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RESTAURANT- BAR

Verslunin Yeoman opnaði á Skóla-
vörðu stígnum í vor og er verslunin 

hugar heimur fatahönnuðarins Hildar 
Yeoman og fást flíkur og skart eftir 
hana í búðinni.

,,Við erum með stúdíó bakatil þar sem 
við hönnum línurnar og gerum einnig 
einstaka handgerða skartgripi," segir 
Hildur þegar við litum við hjá henni.

,,Jólalínan okkar er að detta í hús og 
það er mikil tilhlökkun fyrir henni. Það 
verður mikið um flauel og silfurefni 
hjá okkur fyrir jólin. Einnig sem ný 
prent eru væntanleg með skírskotun 
í himingeiminn, þar sem glimmer og 
eðalsteinar spila stórt hlutverk í að 
mynda hann.

Við erum búin að vera að gera nýja 
bróderaða skartgripalínu í stíl við 
flík urnar sem við erum mjög spennt 
að frumsýna, þar er mikið um hráa 
náttúru steina, silfurperlur og stjörnur," 
segir Hildur.

Í versluninni er mikið úrval af allskyns 
gjafavörum, sápur, ilmvötn, blóma pottar 
og vasar, kertastjakar og skrautsteinar. 
Allskyns fallegir skartgripir og dásam-
legt úrval af skóm bæði frá Miista og 
íslenska merkinu Kalda.

,,Við hlökkum til að taka á móti 
gestum og gangandi í desember í litlu 
versluninni okkar. Það verður jólalegt 
hjá okkur og hver veit nema við munum 
luma á smá konfekti og viskídreitil," 
segir Hildur létt á lund að lokum.

Yeoman er við Skólavörðustíg 22B 

Jólin í Yeoman

Síðustu ár hefur Tapasbarinn boðið uppá 9 rétta jólamatseðilin sem er óhætt 
að segja að hafi slegið í gegn. 

Jólamatseðillinn er tilvalin fyrir þá sem vilja tilbreytingu frá hinum 
hefðbundu jólahlaðborðum. Réttirnir eru skemmtileg blanda íslenskra og 
spænskra jólahefða og eru allir bornir fram á borðið.

Byrjað er á Faustino freyðivíni í fordrykk og 7 gómsætir jóla tapasréttir 
fylgja síðan í kjölfarið:

• Rauðrófu- og piparótargrafinn lax
• Tvíreykt hangikjötstartar með balsamik vinaigrette og laufabrauði
• Risahörpuskel með sellerírótarmauki, grilluðu serrano og passionfroðu
• Bjórgljáð svínasíða með rauðkálsgeli, grænertumauki og bjórsósu 
• Andabringa með jarðskokkum, svartrót og Malt- og appelsínsósu 
• Hvítlauksbakaðir humarhalar með mangósalsa
• Nautalund með sveppa duxelle og bernaisefroðu 

Og í lokin eru svo framreiddir tveir ljúfir eftirréttir; 
Heimsfræga súkkulaðiterta Tapasbarsins borin 
fram með berja-compoté og  Crema Catalana með 
Dulce de leche 

Jólamatseðilinn kostar 8.690 kr.
Það er um að gera að panta sér borð á Tapas barnum fyrir 

jólin og skella sér í ljúffengan jólamatseðil.

Spennandi jólamatseðill á Tapasbarnum 

Bernhard 
Laxdal er komið í 
Skipholtið
Eftir 57 frábær ár á Laugaveginum, flutti 
kvenfataverslunin Bernhard Laxdal í 
stórt og glæsilegt húsnæði í Skipholti 
29b í haust. Bernhard Laxdal er elsta 
kvenfataverslun landsins, stofnuð 1938, 
og hefur starfað á Laugaveginum síðan 
árið 1960. Aðalástæða flutningsins er þörf 
fyrir stærra húsnæði eftir að Bernhard 
Laxdal fékk einkaumboð fyrir hið þekkta 
þýska vörumerki GERRY WEBER.                                                                                         
Einnig hafa breyttir verslunarhættir og 
erfið aðkoma að miðborginni haft áhrif 
á þessa ákvörðun.

Staðsetning í Skipholtinu, í jaðri 
miðborgarinnar með næg bílastæði er 
kjörin fyrir verslunina.
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MÓTETTUKÓR HALLGRÍMSKIRKJU
EINSÖNGUR:   ELMAR GILBERTSSON TENÓR
ORGELLEIKUR: BJÖRN STEINAR SÓLBERGSSON
STJÓRNANDI:  HÖRÐUR ÁSKELSSONFL
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Hátíðartónlist fyrir 3 trompeta, orgel og pákur. 
Trompetleikararnir Eiríkur Örn Pálsson, Einar St. 
Jónsson og Baldvin Oddsson, Hörður Áskelsson 
orgelleikari og Eggert Pálsson pákuleikari flytja 
glæsileg hátíðarverk m.a. eftir J.S. Bach, Albinoni, o fl. 
barokkmeistara. 

Einir vinsælustu tónleikar ársins, þ.s. hátíðarhljómar 
þeirra félaga koma öllum í áramótaskapið!

Vegna gríðarlegra vinsælda er nú gerð tilraun með að 
bæta við tónleikum 30. des.
Aðgangseyrir: 4.500/ 4000 kr. -50% afsláttur fyrir nemendur, 
öryrkja og félaga í Listvinafélagi Hallgrímskirkju.

Schola cantorum og Hörður Áskelsson flytja 
fagra aðventu- og jólasöngva. 

Einsöngvarar úr röðum kórfélaga koma einnig fram.

Miðasala í Hallgrímskirkju s. 510 1000 
og einnig við innganginn og á midi.is.

O MAGNUM MYSTERIUM

Jólastemmning eins og best verður á kosið í fagurlega skreyttri kirkjunni! 

Mótettukór Hallgrímskirkju, sem hlotið hefur margvíslegar viðurkenningar fyrir vandaðan 
og fagran söng sinn og hlaut m.a. þrenn gullverðlaun í alþjóðlegri kórakeppni á Spáni 2014 
hefur um árabil glatt tónleikagesti sína  með hrífandi jólatónleikum á aðventunni.

Í ár verður einstaklega hátíðlegur og hugljúfur bragur á tónleikunum en flutt verða sígild 
jólaverk eftir Adam, Eccard, Lauridsen, Poulenc, Victoria, Whitacre o.fl. 

Einsöngvari er Elmar Gilbertsson tenór, sem var valinn söngvari ársins í sígildri tónlist á 
Íslensku tónlistarverðlaununum fyrr á þessu ári.

JÓLATÓNLEIKAR 
MÓTETTUKÓRSINS 
með ELMARI GILBERTSSYNI

LAUGARDAGINN 9. DES KL. 17 - SUNNUDAGINN 10. DES. KL. 17

HÁTÍÐARMESSA Á 1. SUNNUDEGI Í AÐVENTU

FÖSTUDAGINN 1. DES. KL. 12–12.30

FÖSTUDAGINN 8. DES. KL. 12–12.30

FÖSTUDAGINN 15. DES. KL. 12–12.30

LAUGARDAGINN 30. DES. KL. 16.30 - (ath nýjan tíma)

GAMLÁRSDAGUR 31. DES. KL. 16.30 - (ath breyttan tíma) 

LISTVINAFÉLAG HALLGRÍMSKIRKJU 36. STARFSÁR

SCHOLA CANTORUM
HÁDEGISJÓL MEÐ

Miðaverð: 2500 kr./ afsl. verð 2000 kr.- 1250 kr. fyrir listvini og nemendur

Aðgangseyrir: 5.900 / afsláttarverð f eldri borgara 4.900 kr.

        3.000 kr. fyrir nemendur, öryrkja og félaga í Listvinafélagi Hallgrímskirkju. 

listvinafelag.is, motettukor.is, scholacantorum.is

SUNNUDAGINN 3 DES. KL. 11

Biskup Íslands Frú Agnes Sigurðardóttir prédikar og sr. 
Irma Sjöfn Óskarsdóttir þjónar fyrir altari. Mótettukór 
Hallgrímskirkju syngur hátíðartónlist tengda 1. sunnudegi 
i aðventu.

Stjórnandi Hörður Áskelsson. Organisti Björn Steinar 
Sólbergsson.

Hátíðarmessan við upphaf  36. starfsárs Listvinafélags 
Hallgrímskirkju markar upphaf jólasöfnunar fyrir 
Hjálparstarf kirkjunnar.

ERLINGUR PÁLL INGVARSSON 
- SÝNINGAROPNUN

25 ÁRA AFMÆLI KLAIS-ORGELSINS

SUNNUDAGINN 3 DES. KL. 12.15

MIÐVIKUDAGINN 13. DES KL. 20

BIRTING

Opnun nýrrar listsýningar við messulok. Erlingur Páll 
Ingvarsson sýnir ný verk í forkirkjunni. Sýningarstjóri er 
Rósa Gísladóttir. Léttar veitingar í suðursal. Ókeypis 
aðgangur - allir velkomnir!

Organistar Hallgrímskirkju, Hörður Áskelsson og Björn 
Steinar Sólbergsson leika jólatónlist og önnur glæsileg 
verk tengd vígslu orgelsins á hið volduga Klaisorgel 
kirkjunnar, sem á 25 ára afmæli þennan dag. 

Léttar afmælisveitingar og spjall í suðursal að 
tónleikunum loknum.

Ókeypis aðgangur- allir hjartanlega velkomnir!

JÓLATÓNLISTAHÁTÍÐ
 Í HALLGRÍMSKIRKJU 

2017

við áramót
Hátíðarhljómar

Jólatré sem margir muna eflaust 
eftir af æskuheimilum sínum eða úr 

stofum langömmu og langafa eru nú 
til sýnis í Safnahúsinu við Hverfisgötu. 
Jólatrén eru frá því snemma á 20. öld og 
fram undir 1970. Trén eru úr safneign 
Þjóðminjasafnsins og hafa undanfarin ár 
verið til sýnis fyrir jólin. 

