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Jólagjafahandbók

Skemmtikrafturinn Sóli Hólm kætir landsmenn á aðventunni með jólasýningunni Jóli Hólm.  

Sóli kveðst einmitt vera mikill aðventustrákur en þegar jólin sjálf skelli á geri þau jafn 

lítið fyrir hann og hans eigið afmæli. Jólahefðir eru frekar lausar í reipunum hjá Sóla en 

eftirrétturinn sem nefndur er eftir Laugardalshöllinni er þó órjúfanlegur hluti jólanna.

Matur:
Jólahlaðborð á að vent un ni

 
Skart:

Gjaf ir sem gle ðja augað

Útivist:
Jólag jaf ir f jallageitan na

Græjur:
B e st u pak kar nir

Ferðalög:
B orgar ferðir um jólin

Jóli Hólm
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Gjöf sem 
Gleður 
auGað

Úr eru jólagjafir sem standast tímans tönn og það sama má 
segja um skartgripi. Jólapakkarnir þurfa nefnilega ekki að vera 

stórir til að vekja mikla lukku. Hvort sem um er að ræða nýja 
og ferska íslenska hönnun eða erlendar gæðavörur sem byggja á 

aldagamalli hefð, þá skortir ekki fallega og einstaka valmöguleika 
undir jólatréð – fyrir þá lítillátu jafnt sem glysgjörnu.

TAG Heuer Carrera Calibre 5

n  Carrera Calibre 5 úrið frá svissneska úraframleið-
andanum TAG Heuer einkennist af tímalausri hönnun. 

Úrverkið er sjálftrekkt og með 38 stunda aflforða. 
Úrið er með 100 metra vatnsvörn, stálkeðju, safírgler 

og silfurlitaða skífu. Hönnunin á rætur að rekja til 
kappakstursbrautar árið 1963 og er úrið því með mjög 

læsilega skífu. TAG Heuer úr fást í Michelsen.
Verð: 560.000 kr.

Belluno hringur

n  Litríkur og skemmtilegur hringur frá danska skartgripamerkinu  
Sif Jakobs. Hringurinn er úr gullhúðuðu silfri og skreyttur með lituðum 

zirkonia steinum. Einstaklega góð leið til að bæta smá lit í lífið. 
Hringurinn er meðal annars fáanlegur í  

skartgripaverslununum Mebu og Leonard.  
Verð: 17.900 kr.

Demantseyrnalokkar frá Georg Jensen

n  Virkilega fágaðir og fallegir demantseyrnalokkar frá Georg 
Jensen. Lokkarnir eru úr 18 karata gulli með ferskvatns kúltúr 
perlum og demöntum. Hæð eyrnalokkanna er 18 mm og þver-
málið 8 mm. Þeir eru hluti af skartgripalínunni Magic frá Georg 
Jensen sem er hönnuð af Regitze Overgaard. 

Demantseyrnalokkarnir eru fáanlegir í Jens.  
Verð: 164.900 kr.



Verður gjöfin þín 
gjöfin þín?

Gefðu vini, fjölskyldu eða ástinni fallega gjöf sem skapar 
dýrmætar minningar — ein gjöf opnar yfir 40 dyr út í heim.

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

Kauptu þína gjöf á icelandair.is/gjafabref



Gucci Link to Love

n  Einstaklega fallegt armband úr 18 karata gulli frá Gucci. 
Armbandið er skreytt með ellefu grænum túrmalínsteinum og 

gröfnum röndum. Link to Love línan frá Gucci á að tákna ástarsögur 
nútímans og raðast skartgripirnir í línunni einstaklega vel saman. 

Armbandið fæst í Michelsen. Verð: 480.000 kr.

Silfur og rósagull armband

n  Armbandið er afskaplega falleg og tímalaus hönnun.  
Það er hluti af skartgripalínunni Offspring úr smiðju Georg 

Jensen og er hannað af Jacqueline Rabun. Það er úr silfri og 18 
karata rósagulli og hægt er að stilla lengd þess á milli 14, 16 og 

18 cm.  Armbandið fæst í Jens. Verð: 39.900 kr.

Longines Conquest Classic

n  Conquest Classic úrin frá 
Longines fanga á einstakan hátt 

fágunina sem skilgreinir Longines. 
Úrið hefur 50 metra vatnsvörn, 

safírgler og speglunarvörn. Stál-
keðju með þreföldum öryggislás og 
bláa skífu með áfestum rauðagulls 

strikum. Úrið hentar bæði fyrir 
hversdagsleg eða fínni tilefni og er 

fáanlegt í Michelsen. 
Verð: 155.000 kr.

Sjávar eyrnalokkur

n  Stakur eyrnalokkur úr 14 karata 
gulli, með 14 karata gullkrossi og 

svartri perlu frá Orrifinn. Einstak-
lega eiguleg og falleg íslensk hönnun 

sem er fullkomin í jólapakkann. 
Helga Friðriksdóttir og Orri Finns-

son mynda hönnunarteymið að baki 
Orrifinn skartgripa, en þau hönnuðu 

meðal annars Bleiku slaufuna í ár. 
Eyrnalokkurinn fæst meðal annars í 

verslun Orrifinn. 
Verð: 17.900 kr.
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Augnablik sem ylja 

Einstök og nærandi fyrirtækjagjöf 

Í gjafabréfi Bláa Lónsins koma saman vellíðan, hlýja og umhyggja.
Við hjálpum þér að setja saman upplifun sem hentar starfsfólkinu þínu 

svo þau geti notið töfranna sem leynast í lóninu.
 

Hafðu samband og við setjum saman hlýlega gjöf fyrir fólkið þitt. 
Þú getur sent okkur línu á blsales@bluelagoon.is eða hringt í síma 420 8800.

 



Basalt hálsmen

n  Gullfallegt hálsmen með tunglsteini frá íslenska 
skartgripamerkinu Aurum by Guðbjörg. Hálsmen-
ið er fáanlegt með 42 eða 45 cm silfurkeðju. Tungl-
steinar eru til að mynda taldir geta hjálpað til við 

samskipti við andlegar verur, æðra sjálf og hið guð-
lega. Hægt er að kaupa hálsmenið í verslun Aurum. 

Verð: 14.200 kr.

Balmain Classic R Lady

n  Classic R úrin frá Balmain eru sköp-
uð fyrir þau sem vilja fágun og fegurð. 

Classic R Lady úrið er einstaklega fallega 
hannað og hentar við öll tilefni. Skífa 

úrsins er úr hvítri perlumóður og er 
hvert úr því einstakt. Úrið gengur fyrir 
rafhlöðu og er með 50 metra vatnsvörn. 

Það er úr stáli, með safírgler og speglun-
arvörn. Úrin frá Balmain fást í Michelsen. 

Verð: 92.900 kr.

