kúpla sig frá 
vinnunni
Nú í jólamánuðinum er Hersir 
svo sannarlega í essinu 
sínu, enda fær hann 
meiri tíma til að brasa í 
eldhúsinu og stússast 
við eldamennsku og 
bakstur.

„Ég er í stressvinnu 
og í miklum látum og þá 
finnst mér afskaplega þægi-
legt að kúpla mig frá vinnunni, 
setja hrærivélina í gang og hita 
bakarofninn. Í desember verður 
gríðarleg stemning og mikil við-
vera í eldhúsinu þar sem ég mun 
prófa mig áfram með ýmislegt 
góðgæti,“ segir Hersir, sem starfar 
við sölumennsku hjá Ó. Johnsen & 
Kaaber/ISAM/SD

Hersir segist ekki vera einn í 
matar- og bakstursgerðinni fyrir 
jólin. „Konan mín er með mér á 
fullu í þessu og við erum mjög góð 
í að skipta verkum.“

Haldið þið í hefðirnar um jólin 
hvað matinn varðar?

„Við erum alltaf með mjög 
svipað. Þetta er hamborgarhrygg-
ur, kalkúnn og hangikjöt. Núna 
er ég hins vegar að spá í að breyta 
aðeins til og vera með 
nautalund annan í 
jólum. Ég á góða 
vini og félaga 
sem eru 

kokkar og þeir eru alltaf 
tilbúnir í að henda til 

mín góðum ráðum 
og láta mig prófa 
hitt og þetta,“ segir 
Hersir, sem veit fátt 
skemmtilegra en að 

skella deigi í form og 
baka.

„Ég geri ansi mikið af því 
að baka og oftar en ekki fæ ég 
barnabörnin mín til taka þátt í 
bakstrinum en þá hef ég þetta 
einfalt, kaupi tilbúið deig, sker 
það niður og baka. Fyrir jólin hef 
ég haft það fyrir sið að baka alltaf 
mömmukökur. Búa til kökur sem 
mamma gerði, en þegar ég var 
strákur át maður þær upp til agna. 
Ég mun baka eina sort af þeim 
fyrir jólin og svo auðvitað heima-
lagað brauð,“ segir Hersir.

Hersir segir að áhugi hans á 
eldamennsku og bakstri hafi 
verið lengi til staðar. „Ég hef eldað 
og bakað í mörg ár og það hefur 
bara aukist með árunum. Ég elska 
að setja inn myndir af hinum 
ýmsu réttum á Facebook og ég 
veit um tvo félaga mína sem hata 
mig fyrir það,“ segir Hersir og 
hlær dátt. „Þeir eru alltaf að biðja 
mig um hætta þessu en ég læt 
það ekki eftir þeim. Mér finnst 

það veita sálinni ró að elda og 
baka og ég næ að kúpla mig frá 
öllu á meðan. Samstarfsfólk 
konunnar elskar mig hins 
vegar því ég er stöðugt að 

færa þeim einhverjar kræs-
ingar eftir sjálfan mig. Þau njóta 
góð af þessu.“ n

Ég mun pottþétt 
föndra eitthvað við 

konfektgerðina fyrir 
jólin. Ég er búinn að 
kaupa mér fullt af 
mótum og við erum að 
plana að hafa konfekt-
gerðarkvöld fljótlega.
Hersir Freyr Albertsson
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FERÐAFÉLAG  ÍSLANDS

Á hverju ári gefur Ferðafélag Íslands út heimilda- 

og fræðslurit, kort og bækur, að ógleymdri árbók 

félagsins sem hefur komið út á hverju ári frá 1928 

og er einstæður bókaflokkur um land og náttúru.

Bækurnar og gjafabréfið er hægt að panta í 

gegnum vefverslun FÍ: www.fi.is 
Einnig fást þær á skrifstofu Ferðafélags Íslands, 

Mörkinni 6, 108 Reykjavík. s: (+354) 568 2533

Bækur og bókapakkar
Fræðslurit og kort
Ársaðild að Ferðafélagi Íslands
Gjafabréf
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   bókamarkaður
Jóla- o 



Þegar María Hjálmtýsdóttir 
keypti styttu af breiðnefi 
með jólasveinahúfu fyrir 
nokkrum árum datt henni 
ekki í hug að hann ætti eftir 
að eignast marga ólíka félaga 
úr dýraríkinu með jólahúfu. 
Í dag er safnið órjúfanlegur 
hluti af jólaskreytingum fjöl-
skyldunnar.

starri@frettabladid.is

Litlar styttur af dýrum með 
jólahúfur er fastur liður í jóla
skreytingum fjölskyldu í Smá
íbúðahverfinu í Reykjavík. Raunar 
var aldrei planið að skreyta húsið 
með slíkum styttum en sú fyrsta, 
breiðnefur með jólahúfu og rauðan 
trefil, var svo hrikalega ójólaleg 
að sögn Maríu Hjálmtýsdóttur, 
að hún fór í hring og varð jóló. „Ég 
fann breiðnefinn í Góða hirðinum 
á sínum tíma og sá þá ekki þessa 
þróun beint fyrir. Breiðnefurinn 
með jólahúfuna eignaðist smám 
saman alla þessa vini því ójólaleg 
dýr með jólasveinahúfur eru bara 
eitthvað svo skemmtileg pæling.“

Yngsti prinsinn á heimilinu, 
Tjörvi, tekur undir orð móður 
sinnar. „Ég elskaði dýr þegar ég 
var lítill og hef alltaf haft gaman af 
dýrum. Því hef ég haft mjög gaman 
af þessum jóladýrum og um leið 
að stækka safnið,“ en þau mæðg
inin hafa fundið dýrin á hinum 
og þessum nytjamörkuðum, til 
dæmis hjá ABC við Nýbýlaveg og 
raunar víðar.

Þau segja jóladýrin eiga sína 
eigin gluggakistu þar sem þau 
eiga heima yfir jól og aðventu. 
„Breiðnefurinn hefur alla tíð verið 
í mestu uppáhaldi hjá mér en svo 
hef ég alltaf jafngaman af þeim 
sem eru á svipinn eins og þau séu 
hálffúl yfir að hafa fengið á sig jóla
sveinahúfu,“ segir María. Tjörvi er 
fljótur að afgreiða spurninguna 
um hvert sé uppáhaldsjóladýrið: 
„öll“.

Fjölskyldan byrjar að skreyta í 
rólegheitunum í upphafi des
ember. „Þetta byrjar allt saman í 
rólegheitunum á aðventunni en 
jóladýraglugginn er alltaf í miklu 
uppáhaldi og er einna fyrstur 
upp.“ n

Var svo ójólaleg að 
hún varð jólaleg

Góðahirðis-
gæsin hefur 
aldrei verið 
kát með jóla-
húfuna sína.

Ekkert segir jól 
eins og undr-
andi gíraffi.

Jólaboxerinn 
er í miklu uppá-
haldi hjá Tjörva.

Jólahundar af ýmsu 
tagi finnast víða en 
fæstir eru glaðlegir.

Jólabreiðnefur-
inn sem kom 
öllu af stað.

Tjörvi og María safna dýrum með jólasveinahúfum.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

elin@frettabladid.is

Það er gaman að breyta til þegar 
kemur að kartöflum, til dæmis ef 
bera á fram villibráð, nauta eða 
lambakjöt. Fondant kartöflur 
koma frá franska eldhúsinu og eru 
steiktar á pönnu á báðum hliðum 
þannig að þær fái fallega skorpu. 
Síðan er kjötkraftur settur út í og 
kartöflurnar soðnar. Hvítlaukur, 
timían og kjötkraftur gefa kartöfl
unum mjög gott bragð.

Fondant kartöflur
fyrir 4-5

10-12 meðalstórar kartöflur, reyna 
að hafa þær af svipaðri stærð
50 g smjör og smávegis olía
1 stórt hvítlauksrif, skorið í þykkar 
sneiðar
5 kvistar af fersku timían
1 dl kjöt- eða grænmetiskraftur

Skrælið kartöflur og skerið smá
vegis af hliðunum svo þær sitji 
betur á pönnunni. Setjið helming
inn af smjörinu og smávegis olíu á 
góða steikarpönnu. Þegar smjörið 
er orðið heitt er kartöflunum 
skellt út á pönnuna og steiktar í 
5 mínútur eða þar til þessi hlið 
hefur fengið á sig brúnan lit.

Snúið kartöflunum þá við og 
bætið restinni af smjörinu og 
smá olíu í viðbót á pönnuna. 
Olían kemur í veg fyrir að smjörið 
brenni. Látið hvítlauk og timían 
út í. Steikið áfram í 5 mínútur. 
Bætið þá kraftinum saman við. 
Gerið það varlega því hætta er á 
að smjörið spýtist í allar áttir.

Setjið lok á pönnuna eða setjið 
í 200°C heitan ofn án loks. Eldið í 
20 mínútur.

Takið kartöflurnar upp og setjið 
á fat. Stráið timían og hafsalti yfir. n

Frábærar kartöflur úr 
franska eldhúsinu

Frábærar kartöflur með villibráð, 
lambi eða nautakjöti.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Fríform ehf. 

Askalind 3,

201 Kópavogur.

562–1500 

Friform.is.

Virka daga 10-17

Laugardaga 11-15

Hjarta heimilisins
Við hönnum innréttingar að þínum þörfum

2000 — 2022
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Bandaríska mærin Lauren 
Colatrella er bakari af guðs 
náð. Hún kom til Íslands 
frá New Jersey og bakar 
lostætar vegan-kökur sem 
margar eru listaverk fyrir 
Baunina á Granda en líka 
þessa gómsætu og undur-
fögru jólatertu fyrir lesendur 
Jólablaðsins.

thordisg@frettabladid.is

„Jólin eru í miklu dálæti en ég á 
mér líka uppáhaldsárstíð, sem er 
veturinn,“ segir Lauren, þar sem 
hún nostrar við hvít lauf og rauð-
ar jóladoppur á tertuna fögru.

„Ef ég gæti boðið hvaða 
sögufrægu persónu sem 

er í kökusneið yrði það 
tónskáldið Pierre 

Schaeffer sem ég dái 
mjög. Hann kynnti 
ambient-tónlist til 
sögunnar um alda-
mótin 1900 og það 
er tilvalið eyrna-
konfekt á meðan 

maður les bók eða 
þrífur húsið. Kannski 

hefði hann getað samið 
fullkomna tónlist fyrir það 

tilefni að setjast til borðs með 
mér og til að borða góða köku 

við kertaljós,“ segir Lauren hugsi.

Laumaðist í smákökur 
ömmu um nætur

Þegar jólin koma nær og nær 
hugsar hún heim.

„Hugurinn dvelur við mínar 
uppáhaldsminningar, þegar ég 
var yngri og hjálpaði til við jóla-
baksturinn og allan jólamatinn 
með fjölskyldunni minni og stal 
litlum bitum handa hundunum,“ 
segir hún hlæjandi.

Vill sjá heiminn verða vinalegri
Heims um ból og helg verða jólin 
hennar Lauren með góðum vinum, 
sem koma líka víðs vegar að 
heiminum frá og verða fjarri fjöl-
skyldum sínum yfir hátíðirnar.

„Mín uppáhaldsjólahefð er 
maturinn; að halda í ákveðið bragð 
og uppskriftir sem ég nota aftur 
og aftur. Uppáhaldsjólamaturinn 
minn eru smákökurnar hennar 
ömmu. Þær voru kúlulaga, inni-
héldu hnetur, rúsínur og súkku-
laði, og voru hjúpaðar flórsykri. 
Ég var vön að laumast inn í eldhús 
um miðjar nætur til að borða þær,“ 
segir Lauren og skellir upp úr, án 
votts af samviskubiti.

„Þessi jólin langar mig í svo 
margt. Mig langar að vera með 
vinum mínum sem ég elska og líka 
í nýtt húðflúr. Mig dreymir líka 
um sólar-lyklaborð, sem hleður sig 
með ljósi. Ég vil einnig sjá heiminn 
breytast og að fólk leggi sig fram 
um að koma betur fram við hvert 
annað og verði vingjarnlegra,“ 
segir Lauren, um leið og hún setur 
lokahönd á töfrandi jólatertuna.

„Á jólum set ég Twin Peaks-inn-
blásna jólaplötu á fóninn. Hún 
er ofboðslega hátíðleg og með 
miklum saxófón. Svo horfi ég á 
uppáhaldsjólamyndina mína, 
Rudolph frá árinu 1964. Hún var 
alltaf í sjónvarpinu á jólum æsku 
minnar.“ n

Vegan-jólaterta Lauren

Epli í botn
130 g olía
240 g hveiti
6 g matarsódi
6 g lyftiduft
5 g salt
5 g kanilduft
130 g sykur
130 g ljós púðursykur
27 g hörfræ
112 g heitt vatn
5 g vanilludropar
215 g rifin epli

Byrjið á að rífa 
eplin. Blandið 
svo saman heitu 
vatni og hör-
fræjum, en þau 
ættu að þykkna 
á 4 mínútum. 
Blandið 
saman sykri, 
púðursykri, 
olíu og vanillu-
dropum, 
og því næst 
hörfræja-
blöndunni 

saman við. Sigtið saman hveiti, 
salti, kanil, matarsóda og lyftiduft 
og bætið við blautu blönduna. 
Blandið öllu saman og að lokum 
rifnu eplunum með sleif. Skiptið 
deiginu jafnt í tvö 20 eða 27 cm 
bökunarform og bakið við 175°C í 
25 til 28 mínútur. Stingið tann-
stöngli í miðju kökubotnanna til 
að sjá hvort þeir séu bakaðir, en 
þá á tannstöngullinn að koma út 
hreinn. Kælið botnana og setjið 
svo í frysti þar til þeir eru orðnir 
stífir og kaldir.

Tofu cannoli-fylling

230 g tofu (það er einnig hægt að 
nota vegan ricotta-ost eða kota-
sælu)
80 g vegan-jógúrt (þykk er best)
70 g flórsykur
15 g maíssterkja
30 g súkkulaðibitar
3 g kanilduft
10 g romm
Sítrónusafi

Brjótið tofu í smáa bita og setið 
í blandara eða matvinnsluvél. 
Bætið við jógúrt, kanil, sítrónusafa 
og blandið saman þar til allt er 
maukað með svolítilli áferð. Bætið 
við flórsykri og maíssterkju og 
blandið saman við. Setjið blönd-
una í pott, látið suðuna koma upp 
en lækkið þá á meðalhita og látið 
malla í fáeinar mínútur, eða þar 
til blandan þykknar. Setjið í skál 
og inn í ísskáp til kælingar. Þegar 
þetta er kalt, hrærið rommi og 
súkkulaðibitum út í. Geymið í 
ísskáp.

Smjörkrem

380 g smjörlíki
270 g flórsykur
4 g vanilludropar
100 g vegan rjómi

Hrærið smjörlíkið þar til það er 
létt og ljóst. Bætið flórsykri við 
í smá skömmum og svo rjóma 
og vanilludropum. Hrærið í 5-7 
mínútur á meðalhraða. Þannig 
verður kremið ljósara. Ef áferðin er 
kornótt þarf að hræra lengur.

Aðferðin

Hafið allt tiltækt. Byrjið á að laga 
og baka kökurnar. Útbúið fyll-

inguna á meðan botnarnir 
bakast og kremið á meðan 

allt kólnar.
Setjið kökubotn á disk 

og notið sprautupoka til 
að halda við kantana á 
meðan fyllingin er sett 
ofan á. Leggið hinn 

botninn ofan á og 
smyrjið smjörkremi 
utan um og ofan á 

kökuna. Skreytið 
að vild. Lauren 
bjó til stök lauf 
og rauða punkta 

til skrauts ofan 
á kökuna. 

Jólaterta Lauren 
gleður jafnt munn 
og maga grænkera 

sem annarra.

Lauren er listamaður í 
bakstri og kökuskreytingum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

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.

Skoðaðu kostina
• Ekkert barr að ryksuga

• Ekki ofnæmisvaldandi

• 12 stærðir (60-500 cm)

• Fáanlegt með ljósaseríu

• Íslenskar leiðbeiningar

• Eldtraust

• Engin vökvun

• Stálfótur fylgir

Fallegjólatré

Verið velkomin í jólaskóg
skátanna í Hraunbæ 123 eða

verslaðu beint á sigraena.is

- sem endast ár eftir ár!

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

Opnunartímar:
Virkir dagar kl. 09-18
Helgar kl. 12-18
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Með fjölbreyttu úrvali verður það
leikur einn að finna rétta dressið,
með því að mix’a og match’a geta
fáar flíkur alltaf orðið að rétta
klæðnaðnum við öll tækifæri

Klassískt svart með látlausum litum
gerir einfaldan fatnað
áreynslulausan og glæsilegan

Settu svo punktinn yfir i’ið með
“one size fits all” vöru eins og klút
og poncho, líka svo fullkomið og
einfalt í jólapakkann

Kóngablár
Einfaldur glæsileiki er sérstaklega vinsæll yfir

hátíðarnar. Frá töfrandi glimmeri til glitrandi

pallíetta til notalegs prjónafatnaðar

með smá glans, glitri og mjúkum efnum ertu alltaf

á réttri leið

Kr. 4.990-

Kr. 23.490

Nýjustu
tískustraumarnir
og vinsælar
klassískar vörur,
allir finna sitt
uppáhald hér

Gefðu gleði
með gjafabréfi

Kr.32.990-

&

ÁRMÚLI 5 | 551-0300

Kr.9.990- Kr.13.490-



Lucinda Svava Friðbjörnsdóttir starfar sem 
sjúkraliði á gjörgæslu í Fossvoginum og er að 
eigin sögn mikið jólabarn. Fátt þykir henni 
meira gefandi í aðdraganda jólanna en að 
þræða nytjamarkaðina og finna nýjar leiðir 
til að blása jólum í gamla hluti.

jme@frettabladid.is

„Ég hef alltaf verið jólabarn og hef það líklega frá 
foreldrum mínum. Mamma er mikil jólastelpa eins og 
ég. Hún var alltaf að dúllast fyrir jólin og pabbi að gera 
og græja. En það var ólíkt því sem er nú, því skreyt-
ingarnar fóru mun seinna upp. Það liggur við að það 
væri allt sett upp á Þorláksmessu og ekki degi áður. 
Aðventuljósin fengu þó að loga út aðventuna,“ segir 
Lucinda, eða Lucy eins og hún er alltaf kölluð. 

Hún bætir við að hún og mamma hennar hafi sama 
háttinn á, að skreyta hóflega fyrir jólin. „Jólaskrautið 
er ekkert að kaffæra mann á heimilinu,“ segir hún 
og hlær. „Mamma heldur í dag mikið upp á gamla 
skrautið sitt á meðan ég hef gaman af því að föndra 
nýjar jólaskreytingar úr ýmsu sem ég á heima hjá mér 
og finn á nytjamörkuðum og prófa nýjar útstillingar 
fyrir hver jól,“ bætir hún við.