Fyrstu jólatrén bárust til Norðurlanda 
laust eftir 1800 og náði hefðin einna 
fyrst rótfestu í Kaupmannahöfn. Eftir 
miðja öldina tók hún að breiðast út til 
annarra staða, en þó var jólatréð ekki 
sjálfsagður hlutur í hvers manns húsi 
fyrr en eftir aldamótin 1900. Fyrstu 
heimildir um jólatré á Íslandi eru frá 
miðri 19. öld. Þau munu fyrst hafa 
sést hjá dönskum kaupmönnum og 
íslenskum embættismönnum sem höfðu 
kynnst þessum sið í Kaupmannahöfn. 
Á síðustu áratugum 19. aldar fjölgaði 
jólatrjám meðal hinna efnameiri og 
fyrir aldamótin 1900 má sjá jólatré og 
jólatrésskraut auglýst í verslunum.

 Fyrstu íslensku jólatrén voru gjarnan 
búin til úr spýtum, því grenitré uxu 
ekki villt á Íslandi og skipaferðir gátu 
tekið það langan tíma á þessum tíma 
árs, að innflutt grenitré voru oft búin 
að missa mikið af barrinu þegar komið 
var til Íslands. Heimatilbúin jólatré 
voru algengust meðal almennings fram 
undir miðja 20. öldina. Eitthvað var 
flutt inn af lifandi jólatrjám eftir 1920, 
en sá innflutningur datt að mestu niður 
á kreppuárunum og hófst ekki aftur að 
ráði fyrr en eftir síðari heimsstyrjöld. 
Upp úr 1970 fóru íslensk grenitré að 
koma á markað og anna nú æ stærri 
hluta af eftirspurninni. Gervitré hafa 
sótt á, því mörgum finnst þrifalegra við 
þau að eiga en grenitré.

Jólatrén á sýningunni í Lestrarsal 
Safnahússins eru frá því 
snemma á 20. öld og til 1970.

Jólatrén er hægt að 
skoða alla daga nema 
mánudaga frá 10-17 í Saf-
nahúsinu við Hverfisgötu.   
Safnbúð Þjóðminjasafnsins 
og kaffihúsið Julia & Julia eru 
opin á sama tíma.

Eftirtalin jólatré má 
sjá í Safnahúsinu við 
Hverfisgötu.
1. Jólatré frá því um 1930 
með greinum úr plast-
fjöðrum og á skraut-
máluðum fæti. Tréð var 
notað allt til ársins 2001.

2. Jólatré með greinum 
og laufum úr járni. Tréð 
er smíðað eftir leifum af 
samskonar tré frá 1923-1924. 
Aðeins voru höfð kerti og pokar 
á trénu.

Jólatré úr safneign Þjóðminjasafnsins

Gjöf sem gælir við bragðlaukana!

Bragðgóð jólagöf
Gefðu gjafabréf sem gildir á fjögur af vinsælustu veitingahúsum Reykjavíkur.
Gjafabréfin fást á stöðunum og eru að upphæð 10.000 og 20.000 kr.

3. Heimasmíðað jólatré. Stofninn er prik 
sem mjókkar upp og á því eru þrjár 
krossgreinar úr tré. Á enda hverrar 
greinar voru höfð kerti. Tréð er skreytt 
lyngi, en algengt var að skreyta íslensk 

jólatré á þann máta, gjarnan með 
sortulyngi.

4. Jólatré frá árinu 1927. Það er 
ríkulega skreytt fjölbreytilegu 
skrauti frá ýmsum tímum. 

Sérkenni trésins er að skrautið 
var aldrei tekið af því að 

jólum loknum og jafnframt 
var bætt á það skrauti í 
gegnum árin.

5. Jólatré sem keypt 
var í versluninni Rangá í 

Reykjavík um 1970. Tréð er 
með skrautkúlum og mjóum 

gervikertum. Lítil stjarna er á 
toppi trésins. 

6. Jólatré frá miðbiki síðustu aldar, 
sennilega innlend smíð. Tréð er 
svokallað burstatré en slík tré urðu 
vinsæl þegar innflutningur á lifandi 
jólatrjám stöðvaðist á árunum milli 1940 
og 1950 vegna gin- og klaufaveiki.

7. Heimasmíðað jólatré frá fyrri hluta 
20. aldar. Það er úr tré og er grænmálað. 
Á því er skraut, bæði heimagert og 
aðkeypt,  sem fylgt hefur trénu um 
langan tíma. 

8. Jólatré úr viði en klætt með grænum 
glanspappír og jólapappír. Trúlega 
heimasmíðað um miðja 20. öld. Tréð er 
skreytt með útklipptum pappírslengjum.

9. Silfurlitað jólatré frá því um 1955-
1960, innflutt frá Englandi. Tréð sjálft er 
úr vír, alsettum silfurlitum plastræmum 
og stofninn er einnig vafinn silfurræmu. 
Jólaserían og jólakúlurnar eru fáum 
árum yngri en tréð.
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9.900 kr.

7 rétta jólaveisla
FRÁ KL. 17

Aðeins framreitt fyrir allt borðið.

Austurstræti 16       apotek.isAPOTEK KITCHEN+BAR

JÓLIN Á
APOTEKINU 

FORDRYKKUR – Freyðivín

FORRÉTTIR
GRAFIN LAX – með fennelkremi, dill-mæjó, 
stokkrósar-trönuberjum, hrognum og rúgbrauði

ANDABRINGA – með graskers&kardimommu- 
purée og portvínssósu

ÍSLENSKT LANDSLAG – lambatartar, sýrður 
rauðlaukur, reyktur rjómaostur, graslauks-mayo, 
ediksnjór 
 
PÖNNUSTEIKTUR HUMAR – jólatré, beurre 
noisette og skyr

AÐALRÉTTIR
SVÍNASÍÐA – epla purée, epli, pikklað fennel 
og kirsberjasósa 

GRILLUÐ NAUTALUND – steiktar næpur með 
trönuberjum og heslihnetum, jarðskokka- og 
hvítsúkkulaði-purée og ka¡-hollandaise

EFTIRRÉTTUR
JÓLAKÚLA – kryddkex, karamelluseruð hvít-
súkkulaðimús, epla- og fáfnisgrasfylling

BORÐAPANTANIR Í SÍMA 551 0011

Ýmsar vættir fara á kreik í kringum jól 
eins og við þekkjum öll. Jólasveinarnir 

hafa fengið sína athygli sem og Grýla & 
Leppalúði. Loki nokkur er af allt öðrum meiði 
og þar sem hann er ólíkindatól birtist hann um 
þessar mundir í glæsilegum aðventuplatta á 
Kaffi Loka þar sem hver munnbiti gælir við 
bragðlaukana. Loki horfir til liðins tíma og því 
notast hann að mestu við vel reykt hangikjöt og 
reykta Mývatnsreyð. Síldin er vel legin í kanil 
og öðru kryddi sem hefur tíðkast í jólahaldi 
okkar lengi – sannkölluð jólasíld. Loka líkar 
best við rúgbrauðið og því notar hann það á 
fjölbreyttan hátt og hefur gaman af að þreyfa 
sig áfram. Loki er einmitt þekktur af sínu fólki 
fyrir að fara ótroðnar slóðir og bregða sér í 
allra kvikinda líki. Komið og reynið sérstæðan 
jóladisk Kaffi Loka sem er hvíld frá stöðluðum 
hlaðborðum. Þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. 
Loki var Laufeyjarson og því heitir nýjasta 
afurðin, bjórinn okkar Loki Laufeyjarson sem 
er rafgullið öl með malt og karamellubragði 
bruggað norður í landi. Jólasnafsinn er líka 
hægt að fá sér en framleiðandinn hefur kannski 
verið með aðventuplatta Loka í huga því á 
flöskunum í stendur: hentar sérstaklega vel 
með rúgbrauði, síld og reyktu kjöti.

Aðventuplatti Kaffi Loka:
Hangikjötstartar úr tvíreyktu mývetnsku 
hangikjöti með piparrótarrjóma.

• Rúgbrauð með sérlagaðri jólasíld sem er 
lostæti.

• Sjávarréttatartaletta gratíneruð í 
hvítvínssósu.

• Reyktur Skútustaðasilungur með sætri 
dillsósu.

• Rúgbrauðsís sem við erum að verða fræg 
fyrir.

Aðeins 4.200 krónur

Opnunartímar og aðrar upplýsingar er að finna 
á heimasíðunni www.loki.is og einnig er hægt 
að fylgjast með á facebokk www.facebook.com/
kaffi.loki

Jólakveðja
frá Loka

 551 1200 | Hverfisgata 19 | leikhusid.is | midasala@leikhusid.is

Gleðistund 
í jólapakkann
Gjafakort í Þjóðleikhúsið er
ávísun á upplifun og ævintýri

Kláraðu kaupin á leikhusid.is 
eða hafðu samband við miðasölu 
í síma 551 1200

Sýningar fyrir alla í fjölskyldunni
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GÓÐAR  

OG NOTALEGAR  

GJAFIR!

YFIR 5.000 VÖRUR 

Í NETVERSLUN 

HEILSUHÚSSINS!

NETVERSLUN  HEILSUHUSID.IS

Nature Collection

Jólagjöfin í ár?

arc-tic Retro ÚRIN
Fyrir DÖMUR og HERRA

VERÐ FRÁ:

29.900,-

Dásamleg deild samfélagsins

Komdu í Kolaportið og finndu allt sem 
þú þarft fyrir jólin. Afbragðs úrval af 

einstökum jólagjöfum.

Finndu ilminn af jólunum.  Girnilegt
framboð af mat til hátíðarbrigða.

Jólastemningin er svo sannarlega
mætt í Kolaportið.

Gallerí List í Skipholti 50a eiga nú 
allir orðið að þekkja en það er elsta 
starfandi gallerí landsins, starfrækt 
undanfarin 29 ár eða síðan 1987. 

Við kíktum í heimsókn til þeirra 
og tókum Gunnar Helgason eiganda 
gallerísins tali. „Við hjá Gallerí List 
leggjum metnað okkar í að sýna 
þverskurðinn af því sem er að gerast í 
nútímalist á Íslandi, hvort heldur það 
eru olíuverk, vatnslitaverk, keramik, 
glermunir, grafíkverk eða eitthvað 
annað. Markmið okkar er að sem 
flestir eigi að geta fundið eitthvað við 
sitt hæfi, hvort heldur um er að ræða 
smekk eða verð,“ segir Gunnar. Að 
jafnaði selur Gallerí List listmuni eftir 
60-70 listamenn og úrvalið er fjölbreytt.