Victorinox Alliance Chronograph

n  Victorinox er ef til vill þekktast fyrir vasahnífana sem 
fyrirtækið framleiðir, en svissneski framleiðandinn gefur 
heldur ekkert eftir í úrunum. Alliance Chronograph úrið 
er fallega hannað og hentar bæði hversdagslega og fyrir 
fínni tilefni. Úrið er með 100 metra vatnsvörn og stál-
keðju með þreföldum öryggislás. Úrið hefur safírgler með 
speglunarvörn og er fáanlegt með bláa eða svarta skífu. 
Úrin frá Victorinox fást í Michelsen. Verð: 137.000 kr.
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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.  



Jóhann óskar Jóhannsson

johann@vb.is

N ú þegar sex vikur eru 
til jóla styttist óðfluga 
í það að borgir víða um 

heim fara að skreyta göturnar 
með jólaljósum. Það er fátt sem 
jafnast á við að ferðast utanlands 
um jólin, hvort sem um ræðir 
borgarferð eða sólarferð. Margir 
nýta jólaborgarferðirnar til að 
klára jólagjafainnkaupin og fá 
jólaandann beint í æð. Aðrir velja 
að fara í sólarferð um jólin og 
sleppa við jólastressið. Viðskipta-
blaðið tók saman nokkrar borgir 
(og eina tiltekna eyju nálægt 
ströndum Afríku), sem tilvalið er 
að heimsækja um hátíðarnar.

eitt lítið ferðalaG
Það getur verið frískandi að kíkja í borgarferð 
í jólafríinu, klára jólagjafainnkaupin og fá 
jólaandann beint í æð. Þá er einnig orðið 
sífellt vinsælla hjá fólki að flýja jólastress-
ið og halda upp á jólin í sólinni. Ferðirnar 
eru fjölbreyttar á þessum tíma árs og hefur 
Viðskiptablaðið tekið saman nokkra áfanga-
staði sem tilvalið er að heimsækja um jólin.

New York
Það er líklega ekki til sú borg sem hentar betur 
til jólagjafainnkaupa en New York. Stóra eplið 

skartar öllum helstu verslunum sem skreytt-
ar eru með einstökum hætti. Ef þig vantar ráð 

varðandi jólagjafainnkaupin geturðu síðan hitt 
á jólasveininn í Macy‘s. Fjölmörg skautasvell 

opna um jólin í New York, þar á meðal í Central 
Park, Rockefeller Center og Bryant Park, þar 

sem enginn skortur er á heillandi jólamörk-
uðum. Hápunktur jólanna í New York er án efa 

þegar kveikt er á ljósum hins fræga jólatrés á 
Rockafeller-torgi þann 30. nóvember. Fjölmargir 

tónleikar eru þá haldnir í borginni um jólatí-
mann. Andrea Bocelli heldur tónleika í Madi-
son Square Garden 14. desember og Billy Joel 

heldur tónleika á sama stað 19. desember. Ef þú 
ert í stuði fyrir leikhús geturðu séð sígild leik-

rit á borð við Lion King, Chicago og Aladdin. Þá 
eru íþróttaviðburðir á hverju strái, hvort sem 

um ræðir NFL, NBA eða NHL. Bæði Play og 
Icelandair fljúga daglega til New York.
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Barcelona
Þó að hvít jól séu afar fátíð í 
Barcelona er borgin sem slík afar 
falleg á jólin eins og á sumrin. Áður 
fyrr var borgin ekki beint þekkt 
fyrir miklar jólaskreytingar og há-
tíðarhöld, en breyting hefur orðið á 
því. Borgin er stútfull af heillandi 
jólamörkuðum. Má þar nefna Fira 
de Santa Llúcía, sem er beint fyrir 
framan dómkirkjuna, og Fira de 
Nadal de la Sagradia, sem er rétt hjá 
La Sagrada kirkjunni. Þess fyrir utan 
er tilvalið að skella sér á La Boquer-
ia matarmarkaðinn á Römblunni, 
þar sem hægt er að fá sér heitt kakó 
og churros, auk alls kyns matar 
og drykkja. Í Barcelona er enginn 
skortur á verslunum til að klára 
jólagjafainnkaupin, og er auðvelt 
að fara á milli verslunarsvæða eða 
taka lestina á milli svæða í borginni. 
Þá opnar fjögur þúsund fermetra 
jólaskautasvellið BarGelona þann 
22. nóvember og verður það opið til 
6. janúar. Skautasvellið er í La Farga 
í L‘Hospitalet og er það stærsta í 
Evrópu. Bæði Play og Icelandair 
fljúga til Barcelona, nokkrum sinn-
um á viku.

Tenerife
Það hefur orðið sífellt vinsælla á meðal Íslendinga að verja 

jólunum í blíðunni á Tenerife. Meðalhiti á Tenerife í desember 
er um 19-20 gráður og er sólin skínandi flesta daga. Það ætti að 
vera nógu hlýtt fyrir sólbað á daginn, en mögulega er peysuveð-
ur að kvöldi til. Flestir veitingastaðir og barir eru með óbreytt-

an opnunartíma í kringum jólin og áramótin. Þá bjóða veitinga-
staðir upp á sérstakan jólamatseðil á jólunum, og er kjörið 

fyrir Tenefara að panta jólakvöldverðinn með góðum fyrirvara. 
Fyrir utan gömlu góðu sólböðin er hægt að labba um gamla 

bæinn í Los Cristianos eða höfuðborgina Santa Cruz og njóta 
jólaskreytinganna. Fyrir íþróttafólkið er um að gera að skella 

sér í fjallgöngu eða leigja hjól og hjóla meðfram strandlengjunni. 
Bæði Play og Icelandair fljúga oft á viku til Tenerife.
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577 5600     |     info@oskaskrin.is     |     oskaskrin.is

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.



París
Borg ástarinnar stendur ávallt 

undir nafni um jólin. Jólamarkað-
ir fylla stræti Parísar þar sem vin 
chaud og crepes er í boði á hverju 

götuhorni. Borgin er vel skreytt 
um jólin, Champs Elysées prýð-

ir meira en milljón jólaperur og er 
Eiffel turninn ekki síður fallegur. Ef 

börnin eru ekki ennþá komin í jóla-
skap er tilvalið að fara með alla fjöl-
skylduna í Disneyland, sem er rétt 

fyrir utan borgina. Í Disneylandi 
er haldið svokallað „Enchanted 

Christmas“, skírt í höfuðið á Disn-
ey-kvikmyndinni Enchanted. Þess 

fyrir utan er tilvalið að ná sér í 
kaffibolla og örva skilningarvitin 
á hinum fjölmörgum listasöfnum 
Parísar. Það er enginn framboðs-

skortur á flugi til Parísar, bæði Play 
og Icelandair fljúga þangað daglega.