Aðventan byrjaði snemma í ár
„Ég er yfirleitt byrjuð að skreyta fyrsta sunnudag í 
aðventu og hún byrjar snemma í ár. Ég er líka byrjuð 
ívið fyrr en vanalega núna, enda hafði ónefndur 
blaðamaður samband við mig,“ segir Lucy og kímir. 

„Ég er óvenjusnemma búin að setja aðventuljós í tvo 
glugga, en ég fann nokkur á nytjamarkaði ABC.“ Eitt 
aðventuljósið var rautt og hvítt, en Lucy málaði það 
svart og skipti út kertunum fyrir svört. Þannig passar 
það mun betur inn á heimilið. 

Lucy hefur fundið fleiri falleg aðventuljós og kerta-
stjaka á nytjamörkuðum og meðal annars fann hún 
dýrindis veglegan sjö ljósa stjaka úr málmi í ABC á 
1500 krónur. „Hann var allur laus í sér en ég var viss 
um að maðurinn minn gæti hert hann upp. Ég pússaði 
hann svo og í ljós kom þessi dásamlega fallegi aðventu-
stjaki sem ég ætla ekki að kveikja á fyrr en á jólunum. 
Þessi er í miklu uppáhaldi hjá mér núna,“ segir hún.

„Ég sé líka að aðrir eru byrjaðir mun fyrr að skreyta 
hjá sér. Hér í götunni er mikið búið að skreyta og ég 
sé aðventuljós í gluggum og seríur. Fólk hefur gaman 
af þessu í skammdeginu. Fólk byrjaði að skreyta fyrr 

Kann betur 
við endurnýtt 
jólaskraut

Lucy hefur sér
staka ástríðu 
fyrir því að nýta 
hluti úr nytja
mörkuðum og 
búa til eitthvað 
nýtt úr þeim.  
 Fréttablaðið/
 Ernir 

Hér er jólatréð með gullstjörnu og gömlu silfurbjöllunum. 

Aðventuljósið fann Lucy á nytjamarkaði. Hún pússaði 
viðinn og málaði svartan til að draga fram áferðina. 

Hér má sjá aðventukrans sem Lucy setti saman úr ýmsu jólaskrauti sem hún fann á nytjamörk
uðum. Nema bjöllurnar sem eru úr The Pier. 

Þessar tvær kertaluktir fann Lucy á 
nytjamarkaði fyrr á árinu. Þær voru 
fullkomnar í jólaskreytinguna.

Hér má sjá 
annan að ventu
krans sem Lucy 
setti saman úr 
ýmsu sem hún 
fann á nytja
mörkuðum.

í faraldrinum og það hefur fengið að halda sér að 
minnsta kosti fyrir þessi jól,“ segir Lucy.

Lítið jólatré og ævafornar bjöllur
Lucy er orðin tíður gestur á nytjamörkuðum í 
aðdraganda jólanna. „Sérstaklega hef ég gaman af því 
að skoða í ABC barnahjálp, en jólaskrautið hjá þeim er 
svo æðislegt. Margt af þessu er líklega úr dánarbúum 
enda er töluvert um eldra jólaskraut. 

Ég fann um daginn lítið jólatré í Góða hirðinum 
sem minnti mig á það sem pabbi minn fékk eftir 
pabba sinn. Hann er alltaf með tréð uppi á borði um 
jólin sem skraut og ég hef alltaf verið hrifin af því. Tréð 
sem ég fann var á 700 krónur og var greinilega búið 
að liggja lengi í geymslu og var frekar skítugt. Ég greip 
það með mér og sápuþvoði hverja grein uns það varð 
grænt og fallegt. Það var þó enginn toppur á trénu eða 
bjöllur eins og á trénu hans pabba. Svo var ég í ACB 
barnahjálp og fann pínulitlar, ævagamlar og veglegar 
messingbjöllur í kassa með blönduðu jóladóti. Þarna 
var líka lítil silfurlituð stjarna. Ég keypti kassann til 
að fá bjöllurnar og stjörnuna. Svo þreif ég bjöllurnar 

vel og málaði stjörnuna gyllta. Þetta passaði fullkom-
lega á litla jólatréð. Ætli þetta sé ekki uppáhaldsjóla-
skrautið mitt í dag. Tengdapabbi er fæddur rétt fyrir 
1950 og það var líka svona tré hjá honum. Þú færð 
þessi tré ekki lengur.

Við fórum til Danmerkur í vinnu-
ferð fyrir stuttu og á meðan sam-
starfskonur mínar þræddu fatabúð-
irnar kíkti ég á flóamarkaðina og lét 
freistast þar.“ Lucy finnst þó einnig 
skemmtilegt að fara í aðrar búðir en 
nytjamarkaði. „Mér finnst til dæmis 
búðin Heimili og hugmyndir alveg 
æðisleg og fæ mikið af hugmyndum 
þaðan,“ segir hún. 

„Ég get alveg farið út í búð og keypt 
mér tilbúið jólaskraut og annað sem 
mig langar í, en þetta er orðin ástríða 
hjá mér, að endurnýta. Það er hægt 
að búa til svo rosalega margt fallegt 
úr hlutum sem aðrir hafa hent. Ætli 
megnið af jólaskrautinu mínu sé 
ekki úr nytjamörkuðum,“ segir hún.

Það gleymist oft hvað er til
Lucy hefur verið dugleg að deila 
bæði jólaföndrinu og öðru sem hún 
endurgerir úr nytjamörkuðunum á 
Skreytum hús-hópnum á Facebook, 
og hefur einnig opnað eigin Facebo-

ok-síðu, Fyrir og eftir hjá Lucindu. 
„Þegar ég byrjaði að sýna fólki á Skreytum hús hvað 

ég væri að gera þá hafði ég svo gaman af því hvað 
margir fengu innblástur. Sumir áttu kannski alveg 
eins uppi á lofti einhvers staðar og ætluðu að gera eins. 
Við eigum svo margt inni í geymslum og skápum sem 
hægt er að nýta í stað þess að kaupa alltaf nýtt í sífellu. 
Það gleymist nefnilega oft hvað er til í geymslunni og 
mér finnst gott að geta vakið fólk til umhugsunar um 
það,“ segir Lucy að lokum. n

 
 

Á meðan 
samstarfs-
konur 
mínar 
þræddu 
fatabúð-
irnar þá 
kíkti ég á 
flóamark-
aðina og 
lét freistast 
þar.
Lucy

Jólarósina fann Lucy á nytjamarkaði, 
hreinsaði hana og setti í bronspott 
sem hún fann líka á nytjamarkaði.
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 Förðun skiptir 
miklu máli og 

vörurnar einnig en svo 
má ekki gleyma því að 
fegurðin kemur innan 
frá og því mikilvægt að 
drekka og borða eitthvað 
sem færir fegurð og 
hollustu inn í líkamann.

Katrína Kristel Tönyudóttir 
förðunarfræðingur býr yfir 
langri starfsreynslu í faginu, 
hún hefur starfað við förðun 
fyrir sjónvarp, ýmis tæki-
færi og tekið að sér stór förð-
unarverkefni, til að mynda 
fyrir brúðar- og tækifæris-
myndatökur og fleira. Í dag 
starfar hún sem förðunar-
fræðingur hjá fjölmiðlafyrir-
tækinu Torgi.

sjofn@frettabladid.is

Katrína kann ótal ráð til að gera 
húðina í andlitinu fullkomna. 
„Förðun skiptir miklu máli og 
vörurnar einnig en svo má ekki 
gleyma því að fegurðin kemur 
innan frá og því mikilvægt að 
drekka og borða eitthvað sem færir 
fegurð og hollustu inn í líkamann,“ 
segir Katrína.

Við fengum Katrínu til að svipta 
hulunni af sínum uppáhaldsförð-
unarvörum fyrir hátíðirnar og 
segja okkur frá því nýjasta, enda 
mikið um dýrðir í förðunarbrans-
anum í dag.

Nýjasta augnskuggapallettan  
frá Chanel heillar
Hvað verður aðaltrendið í förðun-
inni fyrir jólin í ár? 
„Nýjasta augnskuggapallettan frá 
Chanel, Demander La Lune. Hún 
er með kopar, gylltum, brons og 
brúnum litbrigðum með mattri og 
satínáferð sem verður aðaltrendið 
og heillaði mig strax. Fullkomin 
fyrir glæsilegt jólaboð og gefur 
ferskan blæ yfir förðunina.“

„Svo er það þessi dásamlegi blái 
augnskuggi frá Guerlain, ég kolféll 
fyrir honum. Veturinn er fullkom-
inn tími til að dýfa sér í ríkari tóna 
eins og smaragð, bláan safír og 
gull. Þá er Ombres Guerlain augn-
skugginn vel til þess fallinn og 
hann er fullkominn ef þú vilt bæta 
smá jólaglitri við útlitið þitt.“

Áttu þér þinn uppáhaldsvaralit 
sem steinliggur fyrir jólahátíðina?

„Ég elska rauða varalitinn frá 
Chanel, Rouge Coco Baume In 
Love. Hann er þessi klassíski rauði 
varalitur sem á vel við á jólunum. 
Áferðin á honum er mjúk og fer vel 
með varirnar.“

Mælir þú með því að nota 
primer?

„Vert er að nota Shiseido 
Synchro Skin Soft Blurring Primer 
sem grunn fyrir fyrsta skref fyrir 
förðunarrútínuna þína til að 
minnka húðholur, jafna olíu og 

fela ójöfnur í húðinni. Síðan er líka 
gott að nota hyljarann frá Shi-
seido Synchro Skin Self-Refreshing 
Concealer, hann smitar ekki frá sér 
né sest ofan í fínar línur en veitir 
náttúrulega áferð á húðinni. Þessi 
er minn uppáhalds og er ávallt 
til staðar í veskinu mínu, hann er 
undirstaðan í grunnförðuninni.“

Farði með 24 karata gulli
„Ég mæli síðan með Guerlain 
Parure Gold Matte Foundation 
meikinu en það er gullfallegt meik 
með „medium“ þekju sem hægt 
er að byggja upp. Farðinn er með 
fallega matta áferð sem endist 
allan daginn. Farðinn inniheldur 
24 karata gull sem gefur húðinni 
þinni ljóma og white peony sem 
sér til þess að húðin sé rakamettuð, 
mitt uppáhaldsmeik og án þess get 
ég ekki verið. Ég myndi segja að 
þetta væri hin fullkomna jólagjöf 
fyrir elskuna þína.“

„Einn af mínum uppáhalds-
grunnum fyrir mikla þekju er 
Guerlain Parure Gold með perlu 
sem inniheldur 24 karata gull sem 
gerir yfirbragðinu kleift að endur-
kasta ljósi. Fyrir létta áferð myndi 
ég mæla með Chanel Les Beiges. 
Svo er sólarpúðrið frá Guerlain líka 
fullkomið ef þú vil létta förðun og 
stílhreint útlit.“

„Svo er sólarpúðrið frá Guerlain 
sem er á þessum árstíma alveg 
ómissandi til að fá fallegan lit 
og ljóma á kinnbein, andlit og 
bringuna. Að lokum mæli ég með 
að fara létt yfir T-svæðið, sem er 
enni, nef og haka, með Guerlain 
Power Fountain Gold Radidiace. 
Einnig mæli ég eindregið með því 
að fara létt undir augnsvæðið með 
púðrinu,“ segir Katrína og lokaorð 
hennar eru: „Fegurð mun bjarga 
heiminum.“ n

Ómissandi fyrir 
hátíðarförðunina

„Til að vernda húðina finnst mér 
Ultimune Serum frá Shiseido vera 
best. Það verndar húðina og berst 
gegn frekari skemmdum sem eiga 
sér stað frá umhverfinu. Húðin 
styrkist og þéttleiki húðarinnar 
eykst upp á nýtt,“ segir Katrína og 
bætir við: „Einnig finnst mér skipta 
máli að nota augnmaska reglulega. 
Shiseido Vital Perfection Uplifting 
and Firming Express Eye Mask er 
ótrúlega góður og virkur augnmaski 
með retínóli sem vinnur hratt á 
línum, þrota og baugum. Þéttir og 
sléttir húðina eftir fyrstu notkun. 
Hann er minn draumamaski til að 
eiga fyrir hátíðirnar.“

Clarins Extra Firming Energy dagkrem sem allar konur elska. Dagkremið 
gefur ótrúlega fallega útgeislun, fyllingu í húð og orku. Clarins augnkrem 
dregur úr baugum, sléttir og lýsir augnsvæðið ásamt því að gefa kælingu. 

Katrína með 
rauða vara-
litinn frá Chanel, 
ROUGE COCO 
BAUME IN LOVE.  
Hún klæðist 
rauðum kjól frá 
Collection.
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Chanel vörur eru glæsilegar jólagjafir. „Fyrir hátíðirnar finnst mér afar gott að setja andlitsmaska 
í andlitið og minn uppáhalds er maskinn SUBLIMATE MASQUE Essential Regenerating frá Chanel. 
Eykur stinnleika og ljóma húðarinnar,“ segir Katrína. 

Nauðsynlegar 
förðunarvörur 
frá Guerlain. 
Katrína mælir 
með að fara létt 
yfir T-svæðið, 
sem er enni, nef 
og haka, með 
Guerlain Power 
Fountain Gold 
Radidiace. 

Shiseido 
Synchro Skin 
Soft Blurring Pri-
mer er grunnur 
fyrir fyrsta 
skref í förðunar-
rútínuna til að 
minnka húð-
holur, jafna raka 
og fela ójöfnur í 
húðinni. 

Dásamlegi blái 
augnskugginn 
frá Guerlain, 
ég kolféll fyrir 
honum. Katrína 
klæðist leður-
kjól frá Collec-
tion.

Sólarpúðrið 
frá Guerlain 
er hægt að fá í 
ýmsum litum 
eftir því sem 
hentar hverjum 
og einum. 

Chanel býður 
upp á margar 
litatýpur í augn-
skuggum. 
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Starri Freyr 
Jónsson

starri 
@frettabladid.is 

Haraldur Leví Gunnarsson 
kýs jólaplötur fram yfir stök 
jólalög. Jafn ólíkir flytjendur 
og Brunaliðið, Bob Dylan, 
Ella Fitzgerald og Sigurður 
Guðmundsson & Memfis-
mafían bera ábyrgð á uppá-
haldsjólaplötum hans.

Jólaplötur og jólalög skipta 
Harald Leví Gunnarsson, eiganda 
Plötubúðarinnar.is, mjög miklu 
máli. „Ég kemst eiginlega aldrei 
í almennilegan jólagír fyrr en ég 
er farinn að setja jólaplöturnar á 
fóninn.“ Og tímasetningin þarf 
að vera rétt að hans mati. „Fyrsti í 
aðventu er rétti tíminn fyrir fyrstu 
jólalögin. Það gerist allavega ekki 
fyrr hjá mér.“

Ólíkar uppáhaldsplötur
Haraldur er meira fyrir að spila 
heilu jólaplöturnar, frekar en að 
hlusta á einstök lög. „Uppáhalds 
íslensku jólaplöturnar mínar eru 
Með eld í hjarta, með Brunaliðinu, 
og svo Nú stendur mikið til, með 
meistara Sigurði Guðmundssyni 
& Memfismafíunni. Í erlendu 
deildinni held ég svo mikið upp á 
Christmas, með Low, Christmas 
In The Heart, með Bob Dylan, og 
Pretty Paper, með Willie Nel-
son. Songs For Christmas, með 
Sufjan Stevens, er líka ómissandi. 
Einnig má nefna It’s A Cool Cool 
Christmas frá árinu 2000 sem er 
alveg stórkostleg safnplata fyrir 
alla indíhausa. Á henni má finna 
frábærlega vel heppnuð jólalög 
með Dandy Warhols, Eels, Belle 
and Sebastian, Flaming Lips og 
fleirum.“

Að lokum nefnir hann Ella Wis-
hes You a Swinging Christmas með 
Ellu Fitzgerald. „Á þessari plötu er 
að finna líklega bestu útgáfu allra 
tíma af Sleigh Ride í f lutningi Ellu 
Fitzgerald. Algjörlega stórkostleg 
jólaplata sem passar fullkomlega 

Jólin byrja 
með Dylan

Haraldur Leví 
Gunnarsson, 
eigandi Plötu-
búðarinnar.is, 
kemst almenni-
lega í jólagírinn 
þegar fyrsta 
jólaplatan er 
komin á fóninn. 
 fréttablaðið/
 ErNir

Uppáhaldsjólalög Haraldar
Here Comes Santa Claus
Bob Dylan
Þetta er fyrsta lagið á jólaplötu Bob Dylans og 
þetta er bara lagið sem byrjar jólin hjá mér.

Just Like Christmas 
Low 
Þetta er algjörlega stórkostlegt lag. Ég man bara 
þegar ég heyrði þetta lag fyrst á It’s A Cool Cool 
Christmas safnplötunni og keypti mér jólaplöt-
una með Low í framhaldinu. Þá á geisladisk.

Joy To The World 
Sufjan Stevens 
Þetta er alveg frábær útgáfa af laginu Joy To The 
World. Sufjan setur það í mjög skemmtilegan en 
hátíðlegan búning. Jólaplatan hans er fimm-
föld, með 42 lögum, svo það er erfitt að velja 
eitthvað eitt uppáhalds en þetta er afskaplega 
vel heppnað.

A Night In Christ mas town
Lada Sport
Jólalagið sem við félagarnir í Lödu Sport gáfum 
út árið 2006 hefur líka verið í miklu uppáhaldi 
hjá mér. Ég hef alltaf verið mjög stoltur af út-
komunni á þessu frumsamda jólalagi okkar.

með hátíðarmatnum hjá mér. 
Svo er fullt af f leiri plötum sem 

mér finnst ómissandi um hver 
jól.“

Baggalútur ómissandi á jólum
Aðventan er annasamasti tími 
ársins hjá Haraldi í búðinni en 

hann reynir þó að eiga góðar 
stundir með fjölskyldunni líka. 
„Við fjölskyldan förum til dæmis 
á síðustu laugardagstónleika 
Baggalúts á hverju ári og það er 
alveg klárlega ómissandi þáttur af 
jólunum á mínu heimili. Þeir eru 
aldrei vonbrigði.“

Haraldur nefnir hér nokkur af 
uppáhaldsjólalögunum sínum. n

Jólaplötur með 
Low og Ellu Fitzgerald rata á 
plötuspilarann öll jól. 

elin@frettabladid.is

Þessar fallegu konfektkökur eru 
frábærar um jólin en uppskriftin 
er einföld. Smákökurnar innihalda 
bæði heslihnetur og súkkulaði 
og eru vinsælar hjá öllum aldurs-
hópum. Það er því ekki úr vegi að 
hafa uppskriftina tvöfalda. Einföld 
uppskrift gefur 35-40 kökur.