Gallerí List - einstakt gallerí

Jólavertíðin
„Senn fer jólavertíðin að ganga í garð og 
þá kemur fjöldi fyrirtækja og einstaklinga 
sem vilja gefa starfsmönnum og 
vandamönnum sínum persónulegar 
jólagjafir og þá er úrvalið gott og 
fjölbreytt hjá okkur. List er góð gjöf sem 
fylgir viðtakandanum en óneitanlega er 
það mjög persónulegt hvaða muni við 
viljum skreyta heimili okkar með. Það 
er einn af okkar helstu kostum að skipta 
má vörunni og velja úr verkum eftir hátt 
í 70 listamenn,” segir Gunnar Helgason 
í Galleri List. Þess má geta að Gallerí 
List býður viðskiptavinum sínum upp 
á vaxtalaus lán til listaverkakaupa. 
Gallerí List er til húsa að Skipholti 50a í 
Reykjavík. www.gallerilist.is
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ly�a.is

Jólagjafahandbók Ly�u 2017 er 

komin út. Þú færð jólagjafir fyrir 

alla �ölskylduna í verslunum Ly�u 

og í netverslun okkar á ly�a.is.

Þú finnur 
jólagjafirnar 
í Ly�u

Gefðu 
dekur um

 jólin

Sothys Eye Contour
Gjafaaskja með maskara, augnfarða- 

hreinsi og baugahyljara.

Naglasett í gjafaöskju
Naglasett sem inniheldur allt sem þú þarft.

Speglar
Fallegir speglar í úrvali. Fáanlegir með og 

án ljóss og með mismunandi stækkun.

Ítalskar leðurtöskur
Úrval af fallegum leðurtöskum frá Ítalíu.
 

Real Techniques burstasett
Ný og spennandi Real Techniques burstasett 

í takmörkuðu upplagi.

Verð frá:

2.679 kr. 3.596 kr.

6.439 kr. 2.618 kr.

Verð frá:

4.026 kr.

Gjafaöskjur frá L’Oréal
Veglegar gjafaöskjur með vönduðum 

snyrtivörum frá L’Oreal. 

Verð frá:

6.490 kr.

Naeo Esther ilmolíulampi
Hvítur og silfurlitaður með ljósi.

7.589 kr. 

Aroma GoRound 
ilmolíulampi fyrir börn
Með ljósum og myndum.

9.898 kr.

 25% afsláttur

Ilmkjarnaolíur frá Aqua Oleum
Náttúrulegu olíurnar eru á 25% afslætti 

til 31. desember.

JS Úrin eru íslensk frá grunni, þau eru 
hönnuð á teikniborði JS hér heima og 

allir íhlutir sér framleiddir í sérhæfðum 
verk smiðjum í Þýskalandi og Sviss. 
Þá eru úrin sett saman hér á landi 
undir ströngu gæðaeftirliti Gilberts Ó. 
Guðjónssonar úr smiðameistara sem 
nýtir ára langa þekkingu og reyn slu 
sína af úrsmíði til að tryggja að hvert 
og eitt úr standist ströngustu kröfur. 
Frá upphafi fram leiðsl unn ar hefur verið 
leitast við að sameina, glæsilega hönnun, 
gæði, fyrsta flokks úrverk og falleg 
armbönd. Vönduð úr eru munaðarvara 
og fylgihlutur sem bæði karlmenn og 
konur njóta þess að velja, bera og eiga. 
En úr er ekki bara skartgripur. Það er 
nytjahlutur sem hjálpar okkur að gegna 
skyldum okkar, halda loforð og skapa 
góðar minningar. Sérstaða úranna á 
íslenskum markaði gerir það að verkum 
að erlendir gestir og úrasafnarar sækjast 
gjarnan eftir úrunum. Það eru margir 
frægir sem bera úr frá JS en vitaskuld 
líka almenningur allur. Meðal þekktra 
einstaklinga má þó til gamans nefna 
Quentin Tarantino, Jude, Law, Viggo 
Mortensen, Elvis Costello, Constantine 
Grikk lands konung, Yoko Ono, Sean 
Lennon, Dalai Lama og Tom Cruise. 
Vöru lína JS Watch co. Reykjavík fer 
ört stækkandi og úrval úra aldrei verið 
meira. Nánari upplýsingar um úr og 
hönnun má finna á www.gilbert.is

Eftirsótt íslensk úr
frá JS Watch co. Reykjavik

Útivist tekur á sig ýmsar myndir og 
öll þekkjum við og dáumst að fólki 

sem ferðast um fjarlæg lönd eða gengur 
á fjöll og víðerni og liggur mikið á sig 
til að ná takmarki sínu. Gildir þá engu 
hvort það sé hæsta fjall Íslands eða 
Norðurpóllinn. Ferðalög sem þessi geta 
krafist mikils undirbúnings og skipulags 
sem oft tekur mánuði eða jafnvel ár. 

Hins vegar vill það stundum gleymast 
að það þarf ekki alltaf að fara langt til 
að geta átt góða stund úti í náttúrunni. 
Við höfuðborgarbúar horfum oft út fyrir 
bæjarmörkin og til fjalla þegar kemur 
að útivist en gleymum því kannski að 
við höfum allt sem við þurfum nánast í 
miðbænum. 

Allir þekkja Öskjuhlíðina enda er 

Perlan ofan á hitaveitutönkunum ein-
stakt mannvirki sem vakir yfir mið-
bænum. Þar er að finna safn og kaffihús 
þaðan sem er eitt besta útsýni yfir 
borgina. Þar er td. finna nokkur hæstu 
tré borgarinnar í einni þéttustu skógrækt 
sem finnst á Reykjavíkur svæðinu. Þar 
má að auki finna áhugaverðar minjar 
frá seinni heimsstyrjöld, jarðsöguminjar, 
umhverfislistaverk og margt fleira. 

Öskjuhlíðin geymir líka ævintýra-
veröld sem allt of fáir nýta sér eða vita 
um. Inni í skóginum er þétt net göngu- 
og einstíga sem gaman er að þræða 
jafnt að degi sem kvöldi. Öskjuhlíðin er 
ein stakt svæði þar sem er hægt að æfa 
göngu og hlaup bæði um slétta og góða 
slóða en þar er líka hægt að þræða mjóa 

Öskjuhlíð 
- ævintýrin eru í bakgarðinum okkar

stíga sem liggja í gegnum trjá gróðurinn 
þvert á göngustígana og eru tilvaldir til 
að æfa jafnvægið og tæknina.

Að þræða stígana í Öskjuhlíð við birtuna 
frá höfuðljósi er ótrúleg upplifun en 
jafnvel þeir sem þekkja vel til sjá nýja hlið 
á hlíðinni í myrkrinu. Lykillinn er góður 
búnaður og Fjallakofinn hefur allt sem til 
þarf til að stunda útivist í Öskjuhlíð, og 
víðar ef út í það er farið en það er efni í 
annað innlegg. Góðir skór frá Scarpa, bjart 

h ö f u ð l j ó s 
frá Petzl 
eða Black 
Diamond, 
mögulega 
göngustafir 
frá Komperdell 
og jafnvel hálkubroddar frá 
Yaktrax og rétti fatnaður inn gera stutta 
útivist í Öskjuhlíð að ævintýri í bak garð-
inum 
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Jólin tengi ég við hlýju, maður hækkar 
aðeins í ofnunum, fer í hlýja sokka, 

fær sér heitt kakó og borðar mat sem 
yljar manni. Á Íslandi tengjum við 
jólin svolítið við búfénað, að vísu oftast 
reyktan og saltaðan, stundum með 
sykurgljáa, en fæst okkar nálgumst 
dýrin öðruvísi um jólin.

Hin fyrstu jól snerust líka svolítið um 
hlýju og dýr. Hin unga móðir fékk sess 
í hlýjasta hluta hússins, þar sem dýrin 
voru, hitinn af þeim yljaði Maríu og Jesú.

Jósef og María voru fátæk hjón sem 
bjuggu við hernám, fljótlega eftir að 
drengurinn fæðist neyðast þau til 
að leggja á flótta og leita þau hælis í 
Egyptalandi. Þá kom sér vel að eiga 
gull, reykelsi og myrru, verðmæti sem 
auðvelt var að flytja með sér.

Jesús frá Nasaret hafði ótvíræð áhrif 
á mannkynssöguna. Stundum er bent á 
aðra kennimenn sem á undan Jesú sögðu 
eitthvað sem hljómar svipað einhverju 
sem Jesús kenndi. Vafalaust má finna 
slík dæmi, en það var kennsla Jesú sem 
breytti heiminum.

Matur, hlýja og miklu meira
Hvað segja jólin um mig?

Í dag eru flestir vestrænir menn 
sammála um að ná unga kærleikur sé 
dyggð og ætti að vera grunn gildi, það 
eru áhrif frá Jesú 
Kristi. Í dag er 
það samfélagslega 
viðurkennt að tala 
um auðmýkt sem 
eftir sóknar vert við-
horf, með an það 
þykir skammarlegt 
að vera staðinn að 
því að upphefja 
sjálfan sig. Það eru 
áhrif frá Jesú Kristi. Á 
fyrri tíðum tilheyrði 
heimurinn þeim 
sterku, auðmýkt 
var hlutskipti hinna 
sigruðu, hinir sterku 
komust af, örlög 
þeirra veikburða 
skiptu ekki máli. 

Þegar Jesús boðaði heimsmynd sem 
var algjörlega á skjön við það sem 
margir þekktu, grundvallaði hann 

þann boðskap á mynd af Guði sem 
kærleiksríkum föður. Í Guðspjöllunum 
er vísað í gamla spádóma úr Gamla 

Testamentinu að 
fæðast muni barn 
sem kallast muni 
immanúel, Guð með 
okkur.

Sagan um Jesú er 
sagan af Guði sem 
tekur sér stöðu með 
þeim fátæku, þeim 
kúguðu og þeim 
valdlausu, því Guð 
tekur þátt í kjör um 
okkar gegnum Jesú 
Krist. Hann er Guð 
sem er ekki fjarlægur, 
heldur nálægur 
og persónulegur. 
Hann er ekki reiður 
og dæmandi, 
heldur elskandi og 

fyrirgefandi. Jesús boðaði vissulega 
að menn ættu að snúa sér frá syndum 
sínum, að dag einn myndu allir menn 

Aðsókn að leiksýningum Þjóðleik-
hússins hefur verið með eindæmum 

góð á leikárinu, og vinsælar sýningar 
verða áfram á fjölunum eftir áramót, auk 
þess sem nýjar og spennandi sýningar 
verða frumsýndar á næstunni.