Kaupmannahöfn
Höfuðborg Danmerkur er einn allra vin-
sælasti áfangastaður Íslendinga allan 
ársins hring. Þangað er tilvalið að fara 
um jólin og rölta um borgina, kíkja á 
jólamarkaði og gæða sér á eplaskífum og 
jólaglöggi. Svo er hægt að gera enn betur 
við sig og snæða smörrebrauð og drekka 
Jóla-Tuborg með. Mælt er með því að fara í 
Tivoli Gardens ef ætlunin er að fá jólaand-
ann beint í æð. Jól í Tivoli Gardens eru frá 
18. nóvember til 31. desember, og er hvergi 
til sparað í jólaskreytingum. Stemningin 
í Tivoli er sérstaklega góð á kvöldin þegar 
jólaljósin fá að njóta sín. Það er mikið 
framboð á flugi til Kaupmannahafnar, en 
bæði Play og Icelandair eru með dagleg 
flug til Köben.
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London
London er með vinsælli áfangastöðum Íslendinga um jólin. Á Oxford-stræti er hægt að klára jólagjafainnkaupin í einum hvelli. Í vesturhluta 
borgarinnar má finna Kew Gardens, þar sem hvergi er til sparað í jólaskreytingum. Þar er tilvalið að rölta um, njóta ýmissa kræsinga, og 
drekka í sig jólastemninguna. Þá eru skautasvell víðs vegar um borgina, þar á meðal fyrir utan Natural History Museum. Winter Wonderland 
á Hyde Park er af mörgum talið vera andlit jólanna í London. Þar eru rússíbanar, tónleikar, listskautasýningar, barir, veitingastaðir og margt 
fleira. Það er því af nægu að taka. Líkt og á við um flesta áfangastaðina sem hér um ræðir er lítið mál að ferðast til London, alla daga vikunnar. 
Play og Icelandair fljúga þangað daglega og urmull af öðrum flugfélögum eru með flug vikulega, milli London og Keflavíkur.

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.

Gjafakort  
Landsbankans

LANDSBANKINN. IS



Bestu 
pakkarnir

„Tímarnir breytast og tækin með“ væri viðeigandi uppfærsla á máltækinu gamalkunna fyrir 21. öldina, svo hratt hefur 
tækninni fleygt fram síðustu áratugi, og ekkert lát virðist stefna í þar. Það er því full ástæða til að taka saman nokkur nýleg 

tæki og tól sem kunna að hafa farið fram hjá jafnvel gleggstu lesendum í því upplýsingaflóði sem á okkur getur dunið.

Þráðlaus Xbox fjarstýring

n  Hver á ekki góðar æskuminningar af því að spila tölvuleiki 
í sjónvarpinu frammi í stofu með fjarstýringu í hönd og vini 
sína – eða óvini, eftir því hvaða leik var verið að spila – sér 
við hlið? Þótt enn séu til leikjatölvur með stýripinna sem 
tengjast við sjónvarp hefur tölvuleikjaspilun að miklu leyti 
færst yfir í borð- og fartölvur og snjallsíma. Það þarf þó ekki 
að koma í veg fyrir að við getum notið þeirra á gamla mátann. 
Þráðlausu fjarstýringarnar fyrir bæði Xbox og Playstation 
leikjatölvurnar í dag má tengja við bæði tölvur og síma með 
bluetooth, og margir borðtölvu- og símaleikir gera nú ráð fyr-
ir þeim möguleika. Sé Apple TV á heimilinu er einnig hægt að 
streyma leiknum beint úr borðtölvunni yfir á sjónvarpið, og 
tengja fjarstýringarnar beint við Apple TV-ið.

Fæst í fjölda raftækjaverslana  
á um það bil 12 þúsund krónur.
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Bestu 
pakkarnir

 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
fyrir þitt starfsfólk

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 og fást á öllum stöðunum. 

Mögulegt er að sérprenta gjafabréf fyrir stærri pantanir.

Sendu póst á bergdis@tapas.is fyrir nánari 
upplýsingar og pantanir fyrir þitt fyrirtæki.



NightWatch Magnifying Clock Dock

n  Þótt nafnið sé stór munnbiti er úrdokkan frá 
Nightwatch eins lítil og stílhrein og hún er snið-
ug. Tæknin að baki er aldagömul þótt útfærslan sé ný. 
Þetta er einfaldlega eins konar glerkúla sem þú leggur 
ofan á Apple úrið þitt og magnar upp skjáinn eins og 
stækkunargler, svo úr verður frábær náttklukka. Kúlan 
magnar ekki aðeins upp klukkuna, heldur hljóðið líka, 
svo þú sefur aldrei af þér vekjaraklukkuna aftur. Að 
sjálfsögðu er svo hólf fyrir hleðslutæki úrsins líka.

Fæst á Amazon á $70.

Amazon Kindle Scribe

n  Flestir hafa eflaust heyrt af og eiga jafnvel Am-
azon Kindle lesbretti. Þótt um gagnvirkan snerti-
skjá sé að ræða er upplifunin líkari því að lesa bók, 
baklýsingin er mild og snertiskjárinn mestmegnis 
notaður til að fletta á næstu blaðsíðu. Kindle Scribe 
er uppfærslan sem þú þarft ef þú vinnur með texta 
fyrir skóla eða vinnu, því með honum færðu penna 
sem þú getur notað til að glósa jafnóðum. Því til 
viðbótar hefur skjárinn verið uppfærður og er sá 
fjölhæfasti hingað til, með næga birtu til að hægt sé 
að lesa á skjáinn jafnvel í mjög björtu umhverfi, en 
einnig dimma og rauðleita stillingu til að hvíla aug-
un meðan þú lest, eða lærir, fyrir svefninn.

Kostar $340 og fæst,  
eins og við er að búast, á Amazon.

Steamery Cirrus No. 2 Travel Steamer

n  Eins og nafnið gefur til kynna er hér um nokkuð lát-
lausa ferðagufuvél að ræða. Gufuvélar eru ekki nýjar af 
nálinni, en ef þú ert mikið á ferðinni og vildir að fötin 
yrðu ekki alltaf svona krumpuð gæti þessi verið akkúrat 
það sem þú hefur verið að leita að. Vélin er bæði hand-
hæg og kannski ekki beint lítil, en í það minnsta tölu-
vert ferðavænni en straujárnið. Virknin líður aðeins 
fyrir stærðina – fyrirferðarmeiri gufutæki sem ætlað er 
að dvelja á einum og sama staðnum skila fötunum ögn 
ferskari auk þess að hafa stærri vatnstank – en þó ekki 
meira en svo að enginn mun geta séð á fötunum þínum 
að þú sért á ferðalagi.

Fæst á $130 á Amazon eða vef  
framleiðandans: steamerystockholm.com.
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Allt fyrir jólin
í einu stoppi

Dodow Sleep Aid Device

n  Ef þú ert einn af þeim sem átt erfitt með að róa 
hugann og slaka á þegar kominn er háttatími gæti 
þetta svefntæki frá Dodow verið lausnin. Tækið er 
nokkurskonar lítill pökkur með fótspor á við kaffi-
bolla sem lagt er á náttborðið og hjálpar notandan-
um að einbeita sér að því að anda rólega. Aðferðin 
minnir helst á vísindaskáldskap: tækið varpar bláu 
ljósi á loftið sem víkkar út og dregst saman á víxl. 
Inn á þann takt átt þú svo að stilla andardráttinn, 
sem er sagt stuðla að afslöppun og hugarró. Einfalt 
er að kveikja á tækinu með því að þrýsta laust ein-
hversstaðar ofan á það, og 8 eða 20 mínútna tíma-
stillir (eftir því hvort þrýst er einu sinni eða tvisvar) 
sér svo til þess að það gangi ekki alla nóttina eftir að 
þú lognast út af.