Konfektkökur

175 g smjör
175 g sykur
1 egg
1 tsk. lyftiduft
200 g hveiti
100 g súkkulaði, má vera suðu-
súkkulaði
75 g heslihnetur

Hitið ofninn í 200°C.
Þeytið smjör og sykur svo úr 

verði smjörkrem. Hrærið egginu 
saman við og loks hveiti og lyfti-
dufti.

Hakkið súkkulaðið niður í litla 
bita og sömuleiðis hneturnar. 
Bætið út í deigið og hærið allt 
saman með sleif.

Leggið bökunarpappír á ofn-
plötu. Búið til jafnstórar kúlur úr 
deiginu og hafið gott bil á milli 
þeirra. Um það bil eina teskeið af 
deigi fyrir hverja kúlu. Athugið að 
kúlurnar stækka við bakstur.

Bakið smákökurnar í miðjum 
ofni í um það bil 10 mínútur. 
Kökurnar eiga að vera gylltar á 
endunum. Kælið áður en kökurnar 
eru settar á rist. Látið þær kólna 
alveg áður en þær eru settar í köku-
boxið.

Piparkökumúffur

Í þessari uppskrift er aðeins 
brugðið út af vananum til að gera 
jólalegt bragð. Í þeim eru muldar 
piparkökur sem gefa klassískt jóla-
bragð. Ofan á þær má setja glassúr 
eða ostakrem og skreyta síðan að 
vild. Uppskriftin gefur 8 múffur.

100 g smjör
70 g sykur
70 g púðursykur
2 egg
1 dl mjólk
150 g hveiti
1 ½ tsk. lyftiduft
1 tsk. kanill
0,25 tsk. kardi-
mommur
0,25 tsk. negull
15 piparkökur, 
hakkaðar

Ostakrem

125 g hreinn rjóma-
ostur
50 g smjör, mjúkt

75 g púðursykur
1 tsk. sítrónusafi

Hitið ofninn í 180°C.
Hrærið smjör og sykur þangað til 
blandan verður ljós og létt. Hrærið 
einu eggi saman við í einu.
Þá er hveiti, lyftidufti og kryddi 
blandað saman við og hrært þar til 
deigið verður jafnt og fínt. Loks er 
mjólk bætt út í og hökkuðu pipar-
kökunum.
Sett í múffuform og bakað í 
miðjum ofni í um það bil 25–35 
mínútur.

Smjörkremið

Hrærið saman mjúku smjöri og 
púðursykri þar til blandan verður 
jöfn og loftmikil. Bætið þá við 

mjúkum rjómaosti og sítrónu-
safa. Hrærið þar til 

þetta verður 
að fallegum 
glassúr. 
Skreytið eftir 

smekk. n

Konfektkökur og piparkökumúffur

Pipar-
kökumúffur 

sem eru 
skemmtilegar 

á kaffiborðið á 
aðventunni. 

Rafmagnsgítar Rafmagnsbassi Klassískur gítar KassabassiKassagítar

Heyrnartól

Rafmagnsfiðla

Míkrafónar
í úrvali

Þráðlaus míkrafónn

Gítarinn ehf

Söngkerfi

Ukulele

í úrvali
JólagjafirJólagjafir

Hljómborð í úrvali

Kajun tromma
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Það er 
varla til 
meira 
jólabarn í 
allri ver-
öldinni 
heldur en 
ég. 

Jólahátíðin er uppáhaldstími margra og einn 
fallegasti tími ársins. Hægt er að skreyta og 
lífga upp á dimmasta skammdegið með fal-
legum jólaljósum og hlýjum hlutum sem ylja 
og brjóta upp hversdagsleikann.

sjofn@frettabladid.is

Inga Bryndís Jónsdóttir, fagurkeri og stílisti með 
meiru, hefur ávallt haft mikinn áhuga á því sem við
kemur heimili og hönnun. Stíllinn hennar er míní
mal ískur og hlýlegur þar sem hver hlutur fær að njóta 
sín. Gaman er að sjá hvernig henni tekst að halda 
sínum stíl í jólaskreytingunum og hver hlutur fær að 
halda sínum karakter.

Inga og eiginmaður hennar búa í einstaklega fallegu 
húsi ofarlega á Skólavörðustígnum í nánd við Hall
grímskirkju, húsi með sál. Skólavörðustígurinn nýtur 
sín vel í jólabúningnum og rómantísk jólastemning 
ríkir á heimili Ingu.

„Jólin er sá tími sem auðvelt er að vera skapandi, 
því þau gefa tóninn með öllu því 
fallegasta og besta sem hægt er að 
hugsa sér á þessum árstíma. Það er 
greni, könglar, bjöllur og kryddaður 
jólailmur,“ segir Inga Bryndís. Hún 
segist ávallt hafa haft gaman af því 
að skapa og búa til stemningu og á 
það líka við ólíkar árstíðir og hátíðir 
eins og jólin.

„Það er varla til meira jólabarn í 
allri veröldinni en ég. Nándin við 
Hallgrímskirkju hefur alla tíð gefið 
mér mikinn innblástur í öllu sem 
ég geri. Þemað í ár er jól í Marokkó, 
þar sem marokkóskt handverk og 
íslensk jól magna upp ævintýralega 
stemningu.“

Hlutirnir sem fanga auga Ingu og laða hana að sjá 
um að veita henni innblástur fyrir sköpun og skreyt
ingar. Frumleikinn er oft til staðar og Inga er óhrædd 
við að fara ótroðnar slóðir þegar kemur að því að 
skreyta á einfaldan hátt, svo einfaldan að það er hrein
lega ótrúlegt hvað henni tekst vel til við að láta hlutina 
njóta sína og tala sínu máli. „Innblásturinn verður til 
þegar ég sé fallegan hlut sem höfðar til mín og mig 
langar til að gera eitthvað meira með skreytingarnar.“

Inga segist ávallt vera með lifandi jólatré, án þess 
geti hún ekki verið. „Lifandi og sígræn grenitré koma 
einungis til greina. Jólatréð er tákn um lífsins tré, sem 
ilmar og gefur grósku, engin tvö tré eru eins og hvert 
og eitt þeirra færir okkur vissu um nýtt upphaf og 
trú á lífið og tilveruna,“ segir Inga hughrifin af anda 
jólanna sem kominn er í húsið hennar. n

Mínímalísk jól  
í anda Marokkó

Inga Bryndís Jónsdóttir býr í fallegu 
húsi á Skólavörðustígnum þar sem 
hún fangar jólastemninguna með 
marokkósku þema í ár.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Borðstofan 
er stílhrein og 
borðið prýðir 
hlýr ólífugrænn 
litur sem kemur 
vel út með 
jólaþemanu. 
Gluggarnir eru 
skreytir með 
einföldum 
krönsum úr 
basti og yfir-
bragðið er lát-
laust.

Marokkóskt 
þema er í borð-
búnaðinum þar 
sem einfaldleik-
inn ræður för. 

Greni og könglar eru ríkjandi í jólaskreytingum Ingu og fá 
að gleðja augað í öllum rýmum.

Gamlar hand-
gerðar bjöllur 
eru hluti af 
borðskrautinu, 
festar á fal-
legar, svartar 
hörservíettur 
með smá greni, 
mínímalískt og 
tímalaust.

Fagurlega skreyttur krans tekur á 
móti gestum í forstofunni við hlið 
vasans. 

Stjörnur úr 
smíðajárni 
heilla Ingu líka 
og þar er eina 
að finna í glugg-
anum sem snýr 
út á Skólavörðu-
stíginn.

Stórar og miklar svalir fylgja húsinu og þar er stórt og fallegt ólífugrænt borð 
sem Inga nýtir fyrir borðskreytingar með kertum og greni. 
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Þetta er eftirréttur 
sem bráðnar í 

munni og enginn stenst.

Humarsúpan er einn vinsæl-
asti forréttur landsmanna 
um hátíðirnar. Því meiri 
tíma sem við gefum okkur í 
að laga humarsúpuna, þeim 
mun betri verður hún.

sjofn@frettabladid.is

Landsliðskokkurinn knái og sigur-
vegari eftirréttanna, Ísak Aron 
Jóhannsson, töfraði fram dýrðlega 
humarsúpu sveipaða hátíðleika í 
tilefni jólanna.

Hér er á ferðinni skotheldur 
forréttur sem bræðir öll sælkera-
hjörtu. „Humarsúpan hittir ávallt 
í mark og um að gera að nostra 
við hana og gefa sér tíma, því hún 
verður miklu betri við það. Súpuna 
er hægt að bjóða sem forrétt en 
það er líka alveg hægt að vera með 
hana í aðalrétt, þá setjið þið bara 
meira í skálina og upplagt að baka 
brauðbollur með sem bornar eru 
fram með þeyttu smjöri,“ segir 
Ísak.

Til að gleðja sælkerana enn 
meira galdraði Ísak fram girni-
legan eftirrétt, döðluköku með 
mjólkurkaramellu sem erfitt er að 
standast. „Þetta er eftirréttur sem 
enginn stenst og bráðnar í munni, 
mjólkurkaramellan er svo góð.  n

Dýrðleg humarsúpa með hátíðlegu yfirbragði

Döðlukaka með mjólkurkaramellu

1 dós niðursoðin mjólk 
235 g döðlur
1 tsk. matarsódi
120 g smjör
75 g sykur
2 egg
180 g hveiti
1/2 tsk. salt
1 tsk. vanilludropar
1/2 tsk. lyftiduft

Niðursoðin mjólk í dós er sett í 
pott og bætt við vatni sem nær yfir 
lokið, leyft að sjóða á vægum hita 

í 3 klukkustundir og passað að 
alltaf sé nóg af vatni. Döðlur eru 
settar í pott ásamt vatni sem rétt 
svo nær yfir döðlurnar, hitað að 
suðu og eftir 3 mínútur er matar-
sóda bætt við og þeytt saman með 
töfrasprota. Þeytið því næst smjör 
og sykur og bætið við einu eggi í 
einu, bætið við rest af þurrefnum 
og síðan döðlumaukinu. Bakið 
í eldföstu móti á 180°C í 35–40 
mínútur. Mjólkurkaramellunni 
er dreift yfir kökuna á meðan hún 
er heit. 

Humarsúpa fyrir sex

1,5 l humarsoð
3 laukar, sneiddir
3 hvítlauksgeirar, sneiddir
5 dl hvítvín
1 msk. chili-pipar
2 sítrónur
2 sítrónugrasstönglar
1 tsk. cayenne pipar
1 tsk. grænt karrímauk
1 dós kókosmjólk
2 msk. tómatpúrra
1 l rjómi
500 ml mjólk
300 g smjör
30 g maizena leyst upp í vatni
Salt eftir smekk

Laukur og hvítlaukur er steiktur á 
pönnu með örlítilli olíu, hvítvíni 
hellt út á til að losa skánina. Bætið 
við mörðu sítrónugrasi, berkinum 
og safanum af sítrónunni og gróft 
skornu chili. Leyfið hvítvíninu að 
sjóða niður um helming og bætið 
við humarsoði. Þegar humarsoð 
hefur soðið niður um 2/3 er soðið 
sigtað í annan pott. Bætið við 
rest af hráefnum fyrir utan mai-
zena og salt og komið upp suðu. 
Smakkið til með salti og smá 
sítrónusafa ef þess er þörf.

Tilvalið að bera fram með 
steiktum humarhölum og smá 
þeyttum rjóma.

Hallveigarstíg 10a, • 101 Reykjavík • s. 551 2112 • www.ungfruingoda.is

Glæsilegt úrval af fallegum 
töskum og fylgihlutum

* Ef verslað er fyrir að lágmarki 13.000 kr .

Allt í jólapakkann hennar hjá 
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Jóladýrin 
eru oft 
tákn fyrir 
leifar 
heiðinna 
jólasiða 
sem hafa 
tekið 
stökk-
breyting-
um í tím-
ans rás.

Brynhildur 
Björnsdóttir

brynhildur 
@frettabladid.is 

Jóladýr  
og jólaódýr

Fréttablaðið/ getty

Rauðbrystingur
Rauðbrystingur er boð-
beri góðra kveðja um jólin  
en þessi litríki smávinur 
lífgar upp á veturinn, 
einkum þegar hjarn hylur 
jörð.

Hreindýr
Hreindýr eru svo jólaleg 
að um allan heim tengir 
fólk þau við jólahátíðina.  
Þau hlutu þennan sess 
þegar í ljós kom að þau 
draga sleða jólasveinsins

Dýravinir hafa til mikils að hlakka 
um jól því þá skríða úr híði sínu 
dásamleg og einstök jóladýr. 
Auðvitað geta öll dýr verið jóla-
dýr en sum eiga meira tilkall til 
hátíðar ljóss og friðar en önnur. 
Flest tengjast þessi dýr vetrinum 
á norðurslóðum, snjó og kulda, 
enda flest fylgifiskar einhverra 
jólavætta.

Hér má auðvitað fyrst telja hinn eina sanna ramm
íslenska jólakött sem færir ekki gleði í hjörtun nema 
síður sé. Þetta óbermi étur fátæk börn en er samt 
svo heillandi og ógnandi í senn að hann á sér fastan 
samastað í jólavitund Íslendinga.

Jólahafurinn á sér lengri sögu en IKEA, en hann er 
talinn vera upprunninn í hugmyndinni um slátur
dýrið sem fórnað var í heiðnum sið til að tryggja að 
sólin sneri aftur á vetrarsólstöðum. Einnig er hann 
talinn vera skyldur höfrum Þórs þrumuguðs, Tann
grisni og Tanngnjóstri. Jólavera í hafurslíki gekk um 
á aðfangadagskvöld í Svíþjóð á átjándu öld og stríddi 
fólki og sníkti jólagóðgæti en seinna varð jólahafur

inn sá sem kom með jólagjafir til 
góðra barna.

Hreindýr hafa verið tengd 
ameríska jólasveininum alveg 
síðan kvæðið ástsæla um Kvöldið 
fyrir jól (Twas the night before 
christmas) eftir Clement C. Moore 
kom út árið 1823. Þar eru talin 
upp átta hreindýr sem draga sleða 
jólasveinsins þegar hann flýgur 
frá Norðurpólnum og árið 1939 
bætist Rúdolf með rauða trýnið 
í hópinn, eftir ákveðnar þreng
ingar. Hreindýr þrífast best í köldu 
loftslagi og því fer jólatengingin 
þeim vel.

Rauðbrystingur er vinsælt 
skraut á jólakortum og jólapappír 
úr hinum enskumælandi heimi. 
Þessi vinalegi smáfugl er oft á 
vappi á túnum og í görðum yfir 
vetrarmánuðina og skærrauð 
bringan gefur lífinu lit í vetrar

grámanum. Rauðbrystingar birtust fyrst á jólakort
um um miðja nítjándu öld og hafa verið tengdir við 
póstburðarmenn sem klæddust rauðum frökkum 
og voru oft kallaðir rauðbrystingar af þeim sökum. 
Á myndunum eru fuglarnir oft með lítil umslög eða 
gjafapoka í goggi, sem ýtir enn undir jólatengslin. n

jólakötturinn
Þið kannist við 
jólaköttinn,
sá köttur var 
gríðarstór...

Jólageitin
Jólageitin á rætur 
að rekja langt aftur 
fyrir kristni og er 
talin tákna fórnar-
dýr sem færð voru 
gyðjunni til að 
tryggja að vorið 
kæmi á ný. 
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AIR FRYER 
ER JÓLAGJÖF
ÁRSINS 2022

nýr sími 
er sívinsæl 
jólagjöf

hárvörur
eru alltaf 
vinsælar

snjallúrin
eru klassík 
í pakkann 

fótanuddtækið
er komið aftur

enga mjúka 
pakka takk

Samkvæmt jólakönnun 
ELKO 2022

vanttaaarrrr mmeiri 

sjáðuuu þþþþiig
ííí nnnýýju ljjjóóóóssssii

CHILLY’S 
S2 fjölnota kaffimál
• Gúmmíbotn 4.995 FLOWLIFE 

FlowFeet fótanuddtæki
FL2 35.9955.990BEURER 

spegill með ljósi
BEURBS55

omið aftur

CROSLEY
Voyager plötuspilari
CR8017BAM4 CR8017BSA4  19.995 NOS 

Z-300 3-í-1 leikjasett
NOS396152 11.995

BEURER
MG180 nuddbyssa
BEURMG180 29.995R MELITTA

Caffeo Solo espressóvél
MEL21016 64.990GARMIN

Venu SQ 2 Music snjallúr
0100270010 0100270012 0100270011 53.995lúr

0100270011

SAMSUNG
Galaxy S22 5G
SMS901B128BLA -PIN -GRE -WHI 129.995

Verð áður: 159.995

BOSE
QuietComfort 45 
8667240100 8667240200 58.995

OONI
Koda 12” gas pizzaofn
OONI90272 54.995

ROBOROCK
S7 ryksuguvélmenni
RSD0194CE S75200 119.990

APPLE 
Airpods Pro 2. kynslóð (2022)
MQD83ZMA 54.995 APPLE

iPhone 14 (2022)
MPVA3 MPVN3 MPUF3 MPV03 MPUR3 169.995

Verð frá:

29.995
Verð frá:

94.995
Verð frá:

AARKE
Carbonator III kolsýrutæki
AA354013 AA354012 AA354016
AA354017 AA354015 AA354014

10.990REVLON
Pro Collection hitabursti
RVDR5222E

f 
r

NINJA
3,8 ltr loftsteikingarpottur
AF100EU 24.990APPLE

iPad 10,9” spjaldtölva (2022)
MPQ33 MPQ23 MPQ13 MPQ03

META
Quest 2 VR-gleruaugu
OCULUSQUEST2128GB 84.995

vantaarrrr mmeiri 
llleeeiik í líff þþþþiiiittt?

NINTENDO
Switch OLED leikjatölva
SWIOLEDWHI SWIOLEDNEON 69.995

vinsælustu
jólagjafirnar
2022
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G E R I Ð  G Æ Ð A -  O G  V E R Ð S A M A N B U R Ð

ENGJATEIGI 17-19, 
REYKJAVÍK
S:581 2233

BALDURSNESI 6, 
AKUREYRI 
S: 461 1150

OPIÐ: 
VIRKA DAGA.......KL. 10:00 -18:00 
LAUGARDAGA....KL. 12:00 - 16:00

UMBOÐSAÐILAR: 
HÚSGAGNAVAL, HÖFN Í HF.
BARA SNILLD, EGILSSTAÐIR

VERSLANIR: 

WWW.SVEFNOGHEILSA.IS

Svefn heilsa&

VANDAÐAR
SÆNGUR OG 

KODDAR Í 
ÚRVALI

EITT MESTA 
ÚRVAL AF 

HEILSUDÝNUM
Á LANDINU

ÚRVAL AF
VÖNDUÐUM

HEILSURÚMUM

PANDORA
STILLANLEGUR 

HÆGINDASTÓLL

SOFÐU VEL 
UM JÓLIN



7. desember 
miðvikudagur

n  Hildigunnur Einarsdóttir 
syngur inn jólin kl. 12.15 
Salur tónlistarskóla Garða-
bæjar 
Tónleikarnir verða nokkurs konar 
hádegisandakt svo eins víst er að 
gestir muni svífa út. Meðleikari 
er Guðrún Dalía Salomónsdóttir 
og aðgangur er ókeypis.

n  Dónajól með Bergmáli  
kl. 20.00 
Gaukurinn 
Dömurnar sem skipa hljóm-
sveitina Bergmál stíga á svið og 
gera það sem þeim einum er 
lagið og heilla áhorfendur með 
unaðslegum söng, fáránlegri 
fyndni og fallegri tónlist.

n  ADHD tónleikar 20.30 
Húrra 
Hljómsveitin er nýkomin heim 
úr Evróputúr.

n  Jól og næs kl. 20.30  
Salurinn, Kópavogi 
Jónas Sig, Ragga Gísla, Hildur 
Vala, Jón Ólafs og Ingibjörg 
Turchi skemmta áhorfendum 
með uppáhaldsjólalögunum og 
lögum úr eigin smiðju. Tónleikar 
miðvikudag, fimmtudag og 
föstudag. 