Faðirinn – fimm stjörnu leiksýning
Franska verðlaunaverkið Faðirinn 
sló sannarlega í gegn þegar það var 
frumsýnt í október, í leikstjórn Kristínar 
Jóhannesdóttur. Gagnrýnendur hafa 
ausið sýninguna lofi, ýmist gefið henni 
4 eða 5 stjörnur, og meðal annars sagt: 
„Sýning sem enginn má missa af eða 
gengur út af ósnortinn“ og „undursamleg 
sýning sem fær mann til þess að hlæja og 
gráta“. Eggert Þorleifsson fer á kostum í 
sýningunni og sagði einn gagnrýnandi 
um hann: „Ég hef aldrei séð hann svona 
góðan.“ Sýningin er meira og minna 
uppseld næstu mánuði, en til að mæta 
eftirspurn er búið að setja í sölu sýningar 
allt fram í febrúar. 

„Stjörnuleikur hjá Eddu og Pálma“
Risaeðlurnar eftir Ragnar Bragason 
hafa sömuleiðis slegið í gegn á Stóra 
sviðinu, og áhorfendur hafa hlegið sig 
máttlausa sýningu eftir sýningu á þessu 
grátbroslega verki. Edda Björgvinsdóttir 
og Pálmi Gestsson fara með aðalhlutverk 
í sýningunni, og hefur þeim verið 
hrósað í hástert fyrir frammistöðu sína. 
Það er Þjóðleikhúsinu sérstakur fengur 

Þjóðleikhúsið 
– úrval spennandi leiksýninga

að því að fá Eddu Björgvins aftur til liðs 
við sig, og má með sanni segja að þessi 
gamalreynda og dáða leikkona sé hér í 
fantaformi! Risaeðlurnar eru nístandi 
gamanleikur, lokahluti leikhúsþríleiks 
Ragnars um afkima íslensks samfélags.

Kraftmikið fjölskyldudrama 
Hafið er eitt vinsælasta leikrit Ólafs 
Hauks Símonarsonar, og verður nú 
jólasýning Þjóðleikhússins í nýrri og 
spennandi uppsetningu. Siggi Sigurjóns 
leikstýrir og Þröstur Leó Gunnarsson 
fer með hlutverk valdamikils útgerðar-
manns í sjávarþorpi. Hafið er átakamikill 
fjöl skyldu harmleikur, þrung inn spennu, 
en líkt og önnur verk höfundar er það 
jafnframt fullt af beittum húmor. Meðal 
annarra leikara í aðalhlutverkum eru 
Guðrún S. Gísladóttir og Elva Ósk 
Ólafsdóttir.

Margverðlaunað átakaverk
Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir snýr 
aftur í Þjóðleikhúsið eftir áramót í 
hinu margverðlaunaða leikriti Efa, 
en þar leikur hún m.a. á móti Hilmi 
Snæ Guðnasyni í leikstjórn Stefáns 
Baldurssonar. Efi er spennandi 
verk um mörkin í mannlegum 
samskiptum, tortryggni, grunsemdir 
og nístandi óvissu. Hvenær lætur fólk 
tortryggni stjórna sér? Hvenær lokar 
það augunum fyrir óhugnanlegum 
sannleika?
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Nýr söngleikur með lagaperlum 
Stuðmanna
Glænýr og stórskemmtilegur íslenskur 
söngleikur eftir Góa, sem er byggður á 
ástsælustu lögum Stuðmanna, verður 
frumsýndur á Stóra sviðinu í febrúar. 
Bráðfyndin atburðarás, þar sem kostu-
legum persónum lendir saman, gömlum 
leyndarmálum er þyrlað upp í loft og 
ástin blómstrar óvænt þar sem síst 
skyldi. Meðal leikara og dansara eru 
Selma Björns, Ólafía Hrönn Jónsdóttir, 
Örn Árnason, Siggi Sigurjóns og Eggert 
Þorleifsson. Dans, söngur, gleði og fjör! 
Gleðisprengja er um það bil að springa á 
Stóra sviðinu! 

Heillandi verk um baráttu ólíkra 
kvenna
Svartalogn er nýtt íslenskt verk sem 
frumsýnt verður á Stóra sviðinu í 
apríl, ný leikgerð eftir Melkorku Teklu 
Ólafsdóttur byggð á skáldsögu Kristínar 
Marju Baldursdóttur, í leikstjórn Hilmis 
Snæs Guðnasonar. Svartalogn er hrífandi 
verk um höfnun og hindranir, baráttuna 
við niðurrifsöflin í mannssálinni - og 
óvæntu möguleikana í lífinu. Með 
aðalhlutverk fer Elva Ósk Ólafsdóttir, en 
stór leikhópur miðlar þessari mögnuðu 
sögu.

Þjóðleikhús barnanna
Í Þjóðleikhúsinu er fjölbreytt úrval 
leiksýninga fyrir börn á öllum aldri. Á 
Stóra sviðinu gengur hin eldfjöruga 

sýning Fjarskaland eftir Góa ennþá fyrir 
fullu húsi, og börnin geta fundið eitthvað 
skemmtilegt víða um hús, meðal annars 
á Brúðuloftinu og í Kúlunni. Eftir 
áramót verður meðal annars frumsýnd 
ljóðræn og skemmtileg leiksýning fyrir 
yngstu börnin, Ég get, en hún fjallar um 
það sem er mitt og þitt og okkar.

Fjölbreytt samstarfsverkefni
Þjóðleikhúsið er í samstarfi við ólíka 
leikhópa, Mið-Ísland, Improv Ísland og 
Elefant sem setti upp fjöl menningar-
verkið Smán. Einnig verð ur nýtt verk, 
Stríð, eftir Ragnar Kjartansson og 
Kjartan Sveinsson sett upp í samstarfi við 
Sinfóníuhljómsveit Íslands. Aðfaranótt, 
nýtt verðlaunaverk eftir Kristján Þórð 
Hrafnsson, verður sett upp í samstarfi 
við leikarabraut sviðslistadeildar LHÍ. 

Þjóðleikhúsið og áhorfendur
Þjóðleikhúsið býður áhorfendum upp 
á umræður með þátttöku listamanna 
eftir 6. sýningu verka, og hafa oft 
spunn ist verulega áhugaverðar 
og skemmtilegar umræður með 
áhorfendum. Leikhúsið tók upp 
þá nýbreytni í vetur að vera með 
rafrænar leikskrár, sem hægt er að 
nálgast á heimasíðu leikhússins, en 
þær innihalda fjölbreytt efni, meðal 
annars viðtöl við leikara og listræna 
aðstandendur sýninga. Einnig er hægt 
að skoða leikskrárnar á spjaldtölvum 
í forsal. Kortagestir njóta vildarkjara 
á völdum veitingastöðum í nágrenni 
Þjóðleikhússins á sýningarkvöldi. 
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þurfa að svara fyrir líf sitt, en hann sýndi 
að Guð er með okkur í liði. Guð vill að 
okkur farnist vel, að við veljum vel. Þegar 
Jesús gefur síðan sitt líf, tekur þannig á 
sig afleiðingar syndarinnar sem aðskildi 
okkur frá Guði, opnar hann okkur leið 
heim. Það er engin ástæða lengur til 
þess að lifa fjarri þessum kærleiksríka 
Guði sem vill okkur vel, jólagjöfin Jesús 
Kristur hefur tryggt okkur það.

Það er gott og dásamleg forréttindi 
að geta fagnað jólum eins og við 
Íslendingar gerum það, og við skulum 
endilega halda því áfram. En við skulum 
gæta hófs, muna eftir náunganum og 
muna að kjarni hátíðarinnar er ekki síst 
sá að minna okkur á hversu mikils virði 
hvert líf er. Guð mat okkur þess virði að 
gefa son sinn, það ætti að minna okkur á 
hversu mikils virði við öll erum.

Megi kærleiksríkur og góður Guð gefa 
okkur öllum gleðileg jól.

Helgi Guðnason, prestur í 
Hvítasunnukirkjunni Fíladelfíu.

Jólatónlistarhátíð Hallgríms kirkju 
stend  ur allan desember en hún ski-

par fastan sess í hátíðarundirbúningi 
höfuðborgar innar.

Hátíðin er skipulögð af Listvinafélagi 
Hallgrímskirkju og hófst með hádegis-
tónleikum kammerkórsins Schola 
cantorum en í ár er boðið upp á 
þrenna hádegistónleika á föstudögum 
með kórnum þann 1., 8., og 15.des.  
Á efnisskránni eru ýmsir vinsælir 
aðventu- og jólasöngvar. Einsöngvarar 
eru úr röðum kórsins m.a. Guðmundur 
Vignir Karlsson sem syngur einsöng í 
Betlehemsstjörnunni eftir Áskel Jónsson 
og Lilja Gunnarsdóttir sem syngur 
einsöng í Wexford carol. Einnig flytur 

Jólatónlistarhátíð í 
Hallgrímskirkju 1.-31.des. 2017

kórinn fagra aðventu- og jólatónlist eins 
og Slá þú hjartans hörpustrengi eftir 
J.S. Bach. Stjórnandi og orgelleikari er 
Hörður Áskelsson. 

Árlegir jólatónleikar Mótettukórs 
Hallgrímskirkju verða haldnir laugar-
daginn 9. og sunnudaginn 10. desember 
klukkan 17.00. Á efnisskránni eru 
þekktir jólasálmar, íslenskar og erlendar 
jólaperlur, m.a. eftir Praetorius, 
Swe linck, Lauridsen og Withacre. 
Mótettukór Hallgrímskirkju, sem hlotið 
hefur margvíslegar viðurkenningar fyrir 
vandaðan og fagran söng sinn og hlaut 
m.a. þrenn gullverðlaun í alþjóðlegri 
kórakeppni á Spáni 2014 hefur um árabil 
glatt tónleikagesti sína með hrífandi 
jólatónleikum á aðventunni.  Elmar 

Gilberts son, óperusöngvari, sem var 
valinn söngvari ársins í sígildri tónlist á 
Íslensku tónlistarverðlaununum fyrr á 
þessu ári syngur einsöng. m.a. Ó, helga 
nótt, eftir Adams lag sem mörgum finnst 
ómissandi á svona hátíðartónleikum og 
Panis angelicus, sem margir tenórar 
um allan heim hafa á efnisskrá sinni 
fyrir jólin. Orgelleikari er Björn Steinar 
Sólbergsson og stjórnandi er Hörður 
Áskelsson.