Fæst á Amazon á $60.

Logitech Litra Glow

n  Vinnurðu stundum heima 
og vilt líta betur út á fjar-
fundunum án þess að þurfa að 
hafa fyrir því? Litra Glow er 
lítill ljóskastari sem þú fest-
ir ofan á tölvuna eða annars 
staðar fyrir framan þig til að 
bæta lýsinguna fyrir vef-
myndavélina, en tækið má 
einnig nýta við annars konar 
myndatöku, til dæmis til að 
taka betri sjálfur á símann. 
Snúra sem tengd er við tölv-
una sér ljósinu bæði fyrir raf-
magni og býður auk þess upp á 
stillingar eins og birtustig og 
tegund birtunnar, frá kaldri 
yfir í heita, sem breyta má í 
hugbúnaði sem fylgir tækinu.

Fæst meðal annars  
á Amazon á $60.
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DJI Avata

n  Þótt þeir séu góðir til síns brúks eru 
drónar ekki jafn spennandi og þeir voru 
fyrir nokkrum árum. Ef þú vilt gera ná-
grannann afbrýðisaman þarftu eitthvað 
aðeins aðeins meira framandi. Þar gæti 
Avata fyrstu-persónu-dróninn komið að 
góðum notum, svo lengi sem þú pass-
ar þig að standa ekki úti á miðri götu 
meðan þú stýrir honum. Í stað þess að 
fylgjast með því sem dróninn sér á litlum 
skjá eins og þú sért frá steinöld notarðu 
nefnilega gleraugu eins og þau sem notuð 
eru fyrir sýndarveruleika til að upplifa 
frelsið sem felst í fluginu rétt eins og þú 
sért fuglinn fljúgandi. Það frelsi er þó því 
miður ekki ókeypis.

Fæst á 100 þúsund krónur 
hjá DJI Reykjavík.

Flare Calmer

n  Fyrir þúsundum ára þegar að okkur steðjuðu ým-
iss konar hættur var mikilvægt að tíðnisvið eyrans 
væri sem breiðast til að geta varað okkur við öllu frá 
tígrisdýrum til snjóflóða, og þau hljóð þurftu að grípa 
athygli okkar. Í dag er heimurinn blessunarlega örlítið 
öruggari, og viss hluti þess tíðnisviðs því orðinn að 
meiri truflun en nauðsyn – í það minnsta ef þú trúir 
sérfræðingum Flare. Hugmyndin á bak við Flare Cal-
mer eyrnatappana er því sú að draga úr hljóðum á jaðri 
tíðnisviðsins til að gera amstur dagsins ögn meðfæri-
legra.

Fæst á vef Flare: flareaudio.com á 3.400 krónur.
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YAY fyrir 
starfsfólkinu!

Hvers vegna YAY gjafir?
• Eitthvað fyrir alla! Starfsfólk velur gjafir 

frá meira en 200 samstarfsaðilum um allt land.

• Engar umbúðir og enginn jólapappír.

• Taktu upp skemmtilegt myndband 
og gerðu gjöfina persónulega.

• Fyrirtækjaþjónusta YAY er gjaldfrjáls,
engin aukakostnaður.

UmhverfisvæntEkkert plasteða pappír

Hafðu samband

við fyrirtæ
kja-

þjónustu YAY

info@yay.is

Með YAY eru starfsmannagjafir
afhentar á umhverfisvænan, 
skemmtilegan og fljótlegan hátt.





sveinn ólafur Melsted

sveinn@vb.is

Viðskiptafræðingurinn, skemmtikrafturinn og 
eftirherman Sólmundur Hólm Sólmundarson, 
betur þekktur sem Sóli Hólm, stendur í ströngu í 
aðdraganda jóla. Hann hyggst fylla hjörtu lands-
manna af birtu og gleði á aðventunni með nýju 
jólasýningunni Jóli Hólm. Fyrsta sýningin er 
á dagskrá 24. nóvember, sléttum mánuði fyrir 
aðfangadag, og sú síðasta tveimur dögum fyr-
ir aðfangadag. Tuttugu og tvær sýningar fóru í 
almenna sölu og þegar þetta er skrifað er þegar 
orðið uppselt á allar nema tvær. Þar að auki hafa 
nokkur fyrirtæki keypt sýningar fyrir starfsfólk 
sitt á tímabilinu svo ljóst er að í nægu verður að 
snúast hjá Sóla á aðventunni. „Þetta verður mikill 
álagstími en á sama tíma mjög ánægjulegur. Mað-
ur slakar svo bara vel á yfir jólin eftir þessa miklu 
törn,“ segir Sóli léttur.

Þetta er langt því frá fyrsta uppistandssýningin 
sem Sóli setur á svið. Hann segir áherslur jóla-
sýningarinnar ekki ósvipaðar og í fyrri sýningum, 
sem sagt eftirhermur, grín og söngur. Tónlistin fái 
þó meira vægi í jólasýningunni. „Mér til halds og 
trausts verður píanósnillingurinn Halldór Smára-
son sem flestir kannast við sem hljómborðsleik-
arann í hljómsveitinni Albatross. Hann er mjög 
öflugur og hjálpar mér að stækka sýninguna og gera 
eitthvað aðeins annað og meira en að standa einn 
fyrir framan míkrafóninn og rífa upp gítarinn inn 
á milli. Þetta þarf að vera aðeins hátíðlegra.“

Þar sem um jólasýningu er að ræða mega áhorf-
endur reikna með að Sóli og Halldór flytji nær ein-
göngu jólalög. „Ég ætla þó ekki að fullyrða að öll 
lögin verði jólalög, því sýningin mun taka breyting-
um fram á síðasta dag og meira að segja meðan 
á sýningartímabili stendur. Eðli uppistands er 
þannig að sýningin tekur breytingum nánast eftir 
hverja einustu sýningu og eiginlega eru engar tvær 

sýningar nákvæmlega eins. Svo hefur samsetning 
fólksins í salnum áhrif á hvaða brandarar virka 
best hverju sinni,“ segir Sóli.

Hann segir fátt skemmtilegra en að „þurfa“ að 
semja nýtt grín fyrir nýjar sýningar. „Fólk vill sjá 
nýtt efni og það opnar á flóðgáttir í heilanum sem 
eru ekki í stöðugri notkun. Það er staður og stund 
til að flytja nýtt grín. Þegar maður er fenginn til að 
troða upp í veislum á borð við árshátíðir notar mað-
ur grín sem maður treystir og kann. Það er hættu-
legt að prófa nýtt grín við þessar aðstæður því á 
árshátíð er fólkið ekki mætt á staðinn eingöngu til 
að horfa á mig flytja uppistand. En á sýningum þar 
sem fólk borgar sig inn til að horfa á mann grínast 
eru áhorfendur mun móttækilegri og því hægt að 
prófa sig áfram og þróa nýtt grín. Það skemmti-
legasta sem ég geri er að skrifa nýjar sýningar og 
upplifa spennuna sem fylgir því að koma fram með 
nýtt efni.“

Markmið Sóla tengt jólasýningunni er alls ekki 
flókið. Svo lengi sem fólk yfirgefur sýninguna með 
bros á vör og í miklu jólaskapi gengur hann sáttur frá 
borði.