8. desember 
fimmtudagur

n  Dragróbatík með Enter Sere-
nity kl. 19.45  
Kramhúsið 
Ástralska sirkusdragdrottningin 
Enter Serenity kennir drag-
sirkustíma. Unglingatími verður 
á laugardag.

n  Jólin á Uppi 
Hvar 
DJ Karitas úr Reykjavíkurdætrum 
spilar frá 20.00 og Grand Marnier 
kokteilaseðillinn í boði þar sem 
allir kokteilar eru á 1.500 kr.

n  Mæðraveldið & DJ Kocoon   
kl. 20.00 
Lemmy 
Tónleikar 
sem eru 
frábært 
mótvægi 
klassískra 
jólatónleika. 
Aðgangur er 
ókeypis.

Hvað er um að vera í næstu viku?

SælkerinnBergþór Pálsson er 
löngu byrjaður að baka fyrir 
jólin og rifjar hér upp góð ráð 
fyrir jólabaksturinn.

n  Notið smjör við herbergishita. 
Ef það kemur beint úr ísskáp 
er best að skera það í bita og 
geyma á diski  meðan önnur 
innihaldsefni eru tekin til.

n  Notið egg við herbergishita. 
Ef þau koma beint úr ísskáp 
má setja þau í skál með vel 
volgu vatni úr krananum í 10-15 
mínútur.

n  Þeytið smjör og sykur vel, „ljóst 
og létt“ þýðir ekki skemur en 10 
mínútur. 

n  Þeytið egg og sykur hægt (eða 
rauður eða hvítur, til dæmis 
í eggjahvítutoppa), lengi vel 
framan af. Það liggur ekkert á að 
setja á mesta hraða. Þetta er til 
að sykurinn bráðni.

n  Gætið þess að hveitið sé rétt 
mælt í bolla. Fyllið bollann með 
skeið og leyfið hveitinu að vera 
létt. Ef við troðum bollanum 
ofan í hveitipokann og ýtum 
jafnvel á eftir, verður hveitið of 
mikið. Samt er  ágætt að hafa 
mikið hveiti í piparkökuhús, 
enda eru þau sjaldnast borðuð.

n  Kælið deigið í ísskáp a.m.k. í 
4 klukkustundir, en gjarnan í 
tvo sólarhringa. Smjörbragðið 
kemur þannig betur fram. Á jóla-

föstu getur verið ágætt að eiga 
deig í plastfilmu (í lengjum, það 
verður hart og svolítið dónalegt 
útlits, en hentugt til að skera 
niður) og baka á hverjum degi 
splunkunýjar smákökur. Smá-
kökur eru bestar nýjar. Þetta 
á auðvitað ekki við um eggja-
hvítukökur, sem eru bakaðar 
strax.

n  Chili-leyniráðið. Súkkulaði og 
chili fara einstaklega vel saman í 
kökum. Örlítið chili galdrar fram 
enn meira sælubragð.

n  Gott er að setja salt í deigið 
ef um sætar kökur er að ræða. 
Þannig verður bragðið meira.

n  Súkkulaði er missætt. Best er 
að nota dökkt alvöru súkku-
laði (65-75%). Mjólkursúkkulaði 
er sætara, ef það er notað er 
óhætt að draga úr sykrinum.

n  Bökunarofninn þarf að hafa 
náð því hitastigi sem gefið er 
upp áður en það sem á að baka 
er sett inn í hann. Ofnar eru 
misjafnir og því getur 
verið erfitt að gefa upp 
nákvæman tíma á 
bakstrinum. Tíminn 
sem er gefinn upp 
er oftast til við-
miðunar, ekki er 
óalgengt að það 
muni nokkrum 
mínútum til 
eða frá.

n  Hafið hitann ekki of háan, 
einkum á þykkari kökum. 

„Betra er að baka lengur við lægri 
hita en brenna“, er splunkunýr 
málsháttur í íslenskri tungu, sem 
hrökk út úr svekktum gaur á Lind-
argötu. Gott er að prófa að baka 
eina köku fyrst áður en heil plata 
er eyðilögð. Lítið einnig í ofninn 
tveimur til þremur mínútum áður 
en sagt er í uppskriftinni. Oft eru 
smákökur fullkomnar þótt þær 
virðist varla bakaðar að ofan, en 
ef þær eru bakaðar í 1-2 mínútur 
í viðbót, brenna þær að neðan. 
Athugið að ofnar eru ótrúlega 

misjafnir og yfirleitt 
lítið að marka 

uppskriftir fyrir 
þinn ofn.

Svo er bara 
að spila ljúfa 

tónlist, setja á sig 
svuntuna og byrja 

baksturinn með 
bros á vör. n

Bökunarráð Bergþórs

Late Night Fiesta Eldhúsið okkar er opið til 

miðnættis föstudaga og laugardaga 

treslocos.is

n Skrítin staðreynd vikunnar

Blóði drifnir jólastafir 
Hinir fallegu piparmintu-
stafir sem margir skreyta 
jólapakkana með eða 
hengja á tréð voru fyrst 
búnir til í Þýskalandi. 
Lagið á þeim er J – fyrir 
Jesús, og rauði liturinn 
táknar blóð hans. Jóló.
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Hjónin Ólöf Einarsdóttir 
og Omry Avraham eiga sér 
ólíkan uppruna og þegar 
ástin blossaði upp og þau 
tóku saman mættust tveir 
ólíkir menningarheimar 
þeirra. Omry er ekki alinn 
upp við að halda jól, en hann 
er frá Ísrael.

sjofn@frettabladid.is

Eftir að Omry og Ólöf kynntust 
upplifði hann jólin í fyrsta skipti 
og kolféll fyrir þeim frá fyrstu 
stundu. „Þegar ég var barn sá ég 
jólin í ævintýraljóma í gegnum 
sjónvarpið og bíómyndir. Þar sem 
ég er gyðingur ólst ég ekki upp við 
að halda jól en kynntist þeim á 
eigin skinni með Ólöfu. Ég elska 
þennan árstíma og allt sem honum 
fylgir. Við gyðingar höldum upp á 
Hannukah í desember og ég man 
að það kom oft út Disney-jólabíó-
mynd í kringum Hannukah sem 
við krakkarnir drukkum í okkur. 
Þannig að eftir að ég flutti til 
Íslands varð veturinn minn uppá-
haldstími og jólin hápunkturinn, 
þar sem draumurinn um jólahald 
varð að veruleika og það á hverju 
ári,“ segir Omry kíminn á svip.

Jólin með stórfjölskyldunni
Systkini Ólafar eiga og reka hótel 
fyrir utan borgina þar sem jólin 
eru haldin. „Þau hafa hótelið 
lokað yfir jólin og bjóða stórfjöl-
skyldunni, foreldrum, systkinum, 
mökum, börnum og nú barna-
börnum. Þetta eru orðnar fjórar 
kynslóðir sem halda jólin saman, 
mér finnst það mjög skemmtilegt 
og ég er þakklátur fyrir fjöl-
skylduna mína. Ég hefði ekki getað 
verið heppnari með fjölskyldu hér 
á Íslandi,“ segir Omry.

„Omry er eitt mesta fullorðna 
jólabarnið sem ég þekki,“ segir 
Ólöf og brosir. „Hann hlakkar 
alltaf jafn mikið til jólanna og að 
halda jólin með allri fjölskyldunni. 
Þetta hefur verið fjölskylduhefð í 
bráðum 25 ár og Omry datt inn í 
þá hefð þegar við kynntumst fyrir 
rúmum fjórtán árum. Við Omry 
höfum alltaf eytt jólum á hótelinu 
fyrir utan ein þegar við vorum 
búsett í Ísrael,“ segir Ólöf.

Omry elskar að matreiða og 
líður vel í eldhúsinu. „Ég veit fátt 
betra en að vera í fullbúnu iðn-
aðar eldhúsi á hótelinu með mág-
konu minni á aðfangadag og elda 
jólamatinn, smakka og spjalla. 
Ólöf og hinir í fjölskyldunni eru 
inn og út úr eldhúsinu að baka og 
græja eftirréttina og mágur minn 
rekur inn nefið með reykt kjöt sem 
lyktar hræðilega. Hann sker það 
í þunnar sneiðar og gefur öllum 
að smakka,“ segir Omry og hlær. 
„Þetta er allt partur af stemning-
unni og ég elska það.“

Þegar kemur að jólamatnum 
viðurkennir Omry að honum þyki 
ekki allur íslenski jólamaturinn 
góður. „Ég verð að segja að ég er 
ekki hrifinn af hangikjöti og svína-
kjöti. Þetta er eini maturinn fyrir 
utan skötuna og þorramatinn sem 
ég borða ekki á Íslandi.“

„Ég hef ekki hugsað út í það 
fyrr en núna en hugsanlega er 
það þess vegna sem við erum 
með alls konar mat á jólunum í 
bland við þetta hefðbundna, þar 
sem Omry er mikill matkall og 
það þurfa allir að geta borðað sitt 
á jólunum,“ segir Ólöf. „Ég baka 
alltaf köku enda finnst mér þurfa 
að vera til kaka inni í ísskáp yfir 
hátíðirnar. Systur mínar sjá um 
Toblerone-ísinn og að útbúa ris à 
l´amande sem mér finnst líka vera 
ómissandi. Mamma kemur með 
gamaldags kaffifrómas sem er 
uppáhaldið mitt og ananasfrómas 
sem eru löngu orðinn klassík á jól-
unum. Mágkona mín kemur með 

alls konar smákökur og konfekt og 
bróðurdóttir mín er snillingur að 
útbúa girnilegar kökur. Hún hefur 
orðið mjög liðtæk í eftirréttunum 
undanfarin ár,“ segir Ólöf.

„Þar sem við erum mörg saman 
á jólunum og á öllum aldri er jóla-
maturinn fjölbreyttur. Það eru þó 
alltaf fastir réttir eins og humar 
í forrétt, hamborgarhryggur og 
hefðbundið meðlæti í aðalrétt 
og svo ýmist steik, kalkúnn eða 
lambafile og alls konar meðlæti.

Í hádeginu á jóladag er hangikjöt 
með laufabrauði, rauðbeðu- og 
eplasalati, uppstúf og kartöflum 
og í kvöldmatinn er afgangur frá 
kvöldinu áður. Þetta er siður sem 
ég ólst upp við og þar sem við erum 
alltaf með foreldrum mínum á jól-
unum þá hefur þessi siður haldist 
og mun gera það eftir þeirra dag,“ 
segir Ólöf.

Omry og Ólöf eiga sína uppá-

haldsrétti sem þau útbúa yfir 
hátíðirnar þar sem menningar-
heimar þeirra mætast með góðri 
útkomu, og leyfa hér lesendum að 
njóta.

Nautalund með chimichurri
fyrir 6-8

1,5 kg nautalund
2 msk. Steikarkrydd Kryddhússins
2 msk. olía
Salt og pipar eftir smekk

Ef nautalundin er frosin þá er 
nauðsynlegt að hvíla hana í 3–4 
daga í kæli fyrir eldun. Gott er að 
krydda hana með Steikarkryddinu 
deginum áður en hún er elduð. 
Þerrið hana og nuddið olíunni og 
kryddinu vel á kjötið. Til að halda 
fallegu lagi á lundinni er gott að 
binda hana upp í rúllulag með 

rúllupylsubandi. Geymið yfir nótt 
í kæli. Takið a.m.k. klukkustund 
áður út úr kælinum og brúnið 
kjötið á heitri pönnu með svolítilli 
olíu, á öllum hliðum. Setjið í 220°C 
heitan ofn í 30–40 mínútur. Gott 
að snúa lundinni á 10 mínútna 
fresti til að fá jafnari eldun og best 
er að nota kjöthitamæli. Okkur 
finnst gott að hafa kjötið medium, 
eða 55–57°C í miðju þykkasta 
hluta kjötsins, þá er það tilbúið. 
Kjötið látið hvíla í 10 mínútur áður 
en bandið er klippt frá og lundin 
skorin í 1 cm þykkar sneiðar.

Chimichurri

2 búnt steinselja
1 rauð paprika
½ rauður laukur
4–5 hvítlauksgeirar
2 msk. chimichurri kryddblanda 
frá Kryddhúsinu
Ca. 3 dl ólífuolía (ef olían er mjög 
beisk á bragðið er gott að nota 
aðra olíu á móti, til helminga)
2 msk. hvítvínsedik
½ sítróna – safinn úr henni
Salt og pipar eftir smekk

Allt fínsaxað og blandað saman í 
skál. Kryddað með chimichurri, 
salti og pipar. Bæta við edikinu og 
olíunni og passið að olían sé það 
mikil að hún fljóti yfir allt saman. 
Geymið í lokuðu íláti í kæli í a.m.k. 
8 klukkustundir. Gott að taka út úr 
ísskáp 30 mínútum áður en borið 
fram. Þar sem kryddjurtirnar þurfa 
þennan tíma til að taka sig, er gott 
að smakka og krydda til með sætu, 
sýru, salti o.s.frv. Nauðsynlegt er 
að gera chimichurri að minnsta 
kosti deginum áður til að kryddið 
og jurtirnar taki sig. Þessi sósa 
geymist vel í lokuðu íláti í kæli.

Gratíneraðar kartöfluskífur
 
1,5 kg af miðlungsstórum kart-
öflum
1,5 tsk. Rótargrænmetiskrydd 
Kryddhússins
Salt og pipar eftir smekk
100 g smjör, brætt
Rjómi eftir smekk
Gratínostur eða parmesan-ostur

Kartöflurnar skornar í þunnar 
skífur. Hér er gott að nota mand-

ólín. Skolið skífurnar, þerrið og 
setjið í skál. Bræðið smjörið og 
hellið yfir. Kryddið þær með 
Rótargrænmetiskryddi, salti og 
pipar og nuddið vel á kartöflurnar. 
Raðið kartöfluskífunum upp á 
endann í eldfast mót og hellið 
rjóma yfir þar til hann þekur 1/3 
af hæðinni á kartöflunum. Setjið 
álpappír yfir og eldið í 200°C 
heitum ofni í u.þ.b. 40 mínútur. 
Takið þá álpappírinn af og stráið 
ostinum yfir og eldið í 20 mínútur. 
Til að fá stökkari áferð er stillt 
á grillið í ofninum og kartöfl-
urnar settar undir það í nokkrar 
mínútur í lokin.

Jólalegt rótargrænmeti
 
350 g rósakál
5–6 skalottlaukar
1 rauðrófa (meðalstór)
Salt og pipar eftir smekk
Klettasalat eða önnur salat-
blanda
Fræin úr einu granatepli

Kryddlögur:

⅓ bolli ólífuolía
½ appelsína, safi og börkur
2 msk. hlynsíróp
½-1 msk. balsamedik
1 tsk. rósapipar
Salt eftir smekk
Öllu blandað saman.

Ristaðar pekanhnetur

100 g pekanhnetur
1 tsk. kanill
½ tsk. cayenne-pipar
½ dl hlynsíróp
Salt á hnífsoddi

Setjið pekanhneturnar í skál og 
kryddið þær. Hellið sírópinu út 
í og blandið vel saman. Dreifið 
úr hnetunum í ofnskúffu og 
setjið í 180°C heitan ofn í u.þ.b. 
12 mínútur. Gott að hræra í 1-2 
sinnum á ristunartímanum. 
Leggið til hliðar á meðan restin er 
undirbúin.

Hitið ofninn í 200°C. Skerið 
rósakálið til helminga, endi-
langt. Setjið í sjóðandi vatn og 
sjóðið í 3–5 mínútur. Skolið upp 
úr köldu vatni og sigtið vatnið vel 
frá. Afhýðið rauðrófuna og skerið 
hana í hæfilegar skífur. Afhýðið 
skalottlaukana og skerið endi-
langa. Setjið allt grænmetið í skál 
og hellið eins og helmingnum af 
kryddleginum yfir og blandið vel 
saman við. Breiðið úr grænmetinu 
á ofnskúffu. Látið rósakálið snúa 
með sárið niður. Bakið í 40-50 
mínútur eða þar til eldað í gegn og 
stökkt að utan. Gott að snúa græn-
metinu við eins og einu sinni eða 
tvisvar á eldunartímanum.

Setjið klettasalat eða annað 
grænt salat á fat, setjið grænmetið 
yfir. Hellið restinni af krydd-
leginum yfir. Saxið pekanhnet-
urnar gróft og stráið þeim ásamt 
granatepla fræjunum yfir allt 
saman. Má gera fyrir fram – borið 
fram kalt.

Kryddaðar eplaskífur

3 dl eplasafi
½ dl vatn
1 dl hrásykur
1 tsk. Jólaglöggskryddblanda 
Kryddhússins
½ epli, kjarnhreinsað og skorið í 
þunnar skífur

Allt nema eplið sett í pott og soðið 
saman í síróp. Það tekur 15–20 
mínútur fyrir löginn að sjóða 
niður í síróp. Sigtið kryddið frá 
og setjið eplaskífurnar út í heitt 
sírópið. Kælið krydduðu eplas-
kífurnar en gott er að setjið þær 
ofan á ris à l´amande. n

Ólíkir menningarheimar mætast á jólunum

Ólöf Einarsdóttir og Omry Avraham. Hann kynntist jólum fyrst á Íslandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Nautalund, chimichurri, rótargrænmeti og kartöflugratín.
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Birkigrund
200 Kópavogur

Frábær  

staðsetning  

í rótgrónu  

hverfi

Glæsilegar nýjar íbúðir  
í Vesturbænum 

Dunhagi 18-20 
107 Reykjavík

Nýuppgert lyftuhús í Vesturbæ Reykjavíkur, einu 

rótgrónasta og vinsælasta hverfi borgarinnar.  

Í húsinu verða alls 21 íbúð á 4 hæðum auk 

kjallara, en stærð íbúða er á bilinu: 45–160 fm.  