Miðvikudaginn 13. desember verða 
25 ár síðan stóra Klais orgelið í 
Hallgrímskirkju var vígt. Því verður 
fagnað með óformlegum orgeltónleikum 
og spjalli þar sem organistar kirkjunnar, 
Hörður Áskelsson og Björn Steinar 
Sólbergsson, leika jólatónlist og önnur 
glæsileg verk tengd vígslu orgelsins, til að 
mynda verk sem Þorkell Sigurbjörnsson 
samdi að því tilefni. Boðið verður upp á 
spjall og afmælisveitingar í suðursalnum 
eftir orgelleikinn. Aðgangur er ókeypis 
og allir velkomnir.

Við áramótin verða að venju 
blásið til Hátíðarhljóma við áramót. 
Trompetleikararnir Eiríkur Örn Pálsson, 
Einar St. Jónsson og Baldvin Oddsson, 
Hörður Áskelsson orgelleikari og 
Eggert Pálsson pákuleikari flytja 
glæsileg hátíðarverk m.a. eftir J.S. Bach, 
Albinoni, o fl. barokkmeistara. Vegna 
mikilla vinsælda þessara tónleika 
verður í ár gerð tilraun til að hafa tvenna 
tónleika. Þeir fyrri verða laugardaginn 

30. desember og hinir á gamlársdag 
klukkan 16.30 báða dagana.

Ný sýning á vegum Listvinafélags 
Hallgrímskirkju BIRTING með verk-
um eftir Erling Pál Ingvarsson opnaði 
í forkirkjunni 1. sunnudag í aðventu 
og stendur til 18. febrúar 2018. 
Sýningarstjóri er Rósa Gísladóttir.

Sýningin er tileinkuð birtingu, ljós-
komu í sinni margþættu mynd. Á þeim 
árstíma sem hún stendur yfir er hátíð þar 
sem minnst er fæðingu barns, boðbera 
ljóss og friðar. Einnig tekur sólin að rísa 
á sama tíma með vaxandi dagsbirtu úr 
lægstu stöðu, mesta myrkri. Birting er 
hreyfing, hreyfiafl, hluti hringferlis. 
Birting er lífskraftur.

Erlingur Páll Ingvarsson (1952) býr og 
starfar í Reykjavík. Hann stundaðinám 
við Myndlista- og handíðaskóla Íslands 
árin 1974-1978. Eftir það fór hann í 
framhaldsnám til Hollands í De Vrije 
Academie Den Haag með búsetu í 
Amsterdam og síðan til Þýskalands í 
Den Stadtliche Kunstacademie, Düssel-
dorf. Listamenn á borð við Joseph 
Beauys og Nam June Paik lifðu þá 
og störfuðu í Düsseldorf og voru 
viðriðnir listaháskólann. Það var mikið 
aðdráttarafl. Erlingur Páll á að baki sjö 
einkasýningar og nokkrar samsýningar. 
Listform Erlings Páls hefur spannað 
vítt svið: meðal annars skúlptúr inn-
setningar, gjörninga, ljósmyndir og texta 
en hann hefur nú um langt skeið notað 
málverk sem sinn aðal miðil. Erlingur 
var virkur meðlimur á upphafsárum 
Nýlistasafnsins og um tíma í stjórn þess. 

Nánari upplýsingar um Jólatónlistar hátíð 
Hallgrímskirkju er að finna á heimasíðu 
Listvinafélagsins- listvina felag.is.

Miðasala er í Hallgrímskirkju og við 
innganginn og einnig á midi.is fyrir 
stærri viðburðina.
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Hver hefur ekki komið í Kolaportið? 
Það hefur stimplað sig rækilega 

inn í miðborgarlíf Reykjavíkur um 
helgar og hefur verið um árabil. Má 
segja að Kolaportið sé ein og stök eining 
í margbreytileika miðbæjarins og líka 
einstök í allri flórunni því hún á sinn 
engan líkan. Enda er þetta einskonar 
útimarkaður með sín sérkenni og sinn 
karakter.

,,Alveg frá upphafi var þetta hugsað 
sem einskonar útimarkaður, en þar sem 
það er svolítið erfitt að hafa svoleiðis 
hér á Íslandi vegna hvernig viðrar oft, 
þá urðum við að hugsa um þetta sem 
einskonar útimarkað sem væri samt 
innandyra, þau það hljómi svolítið 
undarlega," segir Gunnar Hákonarson, 
framkvæmdastjóri Kolaportsins.

,,Þetta er svona sambland af 
flóamarkarkaði, matakmarkaði, nýjum 
vörum sem og gömlum og ýmsu fleiru, 
er þetta í stöðugri þróun og tekur sífellt 
breytingum. Það má segja að það sé 
alltaf eitthvað nýtt á boðstólunum hjá 
okkur hverju sinni sem við erum með 
opið, alltaf einhverjir nýjir aðilar sem 
koma inn og aðrir sem detta út. Þannig 
er stöðug breyting á vöruframboðinu 
og hvað er að gerast hverju sinni. Sumir 
er komnir hingað gagngert til að selja 

Það er partur af jólastemningunni að 
koma við í Kolaportinu

vörur, aðrir til að vekja athygli á sér og 
sínum málefnum. Við reynum að passa 
að hafa næga fjölbreytni í þessu og 
einnig að það séu ekki alltaf eingöngu 
fastir seljendur með sína sömu bása, 
heldur reynum að hleypa alltaf nýjum 
inn til að viðhalda nýbreytninni. En 
sumir af þessum föstu eru líka orðnir 
partur af Kolaportinu og hafa skapað 
grundvöll fyrir rekstri þessa markaðs. 
Reynum að hafa svona jafnvægi í þessu. 
Fjölbreytileikinn er eitt aðal atriði í þessu 
til að skapa skemmtilega stemningu og 
skemmtilegan markað," segir Gunnar.

En gengur þetta ekki í sveiflum eftir 
árstíðum, þar sem eru annarsamir tímar 
og mikil eftirspurn eftir söluplássum og 
á öðrum tímum minna?

"Já, ég held að þetta sé eins og 
með flestan allan rekstur og í hvaða 
verslunarmynstri sem er, að stundum 
er lítið að gera og stundum hafa menn 
ekki undan, allt brjálað að gera," segir 
Gunnar. 

Það var mikil lyftistöng fyrir 
Kolaportið þegar það flutti í húsnæðið 
á Tryggvagötu og hafa þeir félagar í 
gegnum tíðina komið því þannig fyrir 
að nýta sér það húsnæði til hins ýtrasta 
og er nýtingin á húsinu í dag mjög góð 
sem þeir hafa þróað með sér jafnt og 

þétt. Hafa þeir verið að standsetja það 
síðustu árin, m.a. með því að setja stóru 
gluggana á norðurhliðinni og ýmislegt 
sem þeir hafa gert innandyra sem er að 
gera Kolaportið enn veglegra og þeir 
láta ekki af betrumbæta húsakostinn því 
þeir voru að undirrita samning um að 
Kolaportið verði í þessu húsnæði í það 
minnsta næstu 10 árin. 

Það eru margar perlur að sækja hingað 
í Kolaportið er það ekki, hérna geta menn 
fundið einhvern falinn fjársjóð?

,,Já, það er einmitt málið, þú veist 
aldrei hverju þú átt von á þegar þú ferð 
á svona markað sem þennan. Þetta er allt 
öðruvísi markaður með öðruvísi vörur 
og aldrei að vita nema þú finnir einhvern 
hlut sem þig hefur einmitt lengi langað í 
eða hefur akkúrat vantað. Það er margt 
að finna á markaði sem þessum. Svo er 
það líka mannlegi þátturinn sem á sér 
stað hérna hjá okkur, en þetta er ekkert 
eins og þú sért að fara í einhverja verslun 
og taka einhverja vöru af hillu eða flík 
af slá og svo ferðu bara og borgar fyrir 
hana, það er svo miklu meira en það. 
Hérna eru menn að eiga samfélag, tala 
saman, hittast, kynnast og fleira mætti 
telja," segir Gunnar þegar hann talar um 
sérstöðu Kolaportsins.

Þess ber að geta að heilu hóparnir eru 
farnir að hittast í Kolaportinu og eiga 
saman stundir, hittast á kaffistaðnum 
og rölta svo um í Kolaportinu. Má því 
segja að Kolaportið þjóni margvíslegu 

hlutverki, hvort sem er sem markaður í 
miklum fljölbreytileika, eða vetvangur 
til að koma málefnum sínum á framfæri 
eða heilmikil félagsmiðstöð. Og það er 
ekki nein ein tegund af fólki sem kemur 
í Kolaportið, það eru allir sem koma þar 
við, eða eins og einn kom að orði; Hvort 
sem það eru rónar eða ráðherrar. 

Ef við snúum okkur að jólunum, er 
eitthvað sérstakt á boðstólunum fyrir 
jólin í Kolaportinu?

,,Ég myndi segja að sérstaðan hjá 
okkur fyrir jólin sé matarmarkaðurinn 
sem er alltaf mun ítarlegri fyrir hver jól 
og mun meira í hann lagt, en það eru 
margir sem koma til okkar á gagngert til 
að versla á þessum markaði. Þar er finna 
lax, humar, rækjur og ýmislegt fleira og 
geta menn fengið að smakka á þessu áður 
en þeir versla. Svo er einnig mikið úrval 
af góðum persónulegum jólagjöfum að 
finna hjá okkur, hvort sem eru hringar, 
skartgripir, gamlar bækur og heilu 
ritraðir sem flott er að gefa í jólagjöf, 
vínylplötur sem gaman er gefa söfnurum 
og svo er einnig fullt af leikföngum fyrir 
börnin. Þannig að það er af nógu af 
taka og alltaf mikil stemning hjá okkur 
fyrir jólin," segir Gunnar Hákonarson, 
framkvæmdarstjóri Kolaportsins að 
lokum. 

Má svo sannarlega taka undir þau orð 
og er það partur af jólastemningunni í 
miðbæjarröltinu fyrir jólin að koma við 
í Kolaportinu og sjá hvað þar er að finna.  