Mikið aðventubarn
Sóli kveðst alla tíð hafa verið mikið aðventubarn. 

„Ég er ekki beint eins og Clark Griswold þó ég vísi 
í hann á plakatinu fyrir sýninguna,“ segir hann 
og vísar þar til fjölskylduföðurins í einni ástsæl-
ustu jólamynd allra tíma, National Lampoon‘s 
Christmas Vacation. „En ég er mikill aðventu-
strákur. Ég elska aðventuna og allt sem henni 
fylgir; jólalögin, undirbúninginn og bara andann 
sem ríkir þegar jólaljósin lýsa upp skammdegið. 
Ég hrífst mjög mikið með þessu öllu. Aftur á móti 
þegar jólin eru brostin á, aðfangadagur og allt 
þetta, er ég minna spenntur. Ég er ekki neikvæð-
ur gagnvart þeim tíma en hann gerir lítið fyrir mig 
og ég get helst ekki hlustað á jólalög eftir að að-
fangadegi lýkur.“

jóli Hólm
Skemmtikrafturinn Sóli Hólm 

kætir landsmenn á aðventunni 

með jólasýningunni Jóli Hólm. 

Sóli kveðst einmitt vera mikill 

aðventustrákur en þegar 

jólin sjálf skelli á geri þau jafn 

lítið fyrir hann og hans eigið 

afmæli. Jólahefðir eru frekar 

lausar í reipunum hjá Sóla en 

eftirrétturinn sem nefndur er 

eftir Laugardalshöllinni er þó 

órjúfanlegur hluti jólanna.

Framlag Sóla Hólm til þess að tryggja 
það að landsmenn komist í jólaskap er 
jólasýningin Jóli Hólm.

vb myndir/eyþór
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Sóli kveðst svipað lítið spenntur fyrir jólunum 
sjálfum og eigin afmælum. „Ég á afmæli í júlí og 
því hefur afmæli aldrei þýtt neitt fyrir mig. Ég var 
hættur að halda upp á afmælið mitt um sjö eða átta 
ára aldur því það var aldrei neinn heima á þessum 
tíma vegna ferðalaga. Ég hef því aldrei tengt neitt við 
afmæli og því hreyfir það ekki við mér þegar vinir 
mínir þykjast vera eitthvað móðgaðir yfir því að ég 
gleymi afmælum þeirra. Afmæli þýða nánast ekkert 
fyrir mig en ég hef þó reyndar verið að taka Auðuns 
Blöndal-leiðina í seinni tíð og haldið partý á hnefan-
um. Þá sannfæri ég sjálfan mig um að þó ég eigi af-
mæli í júlí þá skuli ég sko halda partý og hafa gaman. 
Ég ætla ekki að gefast upp eins og ég gerði sem barn.“ 
Það nýjasta úr smiðju afmælisunnandans Auðuns er 
að halda upp á afmælisviku en Sóli kveðst ekki alveg 
vera kominn þangað. „Ég er að læra af þeim besta. Ég 
verð fertugur næsta sumar og fer væntanlega bara 
fljótlega í að bjóða í það. Það gæti vel verið að afmæl-
ishaldinu verði dreift yfir nokkra daga.“

Vitinn í Faxaskjóli
Talið berst að jólahefðum. Misjafnt er hve fast 
landsmenn halda í hefðir yfir hátíðarnar og segir 
Sóli að jólahefðir séu frekar lausar í reipunum í 

sínu tilfelli. „Yfirhöfuð eru hefðir ekki í háveg-
um hafðar hjá mér. Ég er svolítið rótlaus hvað þær 
varðar.“ Hins vegar hafi jólahefðir orðið að þrætu-
epli milli hans og Viktoríu Hermannsdóttur, eigin-
konu Sóla, þegar þau byrjuðu að búa saman. Þræt-
urnar snerust um hvenær ætti að skreyta jólatréð. 

„Ég er alinn upp við að tréð var alltaf skreytt á 
Þorláksmessu en Viktoría vildi aftur á móti setja 
tréð upp og skreyta það viku eða tíu dögum fyrir 
aðfangadag. Ég gaf mig að sjálfsögðu að lokum með 
þetta. Við erum með fimm börn á heimilinu og ég 
virði þeirra tilfinningar og tilhlökkun.“

Sóli og fjölskylda fluttu fyrir á þessu ári í hús í 
Faxaskjóli í Vesturbæ og segist Sóli finna fyrir mikilli 
löngun til að skreyta húsið hátt og lágt að hætti Clark 
Griswold. „Mig langar að skreyta húsið með skærum 
ljósum sem sjást úr mikilli fjarlægð. Húsið stendur 
við sjóinn svo ég vil að það sé eins og nokkurs konar 
viti sem skipin geta séð úr mikilli fjarlægð.“

Laugardalshöllin alltaf í eftirrétt 
Sóli kveðst ekki heldur of upptekinn af hefðum við 
val á jólamat, en þó að eftirréttinum undanskild-
um. „Ég er alinn upp við að hamborgarhryggur var 
í aðalrétt og humar í forrétt á aðfangadagskvöld. 
Ég hef tekið humarinn með inn í mitt heimilis-
hald en verið mjög sveigjanlegur við val á aðal-
rétti og prófað ýmislegt þar. Mér finnst samt alltaf 
nauðsynlegt að það sé smá reykt svín á boðstólum, 
ég verð að fá smá flís af reyktu svínakjöti.“

Aftur á móti er Sóli mikill hefðarmaður þegar 
kemur að eftirréttinum. „Eftirrétturinn sem alltaf 
verður fyrir valinu á aðfangadagskvöld er gerður af 
móður minni og samanstendur af ananasfrómas sem 
vafinn er með hvítum rúllutertum með rauðri sultu. 
Þessi réttur er eins og snjóhús í laginu. Amma heitin á 
heiðurinn af þessari uppskrift og gaf réttinum nafnið 
Laugardalshöllin. Það gefur til kynna hvað Laugar-
dalshöllin þótti stór og merkileg á sínum tíma, en ég 
efast um að nokkrum myndi detta í hug að skíra eftir-
rétt í höfuðið á Laugardalshöllinni í dag. Ég er sjúkur 
í þennan eftirrétt og mamma býr hann því alltaf til 
fyrir mig um hver einustu jól.“

Tekur fríi frá formennsku fegins hendi
Jólin eru ekki síður hátíð knattspyrnuáhuga-
manna enda yfirleitt þétt leikið í kringum há-
tíðarnar í Ensku úrvalsdeildinni á þessum árstíma. 
Nokkur breyting verður þó á þessi jólin þar sem 
Heimsmeistaramótið í knattspyrnu (HM) fer fram 
um vetur. Mótið fer fram í Katar og vegna veður-