Þá verður einnig um 400 fm verslunar og 

þjónusturými á jarðhæð hússins.  

Afhending í desember 2022.

Hverfið býður upp á góða vistvæna samgöngu möguleika, stutt í meginleiðir almennings

samgangna og liggja góðir hjólreiða og göngustígar í allar áttir. Nálægðin við sjóinn er eitt 

af helstu sérkennum hverfisins sem býður upp á fjölbreytta útivistarmögu leika meðfram 

sjávarsíðunni og einstakt útsýni. Hverfið er fjölskyldu vænt en skólar á öllum stigum eru í 

nálægð og opin leiksvæði. Einnig er stutt í alla helstu þjónustu, verslanir og afþreyingu.

Nokkur dæmi um íbúðir, verð frá 48,9-119,9 millj.

401  |  3 Herbergja
Stærð 84,1 fm
Geymsla 16,5 fm
Svalir 11,7 fm
Verð 89,9 m

403  |  4 Herbergja
Stærð 94,8 fm
Geymsla 8,0 fm
Svalir 16,4 fm
Verð 99,9 m

105  |  5 Herbergja
Stærð 140,1 fm
Svalir 4,7  fm
Geymsla 10,2 fm
Verð 119,9 m

304  |  4 Herbergja
Stærð 97,8 fm
Geymsla 9,9 fm
Svalir 5,1 fm
Verð 89,9 m

201  |  3 Herbergja
Stærð 64,6 fm
Geymsla 7,8 fm
Svalir 4,7 fm
Verð 64,9 m

204  |  2 Herbergja
Stærð 48,2 fm
Geymsla 7,8 fm
Svalir 5,1 fm
Verð 51,9 m

206  |  2 Herbergja
Stærð 52,8 fm
Geymsla 7,8 fm
Svalir 5,1 fm
Verð 54,9 m

302  |  1 Herbergja
Stærð 45,8 fm
Geymsla 7,8 fm
Svalir 4,2 fm
Verð 49,9 m

103  |  Verslunar og þjónusturými
Stærð 202,4 fm
Geymsla 33,8 fm

102  |  Verslunar og þjónusturými
Stærð 221,4 fm fm
Geymsla 52,8 fm

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
Sími: 864 5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Jason Ólafsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

NÝTT 
í sölu

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 4. des. 

kl. 13 - 15

OPIÐ HÚS
laugardaginn 3. des.  

kl. 13 - 15

Sími 588-9090  |  eignamidlun.is



Bílar 
Farartæki

Nýr 2022 Peugeot Boxer PRO L3H2 
140 hö. Nú fer að koma sá tími 
þar sem gott er að setja kostnað 
á fyrirtækið fyrir áramót. Ekki vera 
of seinn því það er allt að seljast 
upp og lítið um sendibíla. Verð kr. 
5.790.000,- án vsk.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

Viltu losna Við gamla 
bílinn ?

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

sms og við höfum samband

Þjónusta

 Málarar

REgnbogalitiR EHF
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Löggiltur málarameistari. Löggiltir 
málarar. Vönduð vinna, vanir menn. 
www.regnbogalitir.is malarar@
simnet.is. Sími 8919890

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

 Húsaviðhald

FlísalagniR - múRVERk 
- Flotun - sandspaRsl - 

málun - tRéVERk
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Nudd

nudd nudd nudd
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

RaFlagniR, dyRasímaR.  
s. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð 
verð. Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

Heilsa

 Heilsuvörur

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

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

gEymsluR.is
 sími 555-3464

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

 

 
Umhverfismat framkvæmda  

Matsáætlun í kynningu  

Efnistaka í Höfðafjöru, Mýrdalshreppi 

Lava Concept Iceland ehf. hefur lagt fram matsáætlun til Skipulags-
stofnunar vegna umhverfismats efnistöku í Höfðafjöru. 

Kynning á matsáætlun: Matsáætlunin er aðgengileg á vef Skipulags-
stofnunar www.skipulag.is.  

Umsagnarfrestur: Allir geta kynnt sér matsáætlunina og veitt umsögn. 
Umsagnir skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en 3. janúar 2023 til 
Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105 Reykjavík eða með tölvupósti á 
skipulag@skipulag.is.  

intellecta.is

RÁÐNINGAR

HH RÁÐGJÖF www.hhr.is 
Sími: 561 5900 - hhr@hhr.is

VANTAR ÞIG  
STARFSMANN

Og þú getur notað ráðningarkerfið  
okkar til að vinna úr umsóknum

Atvinnuauglýsing hjá  
HH Ráðgjöf kostar  
aðeins 24.500 kr.*

ÓDÝRT, EINFALT  
OG SKILVIRKT

Fjöldi umsækjenda á skrá

*Verð er án vsk.
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar
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F A G U R B Ó K M E N N T I R

Kristín Eiríksdóttir 

Arndís Þórarinsdóttir 

Árni Snævarr Lilja Sigurðardóttir

Eiríkur Örn Norðdahl Sigrún Eldjárn 

Dagur Hjartarson 

B A R N A -  O G  U N G M E N N A B Æ K U R 

F R Æ Ð I R I T  O G  B Æ K U R  
A L M E N N S  E F N I S B L Ó Ð D R O P I N N

T I L  H A M I N G J U !
Við óskum höfundunum til hamingju með tilnefningarnar  
til Íslensku bókmenntaverðlaunanna



Ég vildi helst að hún yrði 
skyldulesning fyrir alla á 
Íslandi.

Sigrún Ólafsdóttir 
prófessor í félagsfræði

Merkisatburðir
1961 Flugstöðin á Akureyrarflugvelli er opnuð.
1971 Sex arabísk furstadæmi gera með sér bandalag og 

mynda Sameinuðu arabísku furstadæmin.
1975 Skæruliðar Pathet Lao taka við stjórnartaumunum 

í Laos.
1979 Alþingiskosningar eru haldnar á Íslandi.
1980 Bandaríski trúboðinn Jean Donovan og þrjár nunnur 

eru myrt af dauðasveitum hersins í El Salvador.
1982 Bandaríkjamaðurinn Barney Clark fær fyrsta 

ígrædda gervihjartað. Hann lifir í 112 daga eftir að
gerðina.

1983 Myndbandið við 
lag Michaels Jack
son, „Thriller“, er 
frumsýnt á MTV.

1987 Málflutningur í 
málinu Hustler 
Magazine gegn 
Falwell fer fram 
fyrir Hæstarétti 
Bandaríkjanna.

1988 Benazir Bhutto 
verður fyrsti kven
kyns forsætisráð
herra íslamsks ríkis.

1990 Flokkur Helmuts Kohl sigrar 
fyrstu þingkosningar sam
einaðs Þýskalands.

1993 Pablo Escobar, kólumbískur 
eiturlyfjabarón, er skotinn til 
bana í Medellin.

1993 Pehr G. Gyllenhammar, fram
kvæmdastjóri Volvo, segir af 
sér eftir að hluthafar hafna 
sameiningu við Renault.

1993 Sjö geimfarar fara á geim
skutlunni Endeavor til að gera 
við Hubblesjónaukann.

1999 Fyrsta ríkisstjórn NorðurÍrlands sem bæði mót
mælendur og kaþólikkar eiga aðild að kemur saman.

2001 Bandaríska orkufyrirtækið Enron óskar eftir gjald
þrotaskiptum.

Hinn 2. desember 1986 endaði 36 
leikja óslitin sigurganga Boston Cel
tics á heimavelli sem stóð yfir í tæpt 
ár, í NBAdeildinni. Liðið tapaði þá 
fyrir Washington Bullets 117109. At
hygli vakti að leikurinn fór ekki fram á 
eiginlegum heimavelli Celtics, Boston 
Garden, heldur í íþróttahöll í Hartford 
í útjaðri Boston.

Boston Celtics voru þá ríkjandi 
meistarar í NBAdeildinni og telja 
margir íþróttaspekingar að liðið sem 
félagið tefldi fram hafi verið eitt allra 
besta liðið í sögu NBA. Fyrir liðinu 
fór Larry Bird, en ásamt honum voru 
stjörnur á borð við Kevin McHale, 
Bill Walton, Robert Parish og Dennis 
Johnson.

Á þessum árum var lið Los Angeles 
Lakers helsti keppinautur Celtics. 
Sá leikur sem Celtics tapaði á undan 
leiknum gegn Bullets var 6. desember 
1985. Í millitíðinni urðu Celtics meist
arar og var Larry Bird valinn verðmæt
asti leikmaður deildarinnar. n

Þetta gerðist: 2. desember 1986

Árs sigurganga á heimavelli endaði

Sigrún vildi helst að bók Sigríðar yrði skyldulesning fyrir alla á Íslandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Í tilefni af Félagsfræðingadeg-
inum sem er í dag verður blásið til 
málþings í Veröld, húsi Vigdísar 
þar sem ábyrgð okkar í ójöfnuði á 
heimsvísu verður tekin fyrir.

lovisa@frettabladid.is 
arnartomas@frettabladid.is

Félagsfræðingafélag Íslands býður til 
málþings og móttöku í dag í tilefni af 
Félagsfræðideginum. Á dagskránni, 
sem fer fram í Veröld, húsi Vigdísar, 
verður áherslan lögð á brýn málefni á 
alþjóðavettvangi og hverjar félagslegar 
afleiðingar séu af styrjöldum og ójöfnuði 
þjóða.

Lykilerindi á málþinginu f lytur Sig-
ríður Víðis Jónsdóttir, sem gaf nýlega 
út bókina Vegabréf: Íslenskt þar sem 
lesandanum er boðið með í ferðalög 
um heiminn. Í kjölfarið mun pallborð 
félagsvísindafólks bregðast við erindi 
Sigríðar og taka fyrir spurningar á borð 
við hver okkar ábyrgð sé við að viðhalda 
ójöfnuði á heimsvísu.

„Að mörgu leyti er þessi bók hennar 
Sigríðar ein heild sem segir okkur 
samt tíu litlar sögur sem saman skapa 
ákveðna sýn á því hvert ástandið í mörg-
um löndum sé, meðal annars vegna 
hluta sem við á Vesturlöndum höfum 
gert,“ segir Sigrún Ólafsdóttir, prófessor 
í félagsfræði, sem tekur þátt í umræð-

unum í dag. „Þetta vekur líka spurningar 
um hver ábyrgð okkar sé á stöðu mála í 
löndum sem geta verið okkur mjög fjar-
læg og hver ábyrgð okkar sé í að gera eitt-
hvað í þeim málum.“

Sigrún segir þessar spurningar krist-
allast vel í kaflanum um Afganistan og 
hversu langa forsögu aðstæður þar í dag 
eiga sér.

„Miðað við allt sem var gert hefðum 
við kannski getað spáð fyrir um hvað 
myndi gerast þegar Bandaríkin drógu 
sig alfarið til baka 2021,“ segir hún. „Það 
þarf ekki að koma sérstaklega á óvart að 
talibanar tóku nánast samstundis yfir. 
Er það siðferðislega rétt að við getum 
gert þetta eftir að ákveðin lönd eru 
búin að vera með í alls konar afskiptum 
þarna áratugum saman og hafa að hluta 
til  skapað aðstæður sem gera það að 

verkum að þessi hópur, sem brýtur á 
mannréttindum, kemst til valda?“

Stóra og litla myndin
Það er oft auðvelt að vera vitur eftir á 
og segja hvað betur hefði mátt fara, en 
getum við notað þessa þekkingu í dag til 
að gera ekki sömu mistökin aftur?

„Sagan, og hvernig hún er sett í sam-
hengi út frá ýmsum fræðigreinum á borð 
við félagsfræði, segir okkur að við getum 
aldrei sagt nákvæmlega til um hverjar 
af leiðingarnar verða af ákvörðunum 
okkar. En við erum samt með mikið af 
upplýsingum og tækjum sem við getum 
notað til að greina hverjar líklegar 
afleiðingar verða og geta hjálpað okkur 
til að taka réttar ákvarðanir.“

Sigrún segir að við gætum lært mikið 
af bók Sigríðar, ekki einungis í stóra sam-
henginu, heldur líka sem manneskjur.

„Ég vildi helst að hún yrði skyldu-
lesning fyrir alla á Íslandi,“ segir hún. 
„Þetta sýnir okkur þessa stóru mynd 
í gegnum lítil dæmi þar sem áherslan 
er á sögu einstaklings í hverju landi en 
segir okkur svo miklu meira um stærri 
samfélagslega þætti á borð við ójöfnuð 
og stríð.“

Dagskráin í dag hefst klukkan 15 og 
stendur yfir í um tvo tíma. Þá verða 
einnig veitt verðlaun fyrir framúrskar-
andi lokaritgerð í grunn- og meistara-
námi í félagsfræði. n

Ábyrgð okkar í ójöfnuði þjóða 

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir, afi,  

langafi og langalangafi,
Ellert Kárason

Austurbyggð 17, 
Akureyri,

lést miðvikudaginn 16. nóvember.  
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Ásta L Pálsdóttir
Baldur Ellertsson
Páll Á. Ellertsson
Hallur Á. Ellertsson
Kári Ellertsson    Aldís B. Arnardóttir
Ólöf Ellertsdóttir    Þorvaldur Örlygsson

og afabörnin öll

Ástkær eiginmaður minn  
og besti vinur, faðir, tengdafaðir,  

afi og langafi, 
Leif Kordtsen Bryde 

lést á Sólvangi þann 22. nóvember 2022. 
Útför hefur farið fram í kyrrþey að 

 ósk hins látna. Þökkum starfsfólki Sólvangs í 
Lónakoti góða umönnun.

Amalía Stefánsdóttir
Stefán Kordtsen Bryde Ásdís Helgadóttir
Anna María Bryde Þórður Ingvarsson
Unnur Lára Bryde Stefán Hjaltested

barnabörn og barnabarnabörn

Elskuleg móðir mín,  
barnsmóðir og systir,

Sigríður Ásta Örnólfsdóttir 

lést á Hrafnistu v/Brúnaveg  
þann 26. nóvember.  

Útför hennar fer fram frá Áskirkju 
miðvikudaginn 7. desember kl. 13.

Örnólfur Þór Hreiðarsson
Hreiðar Sæmundsson
Valdimar Örnólfsson     Guðrún Úlfhildur Örnólfsdóttir
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Eyjólfur Kristjánsson og Einar Örn Jónsson 

djamma saman inn í helgina ásamt góðum 

gestum á Hringbraut og spila lögin sem allir 

landsmenn þekkja. Næsti gestur er Magnús 

Kjartansson.

Frábær þáttur fyrir alla fjölskylduna.

Í KVÖLD KL. 20.00 OG AFTUR KL. 22.00

Léttöl



LÁRÉTT
1 torveldust
5 ofsi
6 borða
8 fugl
10 tveir eins
11 tæki
12 virki
13 álit
15 geymir
17 févana

LÓÐRÉTT
1 flækjast
2 göfugur
3 burstaþak
4 söngrödd
7 ólíkindalæti
9 dugur
12 forboð
14 umstang
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 verst, 5 æði, 6 et, 8 fasani, 10 ll, 11 tól, 
12 borg, 13 svar, 15 tankur, 17 snauð.
LÓÐRÉTT: 1 væflast, 2 eðal, 3 ris, 4 tenór, 7 til-
gerð, 9 atorka, 12 bann, 14 vas, 16 uu.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Pondus  Eftir Frode Øverli

Sudoku
Þrautin felst í 
því að fylla út 
í reitina þann-
ig að í hverjum  
3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í 
hverri níu reita 
línu, bæði lárétt 
o g  l ó ð r é t t , 
birtast einnig 
tölurnar 1-9 og 
aldrei má tví-
taka neina tölu 
í röðinni.

Averbach átti leik gegn Novotei-
mov í Moskvu árið 1951

1...Bxf2+! 2.Dxf2 [2.Kxf2 Hf5+]. 
2...Dxd1+! 3.Hxd1 Hxd1+ 0-1.  
Æsir skákfélag eldri borgara, skák-
mót alla þriðjudaga. Umhugsunar-
tími 10 mínútur á mann að jafnaði. 
Skákstjórar: Garðar Guðmunds-
son og Guðfinnur R. Kjartansson.

www.skak.is: wFriðriksmót 
Landsbankans á laugardaginn. 

Svartur á leik

Dagskrá
Helgi Seljan reimar á sig íþróttaskóna

Það er líf og fjör í Íþróttavikunni 
með Benna Bó í kvöld en gestur 
þáttarins að þessu sinni er Helgi 
Seljan blaðamaður. Hann fer yfir 
fréttir vikunnar með sínu nefi 
en með honum verður Hörður 
Snævar, íþróttastjóri Torgs. Í 
síðari hlutanum kemur Kjartan 
Atli Kjartansson en hann er að 
gefa út tvær bækur um jólin. Og 
þættinum lýkur með NFL-horni 
þar sem staðan er metin. 

9 6 3 7 4 8 2 1 5

7 8 2 5 9 1 6 3 4

5 1 4 6 2 3 7 8 9

4 7 1 8 6 2 5 9 3

2 5 8 9 3 7 4 6 1

3 9 6 1 5 4 8 2 7

6 3 7 2 1 5 9 4 8

8 4 9 3 7 6 1 5 2

1 2 5 4 8 9 3 7 6

1 5 7 8 3 6 2 4 9

9 6 8 1 2 4 3 5 7

3 2 4 5 7 9 1 8 6

4 9 3 2 6 7 5 1 8

2 1 6 9 8 5 4 7 3

7 8 5 4 1 3 9 6 2

5 7 1 3 9 8 6 2 4

6 3 2 7 4 1 8 9 5

8 4 9 6 5 2 7 3 1

En... af hverju 
slappstu svona 

snemma út? Áttirðu 
ekki tvö ár eftir?

Fyrir-
myndar- 
hegðun!

Þannig að það hefur 
ekkert með púðlu-

hund fangelsis-
stjórans að gera?

Orðið á götunni er 
var honum rænt!

Hm? 
Hvað 
með 

hann?
Hvað? 

Nei! 
Nei!

Hann er líka 
kominn heim heilu 

og höldnu!

Sam-
kvæmt 

orðinu á 
götunni!

18.30 Fréttavaktin  Fréttir 
dagsins í opinni dagskrá.  

19.00 Íþróttavikan með Benna 
Bó  Íþrótta- og skemmti-
þáttur með Benedikt 
Bóasi.  

20.00 Eyfi +  Eyjólfur Kristjánsson 
fær til sín góða gesti sem 
taka með honum lagið.  

20.30 Fréttavaktin (e)  Fréttir 
dagsins í opinni dagskrá.  

 21.00 Íþróttavikan með 
Benna Bó (e)  Íþrótta- og 
skemmtiþáttur með 
Benedikt Bóasi. 