Litla Jólabúðin er að byrja sitt 
sautjánda ár í rekstri og hefur gengið 

bara nokkuð vel hjá þeim að sögn Anne 
H. Lindsay sem er og hefur verið þar í 
forsvari. Þau fá náttúrulega mikið af 
ferðamönnum þar sem verslunin er 
staðsett í miðborg Reykjavíkur en finnst 
alltaf gaman þegar jólin nálgast og landar 
okkar fara að kíkja inn hjá þeim og skoða 
hvaða skraut er í boði þetta árið.

,,Það verður einhvernvegin öðruvísi 
stemning með komu þeirra til okkar. 
Svona svipað og þegar jólasveinarnir 
fara að koma til byggða, það segir okkur 
að nú nálgast jólin," segir Anne létt í 
bragði.

,,Við höfum lagt mikla áherslu á að 
vera með íslenskar vörur í versluninni, 
við erum með tugi manns um allt land 
sem eru að búa til allskonar skraut á 
jólatré úr ýmsum efnum, t.d. úr gleri, tré, 
postulíni og ekki má gleyma íslensku 
ullinni," segir Anne.

Þetta kunna erlendir ferðamenn að 
meta og finnst mjög gaman að fá tækifæri 
til að versla vöru sem er framleidd á 
Íslandi af Íslendingum.

,,Við höfum reynt að að koma til móts 
við ferðamenn í vöruvali og við reynum 
að uppfylla óskir þeirra.  Íslendingum 
finnst kannski margt skrýtið í því 
vöruúrvali og myndu kannski ekki 

Litla Jólabúðin 
við Laugaveginn
-býður upp á skemmtilegar sögustundir og leikrit

skreyta sitt jólatréð með þessum vörum. 
Við höfum nóg af öðru skrauti sem þeir 
geta valið úr. Við flytjum allt skraut inn 
sjálf og erum með fallegt skraut á góðu 
verði og alls ekki það sama og er verið 
að selja í öðrum verslunum," segir Anne.

Ekki má gleyma íslensku jólasvein-
unum sem við getum státað okkur af og 
segir Anne okkur frá því að þau hafi haft 
þann sið að ef þau sjá að viðskiptavinir 
sýni þeim áhuga, gangi þau óspart í það 
að segja þeim söguna um jólasveinana, 
Grýlu og Leppalúða og einnig að segja 
frá íslenskum jólasiðum og jólahefðum 
sem hafa verið hér á landi um árabil.

,,Starfmennirnir okkar eru allir í þessu 
þegar færi gefst, en sérstaklega vil ég 
nefna hana Iðunni sem er mjög lagin við 
að segja sögurnar um sveinana okkar 
og gerir það á svo skemmtilegan máta, 
að ég á bágt með að hemja hláturinn 
þegar húllumhæið byrjar. Hún er búin 
að setja saman svo góða sögu um þá 
og siði þeirra að það er unun að hlýða 
á. Hún hefði átt að verða leikkona hún 
gerir þetta svo vel. Hún kannski byrjar 
með tvær til þrjár manneskjur og þegar 
hún er hálfnuð er kannski komið tíu 
til tólf manns að hlýða á hana. Þetta 
eru mjög skemmtilegar stundir með 
viðskiptavinum okkar og þeir kunna 
líka að meta þetta. Ég segi nú bara það, 

Gunnar Hákonarson, framkvæmdastjóri Kolaportsins

Litla Jólabúðin
Laugavegi 8. Rvk. S: 552 2412

Jólin byrja hjá okkur
mikið úrval af fallegum og sérstökum gjafavörum

Komdu í heimsók
Opið alla daga til jóla

að ekki eru það margir sem bjóða upp á 
svona sögustund og leikrit margsinnis á 
dag í verslun sinni, en okkur finnst þetta 
bara sjálfsagt, að skemmta erlendum og 

innlendum ferðamönnum með þessum 
sögum af okkar frægustu körlum og 
veita okkar viðskiptavinum  persónulega 
þjónustu," segir Anne að lokum.

Jólagjöf herrans
fæst hjá okkur

Vandaður fatnaður í miklu úrvali

Verið velkomin í Verslun Guðsteins, Laugavegi 34

Síðan 1918

Brúnir og gráir 
rússkinnsskór 

17.900 kr.

Bláir og rauðir 
rússkinnsskór  

21.900 kr.

Leðurtaska 
24.900 kr.

Leðurtaska 
26.900 kr.

Sixpensarar 
7.900 kr.

Trefill
4.900 kr.

Anne Helen Lindsay til vinstri og Iðunn Angela Andrésdóttir til hægri.
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Dún og fiður
hefur haldið hita á Íslendingum í meira en 55 ár
Dún og fiður hreinsunin hefur verið 

starfandi í meira en hálfa öld og 
margur  Íslendingurinn hefur átt leið 
sína til þeirra í gegnum árin.  Dún 
og fiður er í björtu og stóru húsnæði 
við Laugaveg 86 þar sem sífellt fleiri 
landsmenn leita til þeirra til að sjá um 
sængur og koddamálin fyrir sig. 

Sjá þau um alla hreinsun á sængum 
og koddum sem er mjög gott að gera 
á 2-3 ára fresti. Auk þess sem þau 
framleiða sjálf flest allar sængurnar og 
koddana sem eru til sölu í versluninni og 
ýmislegt annað því tengt sem fólk óskar 
eftir. Sængurnar eru í ýmsum stærðum 
en algengustu stærðirnar eru 140 x 200 
cm og 140 x 220 cm. Eru þetta sængur 
með gæðadúni, hvort sem um er að 
ræða andadún, svanadún, snjógæsadún 
og æðardún. Magnið í hverri sæng 
1000-1100 grömm í minni stærðunum 
en meira í lengri sængunum. Sængur 
með þessu magni af dúni endast mjög 
lengi. Svo er Dún og fiður með allt sem 
tengist sænguverum, koddaverum, 
rúmteppum og margt fleira sem gerir 
rúmið þægilegt og glæsilegt. Eru þau 
með hágæða bómullar sængurlín frá 
Ítalíu sem er úr 100% egypskum bómull.

Hjá Jóni & Óskari má finna fjölbreytt 
skart og úr fyrir dömur og herra á 

öllum aldri. Síðan 1971 hefur starfsfólk 
fyrirtækisins lagt sig fram við að aðstoða 
viðskiptavini sína við að finna skínandi 
fallegt innihald lítilla pakka sem alltaf 
gleðja mest, ekki síst um jól. 

Icecold Gull lína Jóns & Óskars hefur 
verið vinsæl í gjafir um árabil, enda 
breið lína þar sem finna má fjölbreytt 
skart í gulli og hvítagulli. Oftar en ekki 
velja gefendur eða þiggjendur þessarar 
línu að bæta við demöntum í skartið, 

Litlir pakkar 
gleðja mest
...og innihaldið fæst hjá Jóni & Óskari

og auka þannig enn á fegurð þess og 
verðmæti. 

Hjá Jóni & Óskari starfa sérfræðingar 
í demöntum og einvalalið frábærra 
gullsmiða getur smíðað fallegar um-
gjarðir glæsilegra demanta og annarra 
eðalsteina, til að gera skartið fullkomlega 
einstakt fyrir viðskiptavinina.  

Jón & Óskar starfrækja verslanir 
við Laugaveg 61, í Smáralind og í 
Kringlunni. 

Hlökkum til að sjá ykkur!

Vintage jólapeysurnar komnar í hús

G Y L LT I  K Ö T T U R I N N  |  A u s t u r s t r æ t i  8 - 1 0  |  1 0 1  R e y k j a v í k .  S í m i :  5 3 4 0 0 0 5

Verð 2500 - 3500 kr.
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8.690 kr.
 Aðeins framreitt fyrir allt borðið

7 rétta deluxe

Jóla
matseðill

Borðapantanir í síma 568-6600 

Sushi Social
Þingholtsstræti 5

sushisocial.is

Við byrjum á glasi af freyðivíni

Lambatartar
Trufflusnjór, laufabrauð og rauðkál

Pekingönd
Waldorf salat, brennt blómkál, 
svartur hvítlaukur

Íslenskt maki 4 bitar
Graflaxrúlla með brennivíni og dilli, 
avókadó, mangó, gúrka, dill mayo, 
rúgbrauðs”crumble”

Leturhumar
Steiktur leturhumar, grænt sellerí, 
vorlaukur, humarsmjörsósa, 
mangósalsa
 
Nautalund
Lauksulta, sellerírótarmayo, 
kardimommugljái

Eftirréttir

Súkkulaði fudge
Blandaðir ávextir, karamellusósa, 
mjólkursorbet

Dulce De Leche Panacotta
Kanilsvampkaka, karamellaður 
bananaís, hvítsúkkulaðimulningur  

Í nóvembermánuði minnir vetur konungur 
á sig. Við fáum öll veðrabrigði og eins og 

gárungarnir segja „rjúpnaveiðin er hafin og 
rjúpnaveiðimenn farnir að villast, þá eru jólin 
á næsta leyti.“ Sem betur fer hafa þau ævintýri 
öll endað vel, þökk sé öllu því frábæra fólki 
sem leggur á sig ómælda vinnu við leit og 
björgun. Í nóvember byrjar líka aðventan, við 
byrjum að heyra jólalögin og borg og bæir 
kveikja jólaljósin. Aðventan og jólin stytta svo 
sannarlega fyrir okkur skammdegið. Okkur sem 
búum í Reykjavík eða eigum þar leið um finnst 
ómissandi þáttur í aðdraganda jóla að fara í 
miðbæinn, fá okkur heitt kakó og smákökur, 
hitta vini og kunningja og skoða hvað verslanir 
hafa að bjóða. Af öðrum götum í Reykjavík 
ólöstuðum þá hefur Skólavörðustígurinn 
löngum þótt hafa sérstöðu. Hvergi er að finna 
á einni götu jafn margar verslanir með vörur 
handunnar af hinum ýmsu listamönnum og 
hönnuðum. Á Skólavörðustíg 19 hefur verslun 
Handprjónasambands Íslands staðið frá 
1977. Handprjónasambandið er félagsskapur 
nokkur hundruð manna og kvenna sem drýgja 
heimilistekjurnar með því að prjóna peysur, 
vettlinga, húfur og fleira úr íslensku ullinni.