 „Liverpool hefur aftur á móti áhrif á til-
finningar mínar og ég fagna því að fá frí 
frá Liverpool á þessum annatímum.“

„Ég ætla þó ekki að  
fullyrða að öll lögin verði 

jólalög, því sýningin 
mun taka breytingum 
fram á síðasta dag og 

meira að segja meðan á 
sýningartímabili stendur.“



- úr besta mögulega hráefni -

VIÐ 
FRAMLEIÐUM
GÆÐAVÖRUR



fars þar þótti skynsamlegra að halda mótið að vetri 
til, en mótið hafur alla jafna farið fram um sumar. 
Sóli er knattspyrnuáhugamaður mikill. Þrátt fyrir 
að vera landsþekktur skemmtikraftur og eftir-
herma er Sóli ekki síður þekktur fyrir að vera for-
maður virtasta samfélags þjóðarinnar, Liverpool 
samfélagsins. Hann segir áhorf Liverpool leikja 
lengi hafa verið órjúfanlegur hluti af jólahátíðinni 
en fagnar því að HM eigi sviðið á aðventunni með-
an brjálað sé að gera hjá sér í sýningahaldi.

„Eins mikið og ég elska konuna mína, sem styður 
mig í einu og öllu, þá mætti hún sýna áhuga mínum 
á Liverpool aðeins meiri skilning og áhuga. Hún 
bannar mér þó aldrei að horfa á Liverpool leiki, 
ekki einu sinni um jólin. Ég er þó í raun ánægður 
með að Liverpool sé ekki að spila á þessu tímabili 

yfir aðventuna meðan jólasýningin er í gangi. Það 
verður bara HM í gangi og Ísland er ekki með á 
mótinu, svo ég er lítið að stressa mig yfir þessu. Ég 
er búinn að ákveða að styðja Darwin Nunez og fé-
laga í Úrúgvæ á HM en ef þeir detta út mun ég ekki 
taka það neitt inn á mig. Liverpool hefur aftur á 
móti áhrif á tilfinningar mínar og ég fagna því að 
fá frí frá Liverpool á þessum annatímum. Auk þess 
hefur gengi Liverpool ekki verið merkilegt það sem 
af er tímabili, svo þetta hlé kemur bara á ágætum 
tíma. Þeir leikmenn sem ekki spila á HM fá kær-
komna hvíld og svo endurheimtum við lykilmenn 
úr meiðslum að móti loknu. Halldór píanóleikari er 
einnig harður Liverpool samfélagsþegn, þannig að 
það er fínt fyrir okkur að fá frí meðan á sýningum 
stendur. Svo mætum við vel gíraðir að styðja okkar 
menn á annan í jólum þegar enski boltinn fer að 
rúlla á ný.“

Sóli segir samfélagsþegna mega reikna með að 
hann heimsæki Anfield, heimavöll Liverpool, áður en 
tímabilið er á enda. Það sé þó ekki fast í hendi hvaða 
leikur verði fyrir valinu. „Athygli mín virkar þannig 
að þegar það er sýning í vændum hjá mér þá get ég 
varla hugsað um neitt annað og ekki skipulagt eitt 
né neitt. Ég fer í ræktina í hádeginu og það heldur í 
mér lífinu, því annars myndi ég bara fara yfir um af 
stressi,“ segir hann kíminn.

Sóli, sem er formaður Liverpool samfélagsins, fagnar því að Heimsmeistarakeppnin eigi sviðið á aðventunni meðan á sýningavertíðinni stendur.

Stress-jólalög minna á æskuna

  Jólalög einkenna ekki síður en matur og hefðir jólahald Íslendinga. Aðspurður segir Sóli þó nokkur jólalög 
vera í uppáhaldi hjá sér. „Lag Ingibjargar Þorbergs við kvæði Kristjáns frá Djúpalæk, Hin fyrstu jól, þykir mér 
alveg einstaklega fallegt og hátíðlegt. Þá þykir mér plata Sigurðar Guðmundssonar og Memfismafíunnar, 
Oft spurði ég mömmu, alveg frábær. Að sama skapi finnst mér þessi klikkuðu jólalög frá níunda áratugnum 
alveg geggjuð, því þau minna á æsku minnar jól. Þessi lög eru uppfull af trommum og ekki hægt að finna 
meiri stressandi jólalög. Þegar það eru nokkrir dagar í frumsýningu jólasýningarinnar held ég að ég megi 
ekki við því að hlusta á þessi lög.“

„Ég elska aðventuna 
og allt sem henni 
fylgir; jólalögin, 

undirbúninginn og 
bara andann sem ríkir 

þegar jólaljósin lýsa 
upp skammdegið.“
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BÚÐIN KRINGLUNNI
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Hlýr faðmur í pakkann

n  Í hálendis- og jöklaferðum, þar sem allra veðra er von, dugir ekkert 
minna en að hafa drottningu dúnúlpnanna með í för. Það er líkt og maður 

smjúgi inn í hlýjan faðm þegar maður klæðir sig í parka dúnúlpu Pata-
gonia. Úlpan er hönnuð fyrir krefjandi aðstæður og kröfuharða útivist-
argarpa óháð kyni. Hún er hólfuð og fyllt með 800 fill power dúnefni 
og hefur vatnsverndarfilmu á ysta lagi. Hetta úlpunnar rúmar hjálm 
og þótt úlpan sé í eðli sínu stór og mikil, þá pakkast hún vel. Hönnun 
úlpunnar er falleg og hún hentar ekki síður sem venjuleg vetrarúlpa í 
því veðri sem við búum við hér á klakanum. Það er því ólíklegt að hún 
rykfalli inni í skáp á milli jöklaferða. Patagonia-merkið hefur verið 

verið í broddi fylkingar á meðal útivistarfataframleiðenda um sjálf-
bærni í framleiðslu, svo gjöfin mun ekki valda neinum loftslagskvíða.

Fæst á 149.995 kr. í Fjallakofanum

Traustir gönguskór

n  Þeim sem stunda göngur er mikilvægt að eiga góða gönguskó. Mikil-
vægt er að hafa í huga að skóval er að sjálfsögðu háð því hvernig göngur 
fólk stundar og við hvaða aðstæður. Fyrir þau sem vilja skó sem hægt er 
að treysta á við flestar aðstæður þá er óhætt að mæla með Scarpa Ribelle 
lite. Skórnir henta fyrir krefjandi fjallaferðir allt árið um kring á sama 
tíma og þeir eru léttir og þægilegir. Þannig nýtast þeir hvort heldur sem 
er í léttar og hraðar göngur, um kletta og grýtt svæði eða lengri ferðir 
með þungar byrðar. Tæknileg hönnun skónna þykir afar vel heppnuð og 
sama á við um útlitið þeirra. 

Kvennaskórnir eru túrkislitaðir en karlaskórnir appelsínugulir.  
Fást í Fjallakofanum á 59.995 kr.