Hringbraut Sjónvarp Símans

Stöð 2

RÚV Sjónvarp
13.00 Heimaleikfimi
13.10 Andraland 
13.40 Jólin koma  Lay Low og 

Stefán Hilmarsson.
14.00 Græn jól Susanne 
14.05 92 á stöðinni 
14.30 HM stofan
14.50 Gana - Úrúvæ  Bein útsending
16.50 HM stofan
17.10 Landakort  Holt
17.15 KrakkaRÚV
17.16 Ofurhetjuskólinn 
17.32 Týndu jólin  Jólagræðgin
17.45 Jólamolar KrakkaRÚV 
17.50 Húllumhæ 
18.05 Randalín og Mundi - Dagar í 

desember 
18.15 Sætt og gott - jól 
18.30 Fréttayfirlit 
18.35 HM stofan
18.50 Serbía - Sviss  Bein útsending
20.50 HM stofan
21.00 Fréttir
21.25 Íþróttir
21.30 Veður
21.35 Randalín og Mundi - Dagar 

í desember  Randalín og 
Mundi leita til dávalds 
til að bjarga Randalín frá 
stórhættulegum ávana og 
kynnast hinni mögnuðu 
Grétu Hansen.

21.45 Jólaminningar  Sigurður 
Sveinsson, Össur Skarphéð-
insson, Guðrún Ásmunds-
dóttir og Ólafur Jóhann 
Ólafsson segja frá óvenju-
legum jólaminningum.

21.55 Vikan með Gísla Marteini
22.50 Barnaby ræður gátuna - Allt 

fyrir frægðina  Bresk saka-
málamynd byggð á sögu 
eftir Caroline Graham þar 
sem Barnaby lögreglufulltrúi 
glímir við morðgátur í ensku 
þorpi. Myndin er ekki við hæfi 
barna yngri en 12 ára. 

00.25 HM kvöld
01.10 Dagskrárlok

07.55 Heimsókn
08.20 The Mentalist
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Cold Case
10.05 Girls5eva
10.30 Út um víðan völl
11.05 10 Years Younger in 10 Days
11.50 30 Rock
12.30 Nágrannar
12.55 Eldað af ást
13.05 The Goldbergs
13.45 Bara grín
14.10 Eldhúsið hans Eyþórs
14.35 First Dates Hotel
15.20 Saved by the Bell
15.50 30 Rock
16.10 McDonald and Dodds
17.40 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.25 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Annáll 2022
19.05 Idol  Leitað er að næstu Idol-

stjörnu og það er óhætt að 
lofa frábærri skemmtun enda 
stefnir í stærsta og glæsileg-
asta skemmtiþátt vetrarins. 
Í dómnefnd sitja Birgitta 
Haukdal, Herra Hnetusmjör, 
Bríet og Daníel Ágúst.

20.25 Billy Elliot
22.20 Predestination
23.55 21 Bridges
01.35 High-Rise
03.25 The Mentalist
04.10 Cold Case

11.30 Dr. Phil 
12.10 The Late Late Show 
12.55 The Block 
13.55 Love Island Australia 
15.00 Jóladagatal Hurðas-

kellis og Skjóðu - Jólamóðir 
 Skemmtilegir þættir með 
Hurðaskelli og Skjóðu sem 
lenda í ýmsum ævintýrum.

15.05 Tilraunir með Vísinda 
Villa   Nú leiðir Villi okkur 
um töfraheim vísindanna 
með einföldum en mjög 
skemmtilegum tilraunum. 

15.15 Ávaxtakarfan 
15.30 Kapteinn Skögultönn og 

töfrademanturinn - ísl. tal
16.50 Jóladagatal Hurðaskellis og 

Skjóðu - Jólamóðir
17.00 90210
17.40 Dr. Phil 
18.25 The Late Late Show
19.10 The Neighborhood 
19.40 Jólagestir Björgvins 2021
21.55 Licorice Pizza
00.05 The Amityville Horror
01.35 The 9th Life of Louis Drax
03.20 From

Morfínmeðferðin 
breytti öllu
Hörður Hákon Jónsson er einn fárra á Íslandi í svokall-
aðri skömmtunarmeðferð vegna morfínfíknar. Hann 
vill að meðferðin verði gerð fleirum aðgengileg og segir 
þekkingu skorta í samfélaginu um sjúkdóminn og með-
ferðina. Hörður Hákon segir á einlægan hátt frá lífi sínu 
í helgarblaði Fréttablaðsins.

Bækur í hundrað 
og fimmtíu ár
Ein og hálf öld er liðin frá því 
að fyrsta bókaverslun landsins 
var opnuð. Saga Pennans og 
Eymundsson er merkileg í sögu 
íslensks menningarlífs.

Líður betur á Íslandi
Jónas Alfreð Birkisson er ungur og 
efnilegur leikari sem leikur í nýrri 
sjónvarpsþáttaröð á Netf lix, 1899, 
sem hefur notið gríðarlegra vinsælda 
á heimsvísu undanfarnar vikur. Jónas 
er afar spenntur fyrir komandi tímun 
enda margt fram undan hjá honum.
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penninn.is 

Vöruúrval er m
ism

unandi eftir verslunum
. G

ildistím
i tilboðsins er til og m

eð 4.desem
ber eða á m

eðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar m
eð fyrirvara um

 villur og m
yndabrengl. 

Bóksali í 150 ár

Kyrrþey 
Tilboð 5.399 kr. VERÐ ÁÐUR 7.999 KR.

 
Tól
Tilboð 5.399 kr. Verð áður 7.999 kr.

 
Ljósagangur 
Tilboð 5.399 kr. Verð áður 7.999 kr.

 
Saknaðarilmur 
Tilboð 5.199 kr. Verð áður 7.499 kr.

 
Bannað að ljúga 
Tilboð 3.989 kr. Verð áður 5.699 kr.

 
Drengurinn með ljáinn 
Tilboð 3.989 kr. Verð áður 5.699 kr.

afsláttur
30%

afsláttur
32%

afsláttur
32%

afsláttur
32%

afsláttur
30%

Tilvaldar undir tréð



Það má 
alveg segja 
að þetta sé 
sannarlega 
uppgjör.

Gjafakort
í Bæjarbíó
er góð gjöf

Öllum gjafabréfum 15.000 kr 
og hærri fylgja 2 frídrykkir

Gerum tilboð í stærri fyrirtækja 
pantanir á gjafakort@bbio.is

Allar nánari upplýsingar 
í síma 665-0901

Í HJARTA HAFNARFJARÐAR

Draumey Aradóttir sendi frá 
sér sína sjöttu bók í haust, 
ljóðabókina Varurð. Bókin er 
ljóðrænt ferðalag um odd-
hvassar lendur óttans og 
byggir á lífi höfundar.

Draumey Aradóttir er kennari, skáld 
og förukona. Nýjasta bók hennar ber 
titilinn Varurð, og fjallar um óttann, 
upptök óttans og uppgjör höfundar 
við þessa tilfinningu.

„Þetta er ljóðför í gegnum óttann. 
Ég hef skrifað tvær ljóðabækur áður 
sem hafa líka verið ferðalög og þessi 
bók er þá ferðalag í gegnum óttann í 
þremur hlutum. Fyrsti hlutinn fjallar 
um rætur óttans, þar sem óttinn 
verður til. Í Varurð er það í bernsk-
unni því þetta er persónuleg bók. Ég 
er í raun og veru að fjalla um mitt líf,“ 
segir Draumey.

Varurð hefur vakið töluverða 
athygli og setið á metsölulista 
Eymundsson yfir ljóðabækur nánast 
samfleytt frá því hún kom út í sept-
ember.

„Miðhlutinn fjallar um átökin 
við óttann, það að þora að mæta 
óttanum og skoða hann. Sjá hann 
eins og hann er og reyna þannig 
að sigrast á honum. Það eru átökin 
í þessum miðhluta því það tel ég 
vera einu leiðina til þess að komast 

Draumey fyrir 
framan höfnina 
í Hafnarfirði, þar 
sem hún gerði 
uppgötvun sem 
leiddi til þess 
að hún skrifaði 
Varurð. 
 Fréttablaðið/
 Sigtryggur ari

Að lifa er að deyja

1
Allir eiga sína frásögn að hlýða á
sínar sögur að segja
sinn ótta að sættast við

allir þurfa að mæta sjálfum sér
í spurn

þú mætir þér
en af ótta við svarið líður á löngu
þar til þú áræðir að spyrja 

Þorvaldur S. 
Helgason

tsh 
@frettabladid.is

í gegnum hluti hverjir sem þeir eru. 
Þriðji og síðasti hlutinn er þá þar 
sem innri friður og sátt ríkir. Þá get 
ég farið að skoða bara lífið, hver ég er 
og hef verið, út frá þessari sátt,“ segir 
Draumey.

Beið eftir rétta tímanum
Er bókin þá ákveðið uppgjör?

„Já, það má alveg segja að þetta 
sé sannarlega uppgjör. En samt sem 
áður, þegar ég skrifa bókina núna 
þá er ég ekki að gera hlutina upp, ég 
er löngu búin að því sjálf, fyrir ára-
tugum síðan. Ég skrifa hana í algjörri 
kyrrð en ég dreg upp mynd af því 
sem var og þessu ferðalagi og þessum 
átökum sem voru á sínum tíma.“

Spurð um hvað hafi kveikt löng-
unina til að skoða þetta tímabil í 
sínu lífi aftur, segist Draumey innst 
inni alltaf hafa vitað að hún myndi 
skrifa bók um ferðalagið í gegnum 
óttann.

„Ég beið eftir rétta tímanum og 
svo bara kom hann skyndilega. Það 
var þegar ég flutti til baka til Hafn-
arfjarðar fyrir þremur árum síðan, 
en ég er fædd þar. Ég horfði yfir 
höfnina og horfði á ólgandi sjóinn 
og þá fann ég bara ólguna innra með 
mér, ekki neikvæða, ég fann bara að 
þetta snerti við mér og fann að nú 
er tíminn. Af því þá var ég komin 
í umhverfið og var alltaf minnt á 
þetta, bara með götunum og hús-
unum, minnt á upphaf óttans. Þá 
fann ég löngunina að gera þetta.“

Allir beri með sér ótta
Draumey segist trúa því að allar 
manneskjur beri ótta með sér ein-
hvern tíma á lífsleiðinni.

„Ég trúi því að manneskjur beri 
einhvern ótta á einhverju tímabili 
ævi sinnar og svo er það náttúrlega 
misjafnt af hverju óttinn stafar og 
hvers konar ótti það er. Í mínu til-
felli þá var þetta ótti sem varð til 
út af andlegu of beldi. Ég fer með 
þennan ótta með mér frá Hafnar-
firði þegar ég f lyt þaðan um tví-

tugt og veit allan tímann að ég þarf 
að vinna í honum og það gerði ég,“ 
segir hún.

Draumey segist vonast til þess að 
bók hennar geti hjálpað öðrum sem 
eiga eftir að takast á við sinn eigin 
ótta.

„Ég held að það sé svo gott að 
skrifa bækur um svona ferðalög, 
hvort sem það er í gegnum ótta eða 
eitthvað annað, vegna þess að það 
veitir öðrum von sem eiga kannski 
sitt ferðalag eftir, sem þeir vita innst 
inni að þeir þurfa að mæta.“

Enn ein ferðin
Bækur Draumeyjar eru gjarnan 
með eitthvert þema, hún hefur til að 
mynda áður skrifað ljóðabækur um 
ástina, lífið og dauðann og núna ótt-
ann. Hún segist þegar vera byrjuð að 
leggja drög að næstu bók.

„Ég byrjaði bara strax og ég var 
búin að setja lokapunkt á Varurð. 
Það er enn ein ferðin, ég er svona 
förukona, fer alltaf í ferðalög. 
Vinnuheitið á því sem ég er að gera 
núna er Hringsól, því að þetta eru 
margar ferðir, hring eftir hring, ótal 
hringfarir og svo á ég eftir að sjá 
hvað verður. Þetta verður ekki beint 
ljóðabók en mjög ljóðræn og ég ætla 
bara að leyfa því að verða sem vill,“ 
segir hún. n

Uppgjör við óttann
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Gleðileg
bókajól
Kláraðu jólagjafirnar snemma í ár



BÆKUR

Kákasusgerillinn
Jónas Reynir Gunnarsson
Fjöldi síðna: 233
Útgefandi: Mál og menning

Brynhildur Björnsdóttir 

Jónas Reynir Gunnarsson vakti fyrst 
athygli þegar hann fyrir fimm árum 
geystist fram á ritvöllinn með tvær 
ljóðabækur og eina skáldsögu sem 
allar fengu afbragðsviðtökur 
og viðurkenningar, meðal 
annars Bókmenntaverð-
laun Tómasar Guðmunds-
sonar. Kákasusgerillinn er 
sjöunda bók hans á fimm 
árum en síðasta skáldsaga 
hans Dauði skógar sem 
kom út 2020 var tilnefnd til 
Íslensku bókmenntaverð-
launanna og Bókmennta-
verðlauna Evrópusam-
bandsins.

Tvær aðalpersónur
Kákasusgerillinn gerist á 
tvennum tímum og sjón-
arhornið er alfarið hjá 
tveimur aðalpersónum, 
Báru og Eiríki. Bára er heltekin af 
því hvernig manneskjan reynir að 
hafa áhrif á sig og upplifun sína af 
heiminum með því að breyta skynj-
un sinni með því sem hún innbyrðir 
en líka hvernig það sem okkur er 
nauðsynlegt til að lifa af getur líka 
verið okkur hættulegt. Hún vinnur 

í huganum að gerð hlaðvarpsþátt-
anna Eitur í flösku þar sem hún not-
ast við skilgreiningu Paracelsusar 
á því að allt geti verið eitur, það er 
bara magnið sem skiptir máli. Á 
meðan tengist hún ekki lífinu sem 
líður tilbreytingarlítið hjá og allar 
fyrirætlanir hennar um framtíð 
hagræða sér smám saman á hak-
anum og sofna þar.

Eiríkur skoðar tilveruna á annan 
hátt, gegnum myndavélarlinsu þar 
sem hann leitast við að festa raun-

veruleikann og lífið í einhvers 
konar sam-
heng i þa r 
sem honum 
f innst það 
ekki uppfylla 
v æ n t i n g a r 
sínar. Þann-
ig verða líf 
þeirra Báru og 
Eiríks að hlið-
stæðum, hún 
er upptekin af 
því hvernig við 
e r u m  s m á m 
saman að drepa 
ok k u r á þv í 

eitri sem lífið er 
á meðan hann 
reynir í örvænt-

ingu að frysta lífið eða alla vega 
hluta af því en daðrar jafnframt 
við hugmyndina um nirvana, upp-
ljómum og lausnir á þeirri óbæri-
legu upplifun sem það er að vera 
til. Til sögunnar eru síðan kynnt tvö 
efni sem eiga að geta breytt lífinu til 

hins betra á afgerandi hátt, annars 
vegar hugvíkkandi körtumjólk frá 
Mexíkó og hins vegar kákasusgerill 
sem var um tíma ræktaður á öðru 
hverju heimili landsins og átti að 
vera allra meina bót.

Stórar tilvistarspurningar
Það er ekki skortur á hugmyndum 
og vangaveltum í Kákasusgerlinum 
og stærstu tilvistarspurningarnar 
eru undir, um skynjun og skort, 
fíkn og nánd, tengsl og tilgang, líf 
og dauða. Þessar vangaveltur eru 
viljandi frekar klínískar, persón-
urnar vekja ekki nægilegan áhuga 
eða samúð til að örlög þeirra skipti 
lesandann máli, undirliggjandi hjá 

Báru er einhverskonar tómhyggja og 
tilgangsleysi á meðan Eiríkur gerir 
örvæntingarfullar tilraunir til að 
skilja og finna tilgang en hefur ekki 
erindi sem erfiði. Í lokin verður þó 
einhvers konar lausn og við vitum 
að að minnsta kosti annað þeirra 
tengist lífinu með öllum sínum 
hversdagslegu gleði og sorgum.

Kákasusgerillinn er bók til að lesa 
hægt og/eða oft til að ná að tengja 
við marglaga textann. Og svo er 
ekkert víst að allir tengi og það er 
líka allt í lagi. n

NIÐURSTAÐA: Djúpar og marg-
laga pælingar um skynjun, líf og 
dauða.

Hið eitraða inntak alls

Kákasusgerillinn er nýjasta skáldsaga Jónasar Reynis.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

TÓNLIST

Píanóhátíð Íslands
fyrstu tónleikar

Flytjendur: Andrew J. Yang, Myung 
Hwang Park og Nína Margrét 
Grímsdóttir
Kaldalón í Hörpu
fimmtudagur 24. nóvember

Jónas Sen

Oft hefur verið gert grín að tónlist 
Philips Glass, því hún er svo endur-
tekningarsöm. Ég held að tónlist 
hans sé að einhverju leyti innblásin 
af því að hann starfaði sem leigu-
bílstjóri um tíma. Síbyljan í tónlist 
hans minnir á umferðarnið, sem 
hefur róandi áhrif. Það sama heyrist 
aftur og aftur, en samt er þar fram-
vinda sem oftar en ekki er afskap-
lega seiðandi, jafnvel dáleiðandi. 
Tónlistin er gjarnan angurvær, en í 
henni er líka undarleg birta.

Allt það besta við tónlist Glass 
mátti heyra í Mad Rush frá árinu 
1979, sem Andrew J. Yang píanó-
leikari spilaði í Kaldalóni á fimmtu-
dagskvöldið í síðustu viku. Tónleik-
arnir voru forleikur hátíðar sem 
haldin verður næsta sumar og kall-
ast Píanóhátíð Íslands. Tónlistin var 
íhugul og dálítið nostalgísk, og Yang 
lék hana forkunnarvel. Leikur hans 
var öruggur og nákvæmur, fullur 
af tilfinningum og hápunktarnir 
í tónlistinni voru magnaðir. Smá-
gerð blæbrigði voru fallega útfærð, 
áslátturinn var fágaður, allt að því 
draumkenndur: akkúrat eins og 
hann átti að vera.

Mínímalistarnir slógu í gegn
Glass er mínímalisti, sem þýðir að 
tónlist hans er byggð upp af litlum, 
síendurteknum hendingum sem 
saman mynda stóra heild. Dóm-
kirkja úr óteljandi smáum múr-
steinum er kannski ágæt samlíking; 
margt smátt gerir eitt stórt.

Annar mínímalisti, Steve Reich, 
átti líka flott atriði á tónleikunum. 

Þetta var Piano Counterpoint, en 
þar lék Myung Hwang Park á píanó-
ið við upptöku af píanóleik sem spil-
uð var úr hátalara á sviðinu. Tón-
listin var mjög lífleg og taktföst, og 
Park lék sitt hlutverk fullkomlega. 
Allar nótur voru á sínum stað og 
hrynjandin var stöðug og akkúrat. 
Útkoman var einkar skemmtileg.

Jákvæðar barsmíðar
Þessi tvö atriði voru hápunktur tón-
leikanna. Einnig var þó gaman að 
þremur prelúdíum eftir Gershwin 

í flutningi Yangs, en þar á meðal var 
sönglagið The Man I Love sem Percy 
Grainger útsetti.