Íslenska ullin hefur mikla sérstöðu enda er 
hún af sauðfjárstofni sem lifað hefur á Íslandi 
frá landnámi og því aðlagað sig okkar hörðu 
veðráttu. Má líka með sanni segja að sauðféð 
hafi haldið lífi í þjóðinni á liðnum öldum; við 
notuðum ullina og skinnin til að halda á okkur 
hita og svo voru kjöt og innmatur af sauðfé 
okkar aðalfæða allan ársins hring.

Nýlega var bent á að fatnaður úr íslensku 
ullinni þar með talin lopapeysan er miklu 
umhverfisvænni en margar aðrar skjólflíkur 

Þar sem íslenskar
lopapeysur fást
- í orðsins fyllstu merkingu

til dæmis flísfatnaður því þegar flísfatnaður 
er þveginn þá skolast mikið magn af örlitlum 
plastögnum út í hafið sem svo setjast í tálkn fiska. 
Ekkert slíkt gerist þegar lopapeysan er þvegin. 
En hvað er þá íslenska lopapeysan og hversu 
íslensk er hún? Lopapeysan hefur löngum verið 
táknmynd fatnaðar þeirra sem vinna útivinnu; 
sjómenn, bændur og verkamenn og svo er hún 
ómissandi þegar haldið er á ættarmót og aðrar 
samkomur þar sem dvalið er mikið utanhúss. 
Um miðja síðustu öld sáu menn tækifæri í því 
að gera íslensku lopapeysuna áhugaverða fyrir 
ferðamenn og hefur hún síðan verið það sem 
flestir ferðamenn óska sér að geta tekið með sér 
frá Íslandi.

Á síðustu árum hafa menn séð tækifæri í 
því að láta framleiða „íslenskar lopapeysur“ 
í fjarlægum löndum og bjóða ferðamönnum 
þannig til sölu vöru sem látið er líta út fyrir að 
séu íslenskar. Við búum nefnilega við það hér 
á landi að ekki er skylt að sýna hver uppruni 
iðnaðarvöru er. Flestir ferðamenn taka þó 
vörur framleiddar á Íslandi fram yfir þær vörur 
sem eru eftirlíkingar og framleiddar í löndum 
þar sem verkafólk býr við ömurleg kjör og 
vinnuaðstæður.

Handprjónasambandið hefur frá byrjun hvatt 
ferðamenn og aðra til að kaupa lopapeysur 
og annan fatnað unninn úr íslensku ullinni af 
þeim sem framleiða vöruna. Enda er fátt eins 
íslenskt eins og að gefa vinum og ættingjum 
erlendis íslenska lopapeysu í jólagjöf. Þá 
þarf að vera hægt að treysta því að peysan sé 
örugglega íslensk því má treysta í verslunum 
Handprjónasambandsins á Skólavörðustíg 
19 og Borgartúni 31, sími 5521890 og vefsíðan 
www.handknitted.is Verið velkomin í Verslun Guðsteins, Laugavegi 34

Síðan 1918

Herrailmur
12.900 kr.

Raksett á standi 
27.900 kr.

Skegg snyrtisett 
12.900 kr.

Köflótt náttföt 
7.900 kr.

Blámynstruð náttföt 
11.900 kr.

Náttsloppur 
11.900 kr.

Listvinahúsið, Skólavörðustíg 43, Reykjavík
s. 551 2859 / 897 4384

www.listvinahusid.is
listvinahusid@simnet.is

Listvinahúsið
Stofnað 1927

Það er ekki annað hægt að segja en 
að koma Mathallarinnar við Hlemm 

hafi verið mikil búbót við miðborgarlífið 
og þá líka sérstaklega fyrir þennan 
hluta miðborgarinnar og efri hluta 
Laugavegarins. Hafa viðtökurnar 
líka verið mjög góðar og miklu betri 
en menn höfðu ímyndað sér, að sögn 
Ragnars Egilssonar, framkvæmdastjóra 
Mathallarinnar. 

,,Viðtökurnar hafa verið hreint út 
sagt ótrúlegar, þegar við opnuðum 
hérna á Menningarnótt má hóflega 
giska á að um 35.000 manns hafi farið 
hér í gegn bara á þeim degi. Svo eftir 
það hefur verið stöðug ásókn og mikið 
flæði, og það sem meira er að megnið 
af fólkinu sem hefur verið að koma 
hingað og kikja á okkur eru Íslendingar. 
Það er svolítið óvenjulegt við stað sem 
þennan í samanburði við veitingastaði 
hér í miðbænum sem fá svo mikið 
af erlendum ferðamönnum til sín og 
gera út á þá, að það séu svo mikið af 
Íslendingum sem koma til okkar," segir 
Ragnar.

En gerðuð þið ekki svolítið út á það 
að Íslendingar myndu endurheimta 
Hlemm sem góðan samveru- og 
áningarstað í miðborginni?

,,Jú, það er rétt, við hugsuðum þetta 
þannig að landsmenn gætu gert sig 
heimakæra hérna og átt hér fínar 
stundir, að við værum með fjölbreyttan 
mat á hóflegu verði og skemmtilegt 
andrúmsloft. Það byrjaði strax að 
fastagestir fóru að láta sjá sig og margir 
hittast hérna á morgnana, í hádeginu, 
já, og hvenær sem er á daginn og heilu 
hóparnir hafa einnig gert vart við sig. 
Það gleður okkur mikið, því við viljum 
ekki bara að þetta sé einhver staður þar 
sem menn koma og klára að fá sér að 
borða, heldur líka að þetta sé einskonar 
samkomustaður þar sem fólk hittist, 
á samverustundir, svona staður með 
félagslegt ígildi og fullur af lífi. Og 
það er mjög breiður aldurshópur sem 
kemur hingað til okkar, fólk á öllum 
aldri," segir Ragnar Egilsson hress að 
lokum.

Hlemmur iðar 
af lífi á ný

Nýr miðbær – nýr Hlemmur
Það væri ekki úr vegi að ljúka þessari 
umfjöllum okkar um Mathöllina með að 
vitna aðeins í grein Bjarka Vigfússonar 
sem hann vann fyrir Reykjavíkurborg 
þar sem hann talar um nýjan miðbæ og 
nýjan Hlemm.

,,Í hinni nýju mathöll á Hlemmi eru 
ólíkir rekstraraðilar með fasta starfsemi 
og húsið er opið alla daga frá morgni 
til kvölds. Þar er hægt að kaupa nýtt 
íslenskt grænmeti, kryddjurtir, ávexti og 
blóm, nýbakað súrdeigsbrauð, nýristað 
kaffi, ís og sætindi, víetnamskan og 
mexíkanskan götumat og gæða sér 
á ýmsum smáréttum og veitingum, 
smurbrauði og drykkjum í úrvali. 
Íslensk hráefni og hefðir eru innblástur 
en alþjóðlegt yfirbragð og fjölmenning 
er einnig í forgrunni. Til viðbótar 
verða haldnir markaðir á torginu við 
Hlemm, einkum um helgar á sumrin og 
í aðdraganda jólanna, auk fjölbreyttra 
matartengdra viðburða innandyra allt 
árið um kring. Hlemmur á ekki bara að 
vera biðstöð og tengipunktur heldur 
aðdráttarafl og áfangastaður fyrir alla 
sem hafa áhuga á mat, mannlífi og 
lifandi borgarmenningu."

Mynd: Ómar Sverrisson

Ragnar Egilsson, Framkvæmdastjóri
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Café Haiti
Café Haiti flutti í Gömlu höfnina í júlí 2010, en hafði 

verið áður í litlu plássi á Tryggvagötu 16 í rúm tvö ár. 
Sá staður naut mikilla vinsælda en plássið var orðið alltof 
lítið. Þegar þeim bauðst þetta húsnæði við Gömlu höfnina 
þá var ákveðið að láta til skarar skríða og flytja þangað og 
vera með í allri uppbyggingunni sem þar var og er að eiga 
sér stað. 

„Okkar styrkur liggur í kaffinu og kann fólk mjög vel 
að meta kaffið sem við höfum upp á að bjóða. Upphaflega 
vorum við eingöngu með kaffi frá Haiti, en þegar 
jarðskjálftarnir dundu þar yfir var ekkert kaffi lengur að 
fá þaðan. En það er að breytast og erum við aftur farin 
að fá kaffið  frá þeim. Við erum mjög ánægð með það, en 
við brennum allt kaffi hér á staðnum. Erum með allskonar 
tegundir af kaffidrykkjum. Svo getur fólk fengið hjá okkur 
kaffibaunir sem það fer með heim til sín og einnig malað 
kaffi,“ segir Elda.

„Íslendingar hafa verið duglegir að heimsækja okkur á 
veturnar og á sumrin bættast ferðamennirnir í hópinn. Auk 
þess að vera með þetta eðal kaffi, þá bjóðum við upp á 
bökur, kökur, vinsælar súpur og meðlæti. Við tókum síðan 
upp á því að vera með tónleika hérna hjá okkur á kvöldin 
um helgar. Er það alltaf að verða vinsælla og sé ég fram 
á að það verði áfram. Það eru allskonar tónlistarfólk sem 
spilar hjá okkur, er þetta svolítið öðruvísi tónlist, mjög 
fjölbreytileg og frá ýmsum löndum,” segir Elda.  

 Elda, kemur frá Haiti og er potturinn og pannan í öllu 
saman og hefur innleitt kaffimenninguna frá Haiti. Hún 
ólst upp á þeim stað þar sem kaffiræktun var aðal málið. 
Kom hún svo til Íslands fyrir rúmum áratug síðan. Það er 
mjög haitískt yfirbragð á kaffihúsinu og kemur það fyrir að 
Elda ber fram sérstaka haitíska rétti og þá oft í tengslum við 
tónleika eða aðrar uppákomur sem eru haldnar á staðnum.

„Það er mjög mikill uppgangur í þessu hverfi og er hér 
að finna fullt af góðu fólki með margvíslega starfsemi. Það 
er mjög gaman að vera með í þessu öllu saman. Það er 
mikil samvinna hjá okkur í Gömlu höfninni og mjög gott 
andrúmsloft. Fólk er meira farið að uppgötva þetta hverfi 

Grandagarður 35 · 101 Reykjavík · 551 8400 · www.burid.is

Gleðileg Ostrík Jól

Gómgleðjandi góðgæti og kræsingar. 
Gjafaöskjur, gjafabréf í Ostaskólann og góð þjónusta.