Öryggið á oddinn

n  Ef þér þykir vænt um útivistargarpinn í lífi þínu þá er ekki úr vegi að 
stuðla að öryggi viðkomandi með því að setja almennilega jöklabrodda, 
ísexi og belti í jólapakkann. Enginn ætti að halda til fjalla að vetri til 
án þessarar öryggisþrennu og því er þetta algjör grundvallarbúnaður 
fjallageita. Ekki gleyma að minna viðkomandi á að það er ekki nóg að eiga 
búnaðinn, það þarf að læra að nota hann líka áður en haldið er af stað.

Ísaxir, jöklabroddar og belti fást í öllum  
helstu útivistarverslunum landsins.

JólagJafir 
útivistarfólksins

Útivistarfólk er sennilega sá þjóðfélagshópur sem auðveldast er að gleðja á aðfangadag, enda er meginreglan sú að hinn fullkomni 
græjufjöldi útivistarfólks er n+1, þar sem n er núverandi græjufjöldi í þeirra eigu. Enginn skortur er á framboði af spennandi 

útivistargræjum sem myndu sóma sér vel í pakkanum, en til að auðvelda lesendum vinnuna eru hér nokkrar hugmyndir á breiðu verðbili.
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Snjallúr fjallageitarinnar

n  Í útivistinni uppsker maður eins og maður mælir – og í 
þeim efnum hafa snjallúrin skipt sköpum. Garmin Fenix 
7X Sapphire Solar er útivistarúrið fyrir þau alla metnað-
arfyllstu. Um er að ræða alhliða snjallúr sem mælir fjöl-
breytta hreyfingu á borð við fjallgöngur, hlaup, skíði, hjól, 
klifur, sund, golf, lyftingar og fallhlífarstökk svo eitthvað 
sé nefnt. Rafhlöðuending úrsins er framúrskarandi, allt að 
37 dagar eða 122 klukkustundir á GPS, miðað við sólar-
hleðslu í þrjár klukkustundir á dag við góða birtu. Hægt er 
að tengja greiðslukort beint við úrið, ásamt heyrnartólum 
og Spotify lagalistum og því hægt að skilja plássfrekann og 
íþyngjandi símann eftir heima. Einn mikilvægasti eigin-
leiki þessa úrs er að úrið er bæði búið snertiskjá og tökkum. 
Einhverjum kunna að þykja takkar gamaldags, en þau sem 
hafa reynt að nota snertiskjá í frosthörku og vonskuveðri 
munu kunna að meta þá. 

Garmin Fenix 7X Sapphire Solar fæst til dæmis í  
Garminbúðinni og Elko á um 175.000 kr.

Fóðraðir leggir

n  Fusion Hot Long buxurnar eru frá-
bærar í hlaupin, gönguskíðin og fjall-
göngurnar. Buxurnar eru það þægilegl-
ar að þær henta sófakartöflunni ekki 
síður – það ættu einfaldlega allir að eiga 
nokkur pör af þessum. Þær teygjast vel 
en veita á sama tíma góðan stuðning, 
þannig að það er óþarfi að hafa áhyggj-
ur af því að rasskinnarnar klappi fyrir 
manni. Buxurnar eru fóðraðar að innan 
með míkróflís sem gerir þær bæði hlýj-
ar og mjúkar. Þær eru með endurskini 
að framan og aftan sem eykur öryggi 
í skammdeginu og rúmgóða vasa sem 
henta til dæmis vel fyrir síma. Hægt er 
að fá buxurnar extra langar fyrir þau 
leggjalöngu og er hægt að fá þær með 
karla eða kvennasniði. 

Fusion Hot Long fást  
í Fætur toga á 16.990 kr.

Ferðagönguskíði

n  Það er óhætt að segja að gönguskíðaæði hefur gripið landsmenn og undanfarin ár hafa 
brautargönguskíði leynst víða í jólapökkum. Með því að bæta ferðagönguskíðum við – það eru 
breiðari gönguskíði með stálköntum – opnast ný vídd í sportinu. Það er dásamlegt að ferðast um 
landið á gönguskíðum og vera óháður sporlagningu. Ferðaskíðin er í raun hægt að nýta allan 
ársins hring á jöklum og svæðum þar sem snjó leysir ekki yfir sumartímann. Mikið úrval er af 
góðum ferðagönguskíðum í öllum helstu útivistarverslunum landsins og í ýmsum verðflokkum. 
Til að vera ferðaklár, þarf jafnframt að huga að skóm, skinnum og stöfum með breiðum trissum.

Åsnes ferðaskíðin hafa verið mjög vinsæl og fást þau  
t.d. í Everest og Sportvali á um 80 þúsund krónur.

Frussur fyrir brussur

n  Nú getum við öll pissað standandi 
á fjöllum. Frussa, eða pissutrekt fyrir 

þau sem vilja vera formleg, sam-
anstendur af trekt sem smeygt er 

yfir sköp kvenna og rör sem gengur 
úr trektinni og gerir konum kleift að 

létta á sér án þess að bera bossann. 
Hægt er að fá framlengingarslöngu 
á rörið sem gefur mjög gott forskot 
á meðalstærðina, ekki síst í kulda. 
Frussan er ómissandi ferðafélagi 

kvenna á veturna, en minnið þiggj-
anda gjarnan á að það margborgar sig 

að æfa notkun í sturtunni fyrir ferð.
Freshette frussa fæst í  

Fjallakofanum á 5.995 kr. 



svignar á ný undir    kræsingum
Jólahlaðborð hafa notið 

mikilla vinsælda á aðventunni 
undanfarna áratugi. Þrátt fyrir að 
hin brellna og brögðótta veira og 
heimsfaraldur af hennar völdum 

hafi brugðið fæti fyrir slíkt 
borðhald um nokkurra ára skeið 
bendir allt til þess að framboðið 

sé að ná fyrri styrk og fjöldi 
veitingastaða býður upp á slíka 

matseðla í ár.

J ólahlaðborðin fóru að ryðja sér til rúms hér 
á landi kringum 1980. Þegar farið er inn á 
tímarit.is sést að hugtakið jólahlaðborð 

birtist fyrst í íslenskum blöðum í desmember það 
árið. Það voru framsæknir Hafnfirðingar sem 
stóðu fyrir borðhaldinu á hinum goðsagnakennda 
veitingastað Gafl-inn.