Grainger var nokkuð forvitnileg-
ur, hann var ástralskur píanóleik-
ari og tónskáld, og sadómasókisti. 
Honum fannst kynlífið með kon-
unni sinni ekki spennandi nema 
þau lemdu hvort annað. Mamma 
hans barði hann þegar hann var 
lítill og hann dreymdi um að eignast 
börn svo hann gæti barið þau líka. 
Sem betur fer varð honum ekki að 
ósk sinni. Hvað um það, útsetning 
hans á lagi Gersh wins var skemmti-
leg og full af barsmíðum, en þær 
voru allar góðar og uppbyggilegar!

Tilþrifalítill leikur
Þriðji píanóleikari kvöldsins var 
Nína Margrét Grímsdóttir. Hún lék 
bara róleg lög eftir Chopin og Scri-
abin, og leikur hennar var afskap-
lega daufur. Regndropaprelúdían 
fræga eftir Chopin bauð til dæmis 
upp á miklu meiri tilþrif og inni-

leika: þar gerðist bókstaflega ekki 
neitt.

Dagskráin var bland í poka og 
sumt var arfaslakt og hefði vel mátt 
missa sig. Þar á meðal var óttalega 
þunnt verk eftir Myung Hwang 
Park, sem samanstóð aðallega af 
klisjum og virkaði helst eins og 
dinner tónlist. Dúett eftir Pade-
rewski var líka skelfilega flatur, og 
sexhent æskuverk eftir Rakhman-
ínoff, þar sem allir þrír píanóleikar-
arnir spiluð saman á eitt píanó, 
var afar klént. Rakhmanínoff var 
vissulega stórkostlegt tónskáld, en 
hér var hann ekki búinn að öðlast 
marktækan þroska sem listamaður. 
Tónlistin var engu að síður áhuga-
verð í ljósi þess sem síðar varð.

Vonandi eru tónleikarnir sjálfir 
líka vísir að einhverju stórfenglegu 
næsta sumar. n

NIÐURSTAÐA: Mínímalistarnir og 
Gershwin voru frábærir, en sumt 
annað var ekki gott.

Sumt skemmtilegt en annað leiðinlegt

Píanóleikararnir Andrew J. Yang, Myung Hwang Park og Nína Margrét Grímsdóttir þrímenntu á slaghörpuna á tón-
leikum Píanóhátíðar Íslands í Hörpu fimmtudagskvöldið í síðustu viku.  MYND/AÐSEND

Dagskráin var bland í 
poka og sumt var 
arfaslakt og hefði vel 
mátt missa sig.

Jónas Sen

tsh@frettabladid.is

Tilnefningar til Íslensku bók-
menntaverðlaunanna og Íslensku 
glæpasagnaverðlaunanna Blóð-
dropans 2022 voru kynntar á Kjar-
valsstöðum í gær.

Félag íslenskra bókaútgefenda 
(FÍBÚT) hefur tekið að sér fram-
kvæmd Blóðdropans og tilnefndar 
bækur fá nú tilnefningarmiða í sömu 
stærð og tilnefningar til Íslensku 
bókmenntaverðlaunanna og sömu 
upphæð í verðlaun frá félaginu.

Katrín Jakobsdóttir forsætis-
ráðherra er meðal þeirra sem eru 
tilnefnd til Blóðdropans ásamt 
Ragnari Jónassyni og tók hún á móti 
tilnefningunni frá kollega sínum 
Lilju Alfreðsdóttur, menningar- og 
viðskiptaráðherra.

Bæði verðlaun verða afhent um 
mánaðamótin janúar-febrúar á 
komandi ári af forseta Íslands, 
Guðna Th. Jóhannessyni. Verðlauna-
upphæðin er ein milljón króna fyrir 
hvert verðlaunaverk en FÍBÚT kostar 
verðlaunin.

„Kosturinn við þessi verðlaun að 
mínu mati er að það er alltaf eitthvað 
sem kemur á óvart og það er kannski 
þess vegna sem þau hafa lifað svona 
lengi,“ segir Heiðar Ingi Svansson, 
formaður FÍBÚT, um tilnefningarnar 
í ár.

„Auðvitað er þetta mjög sterkt 
skáldsagnaár núna, um það er ekki 
deilt. Það er held ég eitthvað sem við 
getum verið sammála um. Það er til 
dæmis í þeim flokki mjög erfitt val.“

Tilnefningar til Blóðdropans:

Eva Björg Ægisdóttir fyrir Stráka 
sem meiða, Lilja Sigurðardóttir fyrir 
Drepsvart hraun, Ragnar Jónasson og 
Katrín Jakobsdóttir fyrir Reykjavík, 
Skúli Sigurðsson fyrir Stóra bróður 
og Stefán Máni fyrir Hungur.

Tilnefningar til Íslensku bók-
menntaverðlaunanna í flokki 
barna- og ungmennabóka:

Arndís Þórarinsdóttir fyrir Kollhnís, 
Elísabet Thoroddsen fyrir Allt er svart 
í myrkrinu, Eiríkur Örn Norðdahl og 
Elías Rúni myndhöfundur, fyrir Fran-
kensleiki, Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir 
fyrir Héragerði og Sigrún Eldjárn fyrir 
Ófreskjuna í mýrinni.

Tilnefningar til Íslensku bók-
menntaverðlaunanna í flokki 
fræðibóka og rita almenns efnis:

Árni Snævarr fyrir Ísland Babýlon, 
Kristín Svava Tómasdóttir fyrir Far-
sótt, Ragnar Stefánsson fyrir Hvenær 
kemur sá stóri?, Stefán Ólafsson fyrir 
Baráttuna um bjargirnar og Þorsteinn 
Gunnarsson fyrir Nesstofu við Sel-
tjörn.

Tilnefningar til Íslensku bók-
menntaverðlaunanna í flokki skáld-
verka:

Auður Ava Ólafsdóttir fyrir Eden, 
Dagur Hjartarson fyrir Ljósagang, 
Kristín Eiríksdóttir fyrir Tól, Pedro 
Gunnlaugur Garcia fyrir Lungu og 
Sigríður Hagalín Björnsdóttir fyrir 
Hamingju þessa heims. n

Tilnefningar til 
tvennra verðlauna 
kynntar í gær

Íslensku bókmenntaverðlaunin og 
Blóðdropinn verða veitt af forseta 
Íslands í febrúar 2023.
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Gleðileg 
barnabókajól
Kláraðu jólagjafirnar snemma í ár

Fáðu betra 
verð og 
safnaðu 
inneign með 
Samkaupa-
appinu



Ég man viðbrögðin hjá 
pabba þegar ég las 
handritið í fyrsta sinn 
fyrir hann. Þetta var 
eitthvað sem ég hafði 
aldrei upplifað áður.

Mér leið eins og ég 
hefði sjálf upplifað 
þetta út frá sjónarhorni 
pabba.

Stefanía Mjöll Gylfadóttir 
frumsýnir í dag leikverk sem 
byggir á voveiflegum atburð-
um, þegar amma hennar var 
myrt í Öxnadal. Leikritið er 
skrifað frá sjónarhóli föður 
hennar, Gylfa Þórs Þorsteins-
sonar.

odduraevar@frettabladid.is

Stefanía Mjöll Gylfadóttir, leik-
listarnemi við Borgarholtsskóla, 
frumsýnir í dag leikverk sem byggir 
á því þegar amma hennar var myrt 
af bróður sínum í Öxnadal árið 
1996 en verkið heitir einmitt eftir 
árinu. Faðir Stefaníu, Gylfi Þór Þor-
steinsson, hefur verið opinskár um 
atburðina alla tíð og er hann aðal-
persónan í leikritinu sem byggir á 
hans sjónarhorni.

„Við höfum alltaf verið opin með 
þetta heima og við höfum alltaf 
getað rætt þetta,“ segir Stefanía um 
það hvernig aðdragandann að leik-
ritinu bar að. „En ég bað pabba auð-
vitað um leyfi, hvort það væri í lagi 
að við gerðum þetta og það fannst 
honum,“ segir Stefanía.

Hún segir hópinn því næst hafa 
skoðað viðtöl við Gylfa og frá-
sagnir hans af þessum atburðum. 
Gylfi sagði meðal annars frá þessu 

Leikur pabba í leikriti um morðið á ömmu 

Stefanía segir 
verkefnið eðli-
lega hafa tekið 
á enda um mjög 
persónulegt 
viðfangsefni að 
ræða. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 VALLI

Stefanía hefur 
aldrei upplifað 
annað eins og 
þegar hún 
las handritið 
að leikritinu í 
fyrsta sinn fyrir 
pabba sinn. 

í Mannamáli hjá Sigmundi Erni 
Rúnarssyni.

„Þetta er nú bróðir minn, ég 
þekki hann og þetta verður allt í 
lagi,“ voru að sögn Gylfa síðustu orð 
móður hans sem reyndust al röng.

„Þegar hún kemur upp að bænum 
þá ræðst hann til at lögu og hann í 
raun lemur hana til bana, bæði í 
bílnum og dregur hana svo inn í 

húsið og lýkur verkinu þar,“ sagði 
Gylfi í Mannamáli.

Stefanía hyggst fara með hlut-
verk föður síns í leikritinu. „Þannig 
að aðalpersónan verður kvenkyns 
en sagan byggir alfarið á sjónar-
horni pabba, hvernig hann upplifði 
þetta og við könnum það líka þegar 
hann var ættleiddur.“

Hún segir ferlið hafa gengið mjög 

vel, hópurinn hafi einungis verið 
tæpar tvær vikur að þróa leikritið 
sem planið er að setja upp í lengri 
útgáfu á næsta ári sem hluta af loka-
verkefni.

„En í fyrstu fannst mér þetta erf-
itt. Það var skrítið að leyfa öðrum 
að heyra þessa sögu en síðan vand-
ist ég því. Svo byrjuðum við að æfa 
þetta og þá fór maður að fá gæsa-
húð og mér leið eins og ég hefði sjálf 
upplifað þetta út frá sjónarhorni 
pabba.“

Stefanía segir ferlið hafa gert þau 
feðgin nánari. „Ég man viðbrögðin 
hjá pabba þegar ég las handritið í 
fyrsta sinn fyrir hann. Þetta var 
eitthvað sem ég hafði aldrei upp-
lifað áður.“ n

ninarichter@frettabladid.is

Ngozi Fulani, aktívisti og baráttu-
kona gegn heimilisof beldi, segir 
farir sínar ekki sléttar eftir samskipti 
við lafði Susan Hussey við konung-
legu hirðina við Buckinghamhöll á 
þriðjudagskvöld. Hún segir lafðina 
hafa sýnt kynþáttafordóma á góð-
gerðarsamkomu í höllinni.

Hin sextíu og eins árs gamla 
Fulani, sem er dökk á hörund, steig 
fram á Twitter á miðvikudag og sagði 
frá samskiptum við persónu sem 
hún kallaði „Lafði SH“. Í tístinu lýsti 
Fulani því hvernig lafðin þráspurði 
hana út í uppruna, hvaðan hún væri 
og hvaðan hennar fólk væri, þó að 
Fulani hefði ítrekað svarað henni að 
hún væri breskur ríkisborgari, ættuð 
frá Bretlandi.

Fulani ræddi málið í spjallþætt-

inum Good Morning Britain í gær-
morgun þar sem hún fullyrti að tals-
menn hallarinnar hefðu ekki haft 
samband við hana vegna málsins.

Tísti Fulani hefur verið deilt tæp-
lega tuttugu þúsund sinnum og líkað 
við 64 þúsund sinnum þegar þessi 
orð eru rituð. Viðbrögð netverja eru 
á þá leið að hér sé ekki um einangrað 
atvik að ræða, heldur styrki þetta 
frásögn Harrys prins hertogans af 
Sussex og eiginkonu hans hertoga-
ynjunnar Meghan Markle, sem hafa 
tjáð sig opinberlega um rasisma 
innan konungshallarinnar.

Nokkrum klukkustundum eftir 
að Fulani tísti um reynslu sína kom 
opinber yfirlýsing frá höllinni þar 
sem ummælin voru fordæmd og 
þeim lýst sem óviðunandi. Þá var 
staðfest að lafði Susan Hussey hefði 
sagt upp störfum við höllina. Jafn-

framt kom fram að forsvarsmenn 
Buckinghamhallar hefðu boðið 
Fulani aftur til hallarinnar að ræða 
reynsluna í þaula, eitthvað sem 
Fulani hefur nú fullyrt að sé alrangt. 
Haft er eftir Fulani í þættinum Good 
Morning Britain að yfirlýsing hallar-
innar hafi komið henni gríðarlega á 
óvart.

Lafði Susan Hussey, einnig þekkt 
sem Hussey barónessa, gekk fyrst til 
liðs við konungshirðina árið 1960. 
Hún var ein af hirðmeyjum Elísa-
betar drottningar og fylgdi henni 
meðal annars við útför eiginmanns-
ins, Filippusar prins.

Lafðin er guðmóðir Vilhjálms 
krónprins og hefur talsmaður 
prinsins einnig fordæmt ummælin. 
Vilhjálmur er staddur í þriggja daga 
langri heimsókn til Boston um þessar 
mundir. n

Annar skandall skekur Buckinghamhöll

Ngozi Fulani í Good Morning Britain.  MYND/SKJÁSKOT
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Uppskriftavefurinn Purely 
Sigga er verkefni Sigríðar 
Pétursdóttur, kvikmynda
fræðings og sælkera. Á síð
unni deilir hún uppskriftum 
án sykur og glútens, sem hún 
hefur þróað samhliða því 
að borða sig til heilsu, eftir 
gigtargreiningu árið 2018.

ninarichter@frettabladid.is

„Ég var komin með svolítið af upp
skriftum og var að deila þessu inn í 
þetta samfélag okkar sem vorum hjá 
Hildi M. Jónsdóttur heilsuráðgjafa,“ 
segir sykurlausi sælkerakokkurinn 
Sigríður Pétursdóttir, sem oftast 
er kölluð Sigga. „Það er ótrúlega 
margt fólk sem hefur náð bata hjá 
henni. Ég þarf að útskýra fyrir fólki 
að þetta er ekki neinn kúr heldur 
uppskriftir sem voru gerðar til þess 
að ná bata. Að borða sig til heilsu,“ 
segir hún.

Borðaði sig til heilsu
Að sögn Siggu var hún eitt af svo
kölluðum tilraunadýrum á heilsu
námskeiði hjá Hildi. „Hún hafði 
verið að berjast við sjálfsofnæmis
sjúkdóma áratugum saman. Hún 
var búin að fara til Bandaríkjanna 
og sækja sér fróðleik og var búin 
að fá heilsuna aftur með þessum 
breytta lífsstíl,“ segir Sigga og bætir 
við að auk mataræðis hafi hún 
hugað að hreyfingu og hugleiðslu 
einnig, og ekki síst svefninum. Sigga 
segir stórt samfélag hafa myndast 
meðal þeirra sem sótt hafa nám
skeið hjá Hildi. Sigga deildi þar 
uppskriftum og segist hafa fengið 
hvatningu til að setja upp vefsíðu.

„Vinkona mín sem rekur vefsíðu
fyrirtæki gaf mér uppsetningu á 
síðunni í sextugsafmælisgjöf. Það 
var mér svo mikið í mun að þessi 
síða yrði ókeypis af því að ég veit 
að þeir sem þurfa mest á henni að 
halda er fólk sem er veikt og jafnvel 
á örorku og hefur ekki mikið á milli 
handanna,“ segir hún. „Allir voru 
að segja við mig að ég yrði að rukka 
áskrift eða halda námskeið, og ég 
sagði nei,“ segir Sigga, sem fór þá leið 
að fá kostendur til að útvega hráefni 
í staðinn, til að halda þróuninni 
áfram. „Ég átti aldrei von á því að 
þetta yrði svona stórt. Þetta er farið 
að taka svolítið mikinn tíma en ég 
hef mjög gaman af þessu,“ segir hún.

Tími sykurs og hveitis
Jólin eru tími sælkeranna og oft 
fylgir mikill sykur og hveiti matar
æðinu sem hátíðinni tilheyrir. Ekki 
geta þó allir neytt þessara hráefna 
og þar getur verið dýrmætt að styðj
ast við uppskriftir frá reyndum sæl
kerum.

„Það er enginn sykur í þessu 
og ekki heldur það sem er oftast í 
svona uppskriftum, hlynsýróp eða 
hunang – sem ég má heldur ekki 
borða,“ segir Sigga, létt í bragði. „En 
það sem f lokkast undir hollustu
rétti er oft með fullt af döðlum og 
banönum og hlynsýrópi og svona, 
og það er of sætt fyrir mig.“

Í staðinn notar Sigga stevíu, auk 
mjöltegunda sem innihalda svolítið 
sætt bragð, til dæmis kókosmjöl. 
„Kókosmjölið er í eðli sínu svolítið 
sætt. Svo nota ég granateplakjarna 
sem eru alveg of boðslega hollir en 
kannski minnst sætu ávextirnir, en 
gefa samt sætt bragð,“ segir Sigga.

Hollari hátíðaruppskriftir
Á vefsvæðinu Purely Sigga má 
finna fjöldann allan af aðventu 
og jólauppskriftum með hollara 
ívafi. „Síðan mín er rúmlega eins 
árs gömul, þannig að þar er fullt af 
jólauppskriftum frá því í fyrra. Ég 
er búin að vera að þróa þetta síðan 
2018, þegar ég var greind,“ segir 
Sigga. „Fyrstu uppskriftirnar voru 
ekki burðugar. Þær voru svo bragð
vondar og héngu ekkert saman. Ég 

Hollari hátíð í ár með sykurlausa sælkeranum
Sigríður 
Pétursdóttir, 
kvikmynda-
fræðingur og 
sælkeri, deilir 
þrælvinsælum 
uppskriftum 
á vefsíðunni 
Purely Sigga, 
þar sem hún 
sérhæfir sig í 
hveiti- og sykur-
lausum réttum. 
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var grátandi að reyna að búa þetta 
til og þetta leit allt út eins og gubba,“ 
segir hún og skellihlær.

Sigga segir að finna megi fjölda 
veganuppskrifta á netinu, en gjarn
an séu þær ýmist fullar af sykri eða 
glúteni.