Gullsmiðir Jens hafa frá stofnun fyrirtækisins árið 1965 
verið þekktir fyrir djarfa og framsækna hönnun sem 

þótt hefur áberandi í skartgripatísku Íslendinga. 
,,Við erum stolt af hönnun okkar sem er innblásin af 

þeirri ríku sögu og reynslu sem við höfum öðlast frá 
upphafi þessa litla fjölskyldufyrirtækis. Og nú á fimmtíu 
ára starfsafmæli félagsins höfum við opnað tvær nýjar 
verslanir; glæsilega verslun í Smáralind og svo flotta litla 
verslun á Grandagarði 31 þar sem verkstæðið er einnig þar 
sem hægt er að líta inn og sjá gullsmiðina að verki," segir 
Berglind Snorra hjá Jens ehf.

Berglind Snorra er þriðja kynslóð gullsmiða, hún er einnig 
húsgagna- og vöruhönnuður. Jón Snorri Sigurðsson, faðir 
Berglindar, hefur starfað hjá fyrirtækinu frá stofnun þess og 
hefur haslað sér völl sem gullmsmiður og skúlptúristi. Þau 
feðgin Snorri og Berglind hafa saman hannað innréttingar 
og útlit verslanna Jens ehf, má segja að að allar þrjár 
búðirnar bæði í Kringlu, í Smáralind og svo sú nýjasta, úti á 
Granda fengið nýtt og "módern look" sem er vert að skoða.

,,Jólavörurnar rigna nú í verslanirnar, og er mikil stemning 
á verkstæðinu hjá okkur. Við erum einnig að handsmíða 
gjafavöru sem hefur slegið algjörlega í gegn og er gaman að 
bjóða í bland við skartgripina," segir Berglind.

,,Hjá okkur starfar gott fólk, sem sinnir viðskiptavinum 
okkar og ráðleggur á faglegan hátt. Gott starfsumhverfi og 
skemmtileg stemning hér á Grandanum einkennir dagana 
okkar hér á verkstæði Jens. Arfleifð okkar og saga drífur 
áfram sköpunargáfu okkar og við munum árfram smíða 
vandaða skartgripi eftir eigin hönnun – kynslóð eftir 
kynslóð," segir Berglind hress og kát í jólaskapi að lokum.

Í góðu starfs-
umhverfi 
og skemmtilegri stemningu 
úti á Granda

kökuhnífur með 
norðurljósamunstri

12.800 kr

Gefðu vandað 
íslenskt handverk

síðan 1965

Grandagarður 31 | Kringlan | Smáralind | sími 546 6446 | www.jens.is

Jöklaskál með öskusalti 
frá Saltverk

4.900 kr

Jöklaskál, 
Vatna-, Eyja- og Snæfellsjökull

7.900 kr stk.

9.900 kr

Giftingahringar 
149.900 kr parið

Íslenskir steinar
16.900 kr

Íslenskur steinn
13.200 kr

Íslenskur steinn
17.500 kr

13.400 kr

8.300 kr

Gullhjarta með 
íslenskum stein 

59.900 kr

Rósagull hringur með 
TW demanti 69.900 kr

Safnhringar með TW 
demöntum 

39.900 kr-49.900 kr stk.

Demantshringur með 
15p TW demanti 

119.900 kr

og heimsækir það í vaxandi mæli,“ segir 
Elda.

Café Haiti opnar snemma á morgnana 
og er opið fram á kvöld, fer það eftir 
því hvað er að gerast hverju sinni, en 
oftar en ekki eru tónleikar á kvöldin 
og þar er mikil stemning og opið langt 
fram á kvöld. Það hefur aukist mikið að 
allskonar tónlistarfólk er með tónleika á 
þessum stað og er hægt að fylgjast með 
dagskránni á facebook undir nafninu 

Café Haiti.  
Það verða tónleikar á Haiti á milli kl. 

20:00 og 21:00 öll föstudagskvöld fram 
að jólum og er frítt inn. Er alveg upplagt 
að koma þar við og hita sig upp fyrir 
kvöldið.

Frekari upplýsingar eru á facebook 
síðu þeirra.

Endilega koma svo við hjá þeim og 
skoða jólakörfurnar þeirra sem þau eru 
með fyrir jólin. Sjón er sögu ríkari.
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Sægreifinn 
er enginn venjulegur staður

Sægreifinn var stofnaður af Kjartani 
Halldórssyni árið 2003. Hann ætlaði 

aldrei að fara út í veitingarekstur, þetta 
gerðist eiginlega bara óvænt. Hann 
opnaði í verbúðinni fiskbúð og vildi 
vera með eitthvað sérstakt sem enginn 
annar var að selja. Fiskbúðin gekk vel og 
var mjög vinsæl af fólkinu í nágrenninu. 
Einn daginn komu erlendir ferðamenn 
til Kjartans á Sægreifann með fisk sem 
þeir höfðu veitt á sjóstöng úti á Faxaflóa. 
Þeir spurðu Kjartan hvort hann gæti 
grillað fiskinn fyrir þá. Kjartan var ekki 
kominn með grill á þessum tíma en þar 
sem þjónustulund hans er gríðarlega 
sterk skellti hann sér í BYKO og keypti 
eitt stykki útigrill og grillaði fiskinn fyrir 
ferðamennina. Þetta var fyrsta skref 
hans í áttina að veitingarekstri. Hann 
ákvað að fá sér borð og stóla og halda 
áfram að grilla fyrir gesti og gangandi. 
Því næst fór hann í humarsúpugerð og 
þá var ekki aftur snúið. 

Kjartan Halldórsson lést í byrjun 
árs 2015 eftir langvarandi veikindi 
en Elísabet Jean sem unnið hefur hjá 
Kjartani um árabil hefur tekið við 
rekstrinum. Minning hans lifir meðal 
starfsmanna, kúnna og allra þeirra sem 

þekktu hann. Hann hafði mikil áhrif 
á það hvernig hafnarsvæðið er nýtt í 
dag, enda frumkvöðull á þessu svæði. 
Einnig hefur kallinn verði mótaður í vax 
og situr tvífari hans í aftari salnum og 
fylgist með gangi mála. 

Sægreifinn við Gömlu höfnina er 
enginn venjulegur staður. Þar er mjög 
vinalegt andrúmsloft og minnir helst á 
heimili. Við fyrstu sýn líltur staðurinn 
út fyrir að vera tiltölulega lítill en hann 
leynir á sér því á neðri hæðinni eru 
tveir salir þar sem annarsvegar er setið 
á venjulegum stólum og hinsvegar á 
hrognatunnum með sérsaumuðum 
púða til að sitja á. Á efri hæðinni er 
svo 30 manna salur. Hann er mjög 
fallegur, minnir helst á sumarbústað. 
Þar má finna allskonar myndir og muni 
sem Sægreifinn hefur fengið að gjöf 
frá vinum og fastakúnnum. Salinn má 
panta fyrir ýmis tilefni, þar hafa verið 
haldnar brúðkaupsveislur, fermingar, 
stórafmæli og fleira. 

Á Sægreifanum er ýmislegt á 
boðstólnum en þó stendur hin heimsfræga 
humarsúpa hæst. Uppskriftin kemur 
frá Kjartani en hann vildi ekki 
upplýsa um innihaldið, sagði það 

hernaðarleyndarmál 
en fulllvissaði þó fólk 
um að það væri hamingja í 
hverri skeið. Á boðstólnum er einnig 
mikið úrval af grilluðum fisk og hægt að 
gæða sér á hrefnusteik. Í byrjun október 
má finna ilm af signum fiski í pottunum 
og verður hann afgreiddur í hádeginu á 
fimmtudögum í vetur. Skatan fylgir að 
sjálfsögðu eftir og verður á boðstólnum 
í hádeginu fyrsta laugardag hvers 
mánaðar. Þetta eru mjög vinsælir réttir 

jafnt hjá ungum sem öldnum 
enda gaman að halda í við gamlar hefðir. 

Það verður opið á Sægreifanum 
yfir jólahátíðina og skata verður á 
boðstólnum alla daga, allan daginn frá 
og með 17. desember. Ekki gleyma að 
panta borð fyrir Þorláksmessu. 

Starfsfólk Sægreifans óskar ykkur 
öllum gleðilegra jóla og farsældar á 
komandi ári.

Reykjavíkur Apótek býður upp á allar 

tegundir lyfja. Mikið og 

fjölbreytt úrval af heilsulyfjum, 

bað- og ilmvörum, gjafavörum

auk ýmissa annarra góðra kosta.

Reykjavíkur Apótek er 

sjálfstætt starfandi apótek sem 

leggur áherslu á persónulega 

þjónustu og hagstætt verð. 

Apótekið þitt
í gamla Héðinshúsinu við Seljaveg 2

Afgreiðslutími:
9-18:30 virka daga

10-16:00 laugardaga

Öryrkjar og eldri borgarar njóta sérkjara hjá okkur

Seljavegur 2  |  Sími: 511-3340  |  Fax: 511-3341  | www.reyap.is  |  reyap@reyap.is



 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Vildarverð gilda til og með 10. desember.Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

MUNDU EFTIR GJAFAKORTI 
PENNANS EYMUNDSSON!

SKEMMTILEGT Í PAKKANN

Tokyo Style Guide
Verð: 4.299.-

Scandinavian Style 
at Home
Verð: 3.999.-

Þrívíddar LED lampi  
Heyrnartól
Verð: 14.999.-

Pin The Countries Hnattlíkön
Verð frá: 4.999.-

36 Fineliner tússlitir
VILDARVERÐ: 5.599.-
Verð áður: 7.999.-

Hnattlíkön í úrvali
Verð frá: 7.999.-

Insta Grammar Green
Verð: 3.299.-

Kúlupenni LX
VILDARVERÐ: 3.599.-
Verð áður: 4.799.-

Kúlutúss LX
VILDARVERÐ: 4.799.-
Verð áður: 6.399.-

Blekpenni LX
VILDARVERÐ: 5.999.-
Verð áður: 7.999.-

vildar- afsláttur

25%vildar- 
afsláttur

25%
vildar- 

afsláttur
25%

vildar- 
afsláttur

30%

MIKIÐ
ÚRVAL!