Af heimildum á vefsins að dæma virðist 
Gafl-inn hafa verið einn um hituna þegar kom 
að jólahlaðborðahaldi á fyrstu árum níunda 
áratugarins. En fleiri gera tilkall til þess að 
hafa kynnt Íslendingum fyrstir fyrir jólahlað-
borði. Þannig birtist pistill eftir Wilhelm W.G 
Wessman framleiðslumeistara um jólahlaðborð 
og Þorláksmessuskötuna á vefnum Veitingageir-
inn árið 2013. Þar er fullyrt að fyrsta jólahlað-

borðið hafi verið haldið á Grillinu þann 21. 
desember árið 1980. Ekki voru allir sammála 
fullyrðingu Wilhelms og eftir að pistill hans 
birtist var bent á að veitingastaðurinn Brauðbær 
hefði orðið fyrri til. Bjarni Árnason, veitinga-
maður í Brauðbæ sem síðar hét Óðinsvé, er 
sagður frumkvöðull í að bjóða gestum upp á 
jólahlaðborð haustið 1980. Í viðtali við Bjarna í 
Morgunblaðinu árið 2009 er haft eftir honum:

„Október, nóvember og desember voru dauð-
ur tími í veitingarekstri á Íslandi og til að lifa af 
þennan erfiða tíma þurfti maður sífellt að finna 
upp eitthvað nýtt til að laða að gesti. Konan mín, 
Sigrún J. Oddsdóttir, fór í danskan húsmæðra-
skóla þegar hún var ung kona og ég hef verið 
fórnarlamb danska eldhússins alveg síðan, sem 

28          J ó l a g J a f a h a n d b ó k i n   3 .  n ó v e m b e r  2 0 2 2



svignar á ný undir    kræsingum
gæti hafa haft áhrif en þetta byrjaði þó allt fyrir 
tilviljun. Við vorum með vinsælt fiskihlaðborð 
á fimmtudögum og föstudögum og á aðventunni 
bættum við á borðið ýmsum réttum sem tengd-
ust jólum, síld og rúgbrauði og fleiri dönskum 
réttum. Allt í einu var þetta orðið að dönsku 
hlaðborði eða dönskum julefrokost í desember 
en þó einungis í hádeginu og það voru aðallega 
viðskiptamenn sem komu í matinn. Kalt borð, 
sem við þekkjum, og hlaðborð yfirleitt eru upp-
haflega hádegismatur.“

Bjargvættur frá jólaglöggi
Enn fremur segir Bjarni í viðtalinu að innreið 
jólahlaðborða í íslenskt veitingahúsalíf hafi verið 
sem bjargvættur frá heita jólaglögginu sem þá 

var afar vinsælt í vinnustaðapartíum, oft með 
tilheyrandi eftirköstum. „Ég man eftir að við 
lögðum áherslu á mat sem gaf frá sér góða jólalykt, 
eins og heimalagað rauðkál, og svo purusteikina. 
Lyktin bjó til mjög skemmtilega aðventustemn-
ing,“ hefur Morgunblaðið eftir Bjarna.  Þess má 
geta að í viðtalinu við Morgunblaðið fullyrðir 
Bjarni einnig að hann hafi fundið upp samlokuna 
en það er önnur saga.

En hverju sem því líður er ljóst að Íslendingar 
geta valið úr fjölda veitingastaða í ár þegar kemur 
að jólahlaðborðum og sérstökum jólamatseðlum. 
Hér á eftir má sjá sýnishorn af því úrvali. Vak-
in er athygli á að ítarlegan lista yfir jólahlaðborð 
og jólamatseðla er að finna á áðurnefndum vef, 
Veitingageirinn.is.

„Ég man eftir að við 
lögðum áherslu á 

mat sem gaf frá sér 
góða jólalykt, eins og 

heimalagað rauðkál, og 
svo purusteikina.“

„Október, nóvember og desember voru 
dauður tími í veitingarekstri á Íslandi 

og til að lifa af þennan erfiða tíma 
þurfti maður sífellt að finna upp eitt-

hvað nýtt til að laða að gesti.“

m mynd/árni sæbærg
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Apótekið

Apotek Kitchen & Bar býður 

frá 16. nóv. til 23. desember, 

upp á sjö rétta lúxus jóla-

veislu að kvöldi til ásamt 

fordrykk, en 3ja rétta veislu í 

hádeginu. Verðið á kvöldrétta-

seðlinum er 10.900 krónur en 

verðið í hádeginu er 6.900.

Forréttabarinn

Í boði verður öll kvöld 

frá 24. nóvember til 30. 

desember þriggja rétta 

jólaveisla á 8.450 krónur 

og að sama skapi verður 

hægt að fá fimm rétta for-

réttaplatta á 3.450.

Von mathús

Þeir sem vilja fara óhefðbundnar leið-

ir geta lagt leið sína til Hafnarfjarðar. Á 

Von mathús verður boðið upp á sérstakan 

jólaseðil frá 10. nóvember miðvikudaga til 

laugardaga. Bragðgóðir réttir sem eru sagðir 

vera með skemmtilegu jólaívafi sem mun 

henta bæði einstaklingum og minni hópum.
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Kol

Jólin hefjast á veitingastaðnum  

18. nóvember og standa fram á Þor-

láksmessu. Á kvöldin verður í boði 

fjögurra rétta jólseðill alla vikuna 

og verðið er annaðhvort 10.900 eða 

12.900 kr. eftir því hvort borðað 

er á virkum dögum eða um helgar. 

Þá verður hægt að fá smurbrauðs-

þrennu á 4.490 í hádeginu eða 

þriggja rétta jólaseðil á 5.990 kr.

Borg Restaurant

Veitingarekstur á Hótel Borg 

gengur nú í endurnýjun lífdaga. 

Frá og með 24. nóvember verður 

borið fram glæsilegt jólahlaðborð 

á Borg Restaurant alla fimmtu-

daga-sunnudaga. Verð á mann er 

14.000 kr. en 7.100 kr. fyrir börn 

undir tólf ára aldri. Börn yngri en 

fimm ára borða frítt.
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FYRIRTÆKJA 
ÞJÓNUSTA 

 Við tökum pantanir fyrir lítil og stór fyrirtæki alla daga  
vikunnar frá morgni til kvölds. Við komum matnum til ykkar!  

 
Það eina sem þarf að gera er að senda okkur línu  

á Nings@nings.is og við ráðleggjum.  
Hollur og góður matur fyrir teymið þitt. 

GOTT VERÐ!



Það er fátt skemmtilegra en að gleðja starfsfólk og 
viðskiptavini með gómsætu súkkulaði í aðdraganda 

jólanna. Komdu starfsfólkinu þínu og viðskiptavinum 
á óvart með ljú�engu súkkulaði eða öðrum sérsniðnum 

gjafalausnum fyrir þitt fyrirtæki. Sætustu gjafirnar 
eru alltaf bestu gjafirnar.

Bragðgott
markaðsefni

Hafðu samband! Við tökum við fyrirspurnum og pöntunum 
í síma 575 1800 eða með tölvupósti á noi@noi.is

Öskjur
Nokkrar stærðir af öskjum fylltum af 

innpökkuðu súkkulaði til að deila. 

Sérmerktar öskjur
Hannaðu þitt eigið útlit á sérmerktar 

öskjur í ýmsum stærðum. 

Gjafakörfur
Gjafakörfur með broti af því besta, 

fullkomnar fyrir góðar samverustundir.

Innpakkaðir molar til að deila með 
starfsfólki og viðskiptavinum. 

Sérmerkt smástykki

Konfektkassar 
Klassísku Nóa Síríus konfektkassarnir. 
Mikið úrval stærða og með möguleika 

á innpökkun. 

Hið ómissandi Nóa konfekt í 560g, 800g 
og 1kg öskjum. Fullkomið fyrir 

ka�stofuna eða fundarherbergið.

Konfekt