Hugmyndin um jól án hveitis og 
sykurs kann að hljóma illa í eyrum 
margra. Aðspurð hvernig hafi verið 
að fara inn í desember fyrst eftir 
greiningu, vitandi að hún gat ekki 
borðað það sem hún gat borðað 
áður, svarar Sigga:

Fyrstu jólin algjör hörmung
„Ég ætla ekki að leyna því að mér 
fannst það alveg hörmung. Ég var 
alveg í grunninum á prógramm
inu sem ég fór í. Eins og strákurinn 
minn sagði: Mamma má bara borða 
glútenlaust vatn,“ segir Sigga og 
kímir. „Þetta var næstum því þann
ig. Ég var og er enn rosalegur sælkeri 
og mér fannst hrikalegt að fá engar 
jólasmákökur, jólanammi og jóla
deserta.“

Sigga segist hafa gert sitt besta til 
að gera sínar útfærslur af jólamat. 
„Sumt var skárra en ekkert, þessi 
fyrstu jól. En nú er þessi tími liðinn 
og mikið hefur breyst, þannig að 
ég sakna hins ekki neitt,“ segir hún 
og nefnir til dæmis piparkökuupp
skrift sem hún þróaði í fyrra. „Þær 
eru ekki alveg eins og þessar kökur 
með glúteni, sem fólk er vant. En 
fyrir þá sem ekki mega borða það 
er mjög gott að fá eitthvað svona í 
staðinn.“

Aðspurð hvernig hún beri sig að í 
kringum jólaboð sem árstímanum 
fylgja, segist Sigga gjarnan taka með 

sér mat. „Ég geri það yfirleitt, og ég 
tek gjarnan með mér eftirrétti. Ég 
var með æskuvinkonunum í fyrra
dag, þá tók ég með svampbotna
köku með hafrarjóma og fullt af 
ávöxtum og hinu og þessu,“ segir 
hún. „En vinkonur mínar eru yndis
legar og reyna að gera uppskriftir 
sem ég má borða. Ég má borða fisk 
og sjávarrétti þannig að það er oft 
eitthvað svoleiðis í boði.“

Kokkur og kona með sérþarfir
Hún segist þó taka með sér mat 
þegar hún fer í boð þar sem hún 
þekkir ekki mikið til. „Við maðurinn 
minn erum svona martraðar parið 
að bjóða í mat, hann er kokkur. 
Það eru allir hræddir við að bjóða 
kokkum í mat, og ég er konan með 
sérþarfirnar,“ segir Sigga og hlær.

„En sannleikurinn er sá að hann 
er svo þakklátur. Hann er alltaf 
að elda ofan í aðra. Þó að það væri 
soðinn fiskur með smjöri yrði hann 
glaður.“

Sigga segir þau hjónin yfirleitt 
vera með humar á aðfangadag. 
„Með miklu af salati og grænu. Við 
gerðum hnetusteik í fyrra sem við 
þróuðum og finnst alveg rosalega 
góð. Það var mikið af fólki sem eld
aði hana og sendi mér myndir. Það 
var eins og auka jólagjöf fyrir mig, 
að heyra frá öllum sem voru búin 
að elda hnetusteikina og humarinn 
sem er á vefsíðunni,“ segir hún.

Hissa á vinsældunum
Móttökurnar komu Siggu á óvart. 
„Ég hélt að það myndu svona 10 
manns skoða síðuna mína. Ég 
verð alltaf svo hissa þegar ég heyri 
frá ókunnugu fólki. Það eru 1.800 
manns sem fylgja mér á Purely 
Sigga Facebooksíðunni. Ég á mun 
færri fylgjendur á Instagram og það 
er örugglega aldurinn, en það væri 
gaman að fá yngri fylgjendur af því 
að það er svo mikið af ungu fólki 
sem er vegan og veit ekki af þessu,“ 
segir hún.

Uppskriftirnar á síðunni eru ekki 
allar vegan, af því að það eru fisk
réttir einnig. 

„Það má segja að ég sé pescet
arian. Ég borða fisk og sjávarrétti 
en ekki kjöt, og stöku sinnum 
egg. Þær eru tvö til þrjú hundruð, 
uppskriftirnar á síðunni. Þar eru 
kannski fjórar með eggjum. 

Ég þarf að útskýra fyrir 
fólki að þetta er ekki 
neinn kúr heldur 
uppskriftir sem voru 
gerðar til þess að ná 
bata. Að borða sig til 
heilsu.

Sítrónusmákökur með 
kanilmöndlukurli 

1 bolli hrísmjöl
½ bolli möndlumjöl (eða soja-
mjöl)
½ bolli kókoshveiti
1 msk. stevíuduft, eða 12 dropar 
stevía
1 msk. kókosolía
1 egg
40 g vegan smjör, blokk frá Naturli
½ bolli möndlumjólk (eða önnur 
jurtamjólk)
1 sítróna
½ tsk. hreint vanilluduft
¼ tsk. salt

Ofan á
1 eggjahvíta
1 tsk. stevíuduft eða nokkrir 
dropar af stevíu
Saxaðar möndlur sem hafa verið 
ristaðar aðeins á pönnu með kanil 
og vegan smjörklípu eða sólþurrk-
aður sítrónubörkur frá Mabrúka 
eða sesamfræ

Forhitið ofninn í 170°C. Bræðið kók
osolíuna og kælið. Þvoið sítrónuna, 
rífið börkinn og kreistið safann 
úr sítrónunni í skál. Setjið eina 
teskeið af sítrónuberki út í safann, 
hrærið stevíuna saman við og síðan 
jurtamjólkina. Sítrónubörkur frá 
Mabrúka gefur sterkara og betra 
bragð. Sigtið saman hrísmjöl, 

möndlumjöl (eða sojamjöl), kókos
hveiti, salt og vanillu í aðra skál og 
blandið vel saman. Skerið vegan 
smjörið í litla bita. Hellið kókosolí
unni og vökvanum saman við þurr
efnin og hrærið aðeins saman. Síðan 
fer eggið saman við og að lokum 
smjörbitarnir. Best er að hnoða það 
saman í höndunum á svipaðan hátt 
og þegar hefðbundið smjördeig er 
gert. Mótið deigið í rúllu og kælið 
hana í ísskáp í a.m.k. klukkustund. 

Að fletja þetta deig út er erfiðara 
en þegar um venjulegt smáköku
deig er að ræða því það er lausara 
í sér, þar sem ekkert glúten heldur 
því saman. Það er þó vel gerlegt, 
gætið þess bara að f letja lítið út í 
einu og setja svolítið hrísmjöl bæði 
á borðflötinn og kökukeflið. Einnig 
er mikilvægt að þrýsta ekki köku
keflinu fast niður heldur leyfa því 
að rúlla létt yfir deigið. 

Stingið út kökur og raðið þeim á 
bökunarplötu með bökunarpappír. 
Þeytið aðeins eggjahvítuna með 
stevíunni og penslið hverja smáköku 
með henni. Setjið kanilmöndlur, 
sítrónubörk frá Mabrúka eða sesam
fræ ofan á eggjahvítuna. Bakið við 
170 gráður í 10 mínútur og kælið á 
rist. Mér finnst gott að geyma smá
kökurnar í frysti og borða þær beint 
úr frystinum. Þær eru nefnilega ekki 
jafn stökkar og smákökur úr hefð
bundnum hráefnum, en hálffrosnar 
líkjast þær þeim. n
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Vöruúrval er mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsins er til og með 04. desember eða á meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Yrsa í fantaformi!
Lögregluteymið sem Yrsa Sigurðardóttir kynnti  
til sögunnar í bók sinni Lok, lok og læs snýr hér aftur  
og rannsakar flókið mál í sögu sem fær hárin til að rísa. 

Tilboðsverð 5.199 kr.
verð áður 7.999 kr.

Fimm vinir halda til Vestmannaeyja 
um miðjan vetur. Tilefnið er sorglegt, 
jarðarför gamallar vinkonu, en  
endurfundirnir eru líka ánægjulegir.  
Fljótlega verður þó ljóst að þau eiga 
óuppgerð mál úr partíi sem þau héldu 
sjö árum fyrr á stúdentagarði og hlaut 
örlagaríkan endi. Og ekki er víst að allir 
eigi afturkvæmt úr þessari ferð.

„Yrsa skrifar alltaf frábærar bækur.“ 
Politiken

„Yrsa trónir á toppnum í hópi  
norrænna glæpasagnahöfunda.“ 

Sunday Times

afsláttur
35%

Bóksali í 150 ár



Hreinskilin og opinská sjálfsævisaga eins helsta  
hugsuðar átjándu aldar, Jeans-Jacques Rousseau.  
Pétur Gunnarsson þýðir og ritar formála og  
skýringar.

Innbundin Rafbók 

STÓRBROTIÐ  
BÓKMENNTAVERK 
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Vinsælasta stefnumótaforrit 
heims tilkynnti á dögunum 
um vöxt í hópi áskrifenda 
sem greiða fyrir þjónustuna. 
Sjötíu og fimm milljónir 
virkra notenda eru skráðir á 
Tinder í heiminum í dag.

ninarichter@frettabladid.is

Tinder er vinsælasta stefnumótafor-
rit heims. Um er að ræða smáforrit 
sem gerir notendum kleift að para 
sig við aðra notendur í nágrenninu, 
út frá staðsetningu hverju sinni. 
Notendur sópa til hægri ef þeim 
líkar það sem þeir sjá, og afþakka 
með því að sópa, eða „svæpa“ til 
vinstri. Ef báðir notendur sópa 
til hægri er talað um pörun, sem í 
daglegu tali er kallað enska heitinu 
„match“. Ef pörunin lukkast geta 
notendurnir spjallað í gegnum for-
ritið.

Til þess að ákveða sig hvort sópa 
eigi til hægri eða vinstri, getur not-
andi skoðað prófíl sem inniheldur 
ljósmyndir af hinum notandanum, 
ásamt stuttri textalýsingu. Þá geta 
notendur einnig tengt Spotify og 
Instagram aðganga sína við prófíl-
inn ef þeir kjósa.

Grunnhugmyndin að pöruninni 
er einföld og gengur út á að heilla 
notendur með glæsilegu útliti á 
prófíl. Af þessum sökum hefur 
Tinder fengið á sig orð sem snjall-
forrit hannað fyrir skyndikynni, en 
þrátt fyrir það hafa margir notendur 
stofnað til langtímasambanda og 
jafnvel hitt maka sinn í gegnum 
appið. Aðal-keppniautur Tinder, 
Bumble, hefur nýtt sér þetta orðspor 
og þannig gefur Bumble sig út fyrir 
að vera sérstaklega fyrir fólk sem er 
í leit að samböndum, samkvæmt við-
skiptavefnum Business of Apps. Það 
vantar ekki framboðið af valkostum, 
en áætlað er að um 8.000 stafrænar 
stefnumótalausnir séu í boði í heim-
inum í dag. Það er til mikils að vinna, 
en stafræni stefnumótamarkaður-
inn veltir tæpum 8 milljörðum 
Bandaríkjadala á ári hverju og spáð 
er áframhaldandi vexti.

Tinder var stofnað árið 2012 í 
nýsköpunarhraðlinum Hatch Lab 
sem rekinn var af fyrirtækinu Int-
erActiveCorp. Stofnendur appsins 
eru Sean Rad, fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri Tinder, og Justen 
Mateen, fyrrverandi fjármálastjóri. 
Þeir kynntust í námi við Kali-
forníuháskóla.

Tinder sló hratt í gegn og 
síðla árs 2013 voru 350 
milljón daglegar sóp-
anir á miðlinum. 
Árið 2015 bauð 
Tinder upp 

Mest aðlaðandi störfin samkvæmt könnun Zippia

Konum þótti mest aðlaðandi:
n Læknir
n Lögfræðingur
n Smiður
n Verkfræðingur
n Verkefnastjóri
n Slökkviliðsmaður
n Byggingarverkamaður
n Tölvunarfræðingur
n Vélfræðingur
n Bókari

Körlum þótti mest aðlaðandi:
n Hjúkrunarfræðingur
n Leikskólakennari
n Læknir
n Ritari
n Lögfræðingur
n Dansari
n Grunnskólakennari
n Þjónn
n Hárgreiðslumeistari
n Móttökuritari

Læknar og hjúkrunarfræðingar vinsælastir

Nokkrar staðreyndir  
um Tinder

n  Tinder skilaði hagnaði upp á 
1,6 milljarða Bandaríkjadala 
árið 2021.

n  Árið 2021 voru 75 milljónir 
virkra notenda skráðar á 
forritið.

n  Þar af fer ein og hálf milljón 
notenda á stefnumót í 
hverri viku.

n  Meðal notandinn opnar 
forritið fjórum sinnum á 
dag, samkvæmt gögnum 
frá SurveyMonkey.

n  Sextíu prósent notenda eru 
yngri en 35 ára.

n  Þrír fjórðu notenda Tinder 
eru karlkyns.

á áksriftarleiðina Tinder 
Plus og árið 2017 var 
boðið upp á Tinder Gold.

Sa m k væmt ný r r i 
sk ý rslu f rá Match 
Group, sem á Tinder 
og einnig stefnumóta-
appið Hinge, hefur 

þriðji ársfjórðungur 
2022 skilað aukn-

um hagnaði. Þar 
hefur fjöldi not-
enda sem greiða 
fyrir áskrift á 
Ti nder au k-
ist um 7% á 
heimsvísu.

B a n d a -

ríska vefsíðan Zippia tók saman 
lista yfir þau störf sem samkvæmt 
notendum voru mest aðlaðandi í 
hugum notenda síðunnar. Í hugum 
kvenna þótti mest aðlaðandi að vera 
læknir en körlum þóttu hjúkrunar-
fræðingar mest aðlaðandi.

Samkvæmt niðurstöðum könn-
unar Zippia síðan í fyrra tróndu 
læknar, lögfræðingar og smiðir á 
toppnum yfir mest aðlaðandi störf-
in í Bandaríkjunum. Karlar hrifust 
mest af hjúkrunarfræðingum og 
leikskólakennurum og settu lækna 
í þriðja sæti. Svarendur voru karlar 
og konur, gagnkynhneigð og sam-
kynhneigð, en önnur kyn voru ekki 
hluti af könnuninni. n

Samskipti fólks 
á Tinder geta 
verið misjöfn. 
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frettabladid.is
550 5000
RitstjóRn ritstjorn@frettabladid.is 
AuglýsingAdeild auglysingar@frettabladid.is 
PRentun Torg ehf.
dReifing Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 2022 - 2025

HORSENS 
Rafdrifinn hægindastóll.  
Svart eða grátt gæðaleður.

Verð 269.900 kr.

TIMOUT 
Hægindastóll á snúningsfæti. 
Tímalaus hönnun. Til í fleiri 
útfærslum

Verð 329.900 kr.

LACOSTE CLUB
Baðsloppur, L - XL.  
Verð frá 26.900 kr.

Nú frá 21.520 kr.

BOSS LORD
Kimono baðsloppur, ýmsir 
litir. S - XXL.  
Verð frá 28.900 kr.

Nú frá 23.120 kr.

20% 20%

20% AFSL ÁTTUR AF ÖLLUM*  
VÖRUM Í DAG 11.11.

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

VEFVERSLUN
www.betrabak.is
OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN 

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 

York eru með Serta Splendid Royal heilsudýnu frá Serta. 
Hún er fimm svæðaskipt pokagormadýna með góðum 
stuðningi. Einstakt pokafjöðrunarkerfi sem lagar sig að 
þér og tryggir rétta svefnstellingu.

FIMM STJÖRNU LÚXUS HÓTELRÚM
– HEIM TIL ÞÍN –

Stærð Verð Tilboðsverð

160 x 200 cm 424.900 kr. 336.920 kr.

180 x 200 cm 464.900 kr. 371.920 kr.

180 x 210 cm 484.900 kr. 387.920 kr.

200x200 cm 504.900 kr. 403.920 kr.

SERTA YORK HEILSURÚM 
(dýna, botn, gafl og lappir) 

STORMUR 
Heilsuinniskór. Ýmsir litir. 

Verð 10.900 kr.

VERÖLD HVÍLDAR
BETRA BAK – LEGGUR GRUNN AÐ GÓÐUM DEGI

ELEGANTE SÆNGURFÖT
Ýmsir litir. 140x200 kr. 
Verð frá 26.900 kr.

Nú frá 21.520 kr.

JOOP SÆNGURFÖT 
Cornflower, ýmsir litir. 140x200 cm. 
Verð frá 28.900 kr.

Nú frá 23.120 kr.

9 SVÆÐA NUDD- 
INNLEGG ÚR LEÐRI

AARØ MOSCUS HEIT 
DÚNSÆNG 
140x200 cm. 725g. 90% dúnn, 
10% smáfiður. Verð 49.900 kr.

Nú 39.920 kr.

Nú frá 19.920 kr.

LUXURY OUTLAST 
HITAJÖFNUNARKODDI 
50x70 cm. 600g. 90% dúnn 
og 10% smáfiður. Verð 24.900 kr.

Verð 17.900 kr.

TEMPUR TRADITIONAL 
KODDI, MEDIUM 
50x70 cm. Sígild lögun og  
gefur góðan stuðning. 

Verð 17.900 kr.

TEMPUR ORIGINAL , 
MEDIUM 
30x61 cm. Hönnun koddans fylgir 
náttúrulegri sveigju hálsins og  
styður þannig við mænu og hrygg.

20%

20%20%

20%

SKRÁNING Á ICEWEAR.IS

FUNI UNISEX DÚNÚLPA
Kr. 33.990,-

 
 
Odds Ævars  
Gunnarssonar

n Bakþankar

Ég á kött, sem mér þykir mjög vænt 
um, með kærustunni minni. Hún 
er svona kósí köttur, með þykkan 
feld, svona kúrukisa. Henni finnst 
gott að fara út en samt bara smá, 
enda orðin nokkurra ára gömul.

Núna er hún komin í megrun. 
Hún var nefnilega orðin aðeins of 
þung að sögn dýralæknisins og við 
eiginlega vissum upp á okkur sök-
ina. Það var nefnilega svo gaman 
að gefa henni góðgæti, harðfisk og 
svona, og sjá hana alla ljóma.

Nú skömmtum við henni fóðrið. 
Hún fær 60 grömm á dag. Stundum 
70 ef maður vill friða samviskuna 
þegar hún beitir mjálminu gegn 
manni.

Heyrðu, eftir nokkrar vikur í 
megrun kemur á daginn að henni 
líður bara miklu betur. Hún er 
miklu orkumeiri, hressari og 
leikur sér með dót sem hún hafði 
aldrei leikið sér með áður. Það var 
þá aldrei greiði við hana að gefa 
henni meiri mat.

Ég viðurkenni að við þessa upp-
götvun reikaði hugurinn til eigin 
mataræðis. Ég nefnilega trúi ekki 
á megrun.

Ég myndi nefnilega held ég 
brillera í nokkra daga, kannski 
vikur. Og örugglega líða betur. 
En svo myndi ég óhjákvæmilega 
gefast upp og taka aftur upp frekar 
venjulega en ekkert sérstaka lifn-
aðarhætti mína með tilheyrandi 
bjórþambi.

Þannig að svona verður þetta í 
desember. Á meðan ég panta mér 
fimmhundraðasta þriðjudagstil-
boð ársins og háma í mig jóla-
matinn yfir hátíðarnar verður kisa 
að njóta lífsins með sín 60 grömm 
af mat. Kannski að kisan ætti bara 
að eiga mig frekar en öfugt. n

Megrun (ekki 
fyrir mig)






