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Við bjóðum upp á margar 
gerðir jólakorta, dagatöl, 
ljósmyndabækur og fleira 

sem viðskiptavinurinn velur sjálf-
ur og setur saman gegnum forritið 
okkar Pixel designer. Þá tökum við 
á móti ljósmyndabókum og jóla-
kortum sem fólk hefur sett saman 
í forritinu iPhoto. 

Einnig er hægt að koma til 
okkar í Brautarholtið og við setj-
um upp jólakortin fyrir viðskipta-
vini,“ segir Ingi Hlynur Sævarsson 
hjá Pixel prentþjónustu.

„Umslög fylgja öllum jólakort-
um og við bjóðum einnig upp 
á umslög árituð með nafni. Þá 
er hægt að senda okkur nafna-
listann í Excel-skjali í tölvupósti 
og við prentum utan á umslög-
in nafn viðtakanda og heimilis-
fang. Þá þarf ekkert að gera nema 
smella kortunum í umslag og 
drífa í póst.“ 

Pixel designer-forritið er 
þægilegt og einfalt í notkun
Forritið er hægt að sækja frítt á 
heimsíðu okkar, www.pixel.is. 
Það er einfalt í notkun, hægt er að 
hlaða niður útgáfum hvort sem er 
fyrir PC eða MAC og leiðbeining-
um um notkun þess í pdf-skjali.

„Pixel designer-forritið hefur 
verið gífurlega vinsælt þau þrjú ár 
sem við höfum verið með það. Nú 
er komin ný uppfærsla sem býður 
viðskiptavinum upp á skemmti-
lega tengingu við Flickr og Face-
book þar sem meðal annars er 
hægt að nálgast myndir á þægi-
legan hátt. Þó forritið sé mjög 

einfalt í notkun þá eru allir hér 
boðnir og búnir að aðstoða fólk 
og um að gera að hringja í okkur 
ef fólk lendir í vandræðum,“ segir 
Hlynur.

Styrkja gott málefni
Í ár styrkir Pixel Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna með 
sölu sérstakra jólakorta. 

„Sú hugmynd kom upp hér hjá 
starfsmanni að fyrirtækið styrkti 
eitthvert gott málefni fyrir jólin,“ 
segir Hlynur. Með kaupum á SKB 
jólakorti styrkir kaupandi SKB 
um 15 krónur, Pixel leggur einn-
ig til 15 krónur og þannig renna 

30 krónur af hverju korti óskipt-
ar til SKB. Styrktarkortið er að 
finna inni í forritinu Pixel design-
er undir heitinu SKB. 

„Fólk þarf bara að hlaða niður 
forritinu en þar er að finna allar 
tegundir og stærðir jólakorta. Til 
að styrkja félagið þarf svo að velja 
kort sem heitir SKB.“ 

Tilbúin í jólaösina
„Hjá okkur vinna þrettán manns, 
allt faglært fólk; prentsmiðir, 
prentarar og bókbindarar. Við 
erum komin í jólaskapið og tilbú-
in fyrir jólaösina,“ segir Hlynur. 
„Afhendingartíminn hjá okkur er 

3-5 dagar og það er alltaf mikið að 
gera hjá okkur fyrir jólin. Þó finnst 
mér fólk hafa verið fyrr á ferðinni 
síðustu ár með jólakortin en oft 
áður. Það verða þó alltaf einhverj-
ir sem koma á Þorláksmessu með 
jólakortapöntunina og þá reynum 
við auðvitað að bjarga því. 

Í nóvember bjóðum við upp 
á 15% afslátt af öllum vörum úr 
Pixel designer. Þar á meðal er 
boðið upp á jólakort með um-
slagi frá 98 krónum stykkið með 
afslætti. Hið eina sem fólk þarf 
að athuga er að slá inn afsláttar-
kóðann JOL2012 þegar pöntun er 
framkvæmd í Pixel designer.“ 

Styrkja gott málefni
Starfsfólk Pixel komið í jólaskapið og tilbúið fyrir jólaösina. Undirbúningur jólanna hefst hjá Pixel 
prentþjónustu í Brautarholti 10-14 sem býður upp á alhliða prentþjónustu.

Öflugur hópur starfsmanna Pixel prentþjónustu er kominn í jólaskapið og tilbúinn fyrir jólaösina. MYND/ANTON
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Síðustu jól sáum við algera 
sprengingu í jólakortum, 
dagatölum, ljósmyndabók-

um og strigaprentun á netinu. 
Þá voru flestir viðskiptavinir að 
vinna þetta á kvöldin og næturn-
ar, enda er það oft eini tíminn sem 
fólk hefur,“ segir Bergur Gísla-
son, eigandi verslunarinnar Ljós-
myndavörur.

Pantaðu á netinu – framkollun.
ljosmyndavorur.is
„Mjög einfalt og skemmtilegt er að 
gera jólakort, dagatöl, bolla, boli 
og púsluspil á vefnum okkar www.
framkollun.ljosmyndavorur.is. 
Það er leikur einn að setja inn sinn 
eigin texta á jólakortin og hægt 
er að velja um fjölmargar gerðir 
jólakorta. Þegar kortin eru unnin 
á vefnum getur þú unnið með 
myndina, fært hana til, dregið að 
og svo framvegis. Svo sérðu próf-
örk áður en þú lýkur pöntuninni 
þannig að þú veist strax hvernig 
kortið þitt lítur út. Öll kort á jóla-
kortavefnum eru einföld. Einn-
ig er hægt að gera strigamyndir 
á vefnum ásamt öllum venjuleg-
um ljósmyndum og stækkunum á 
ódýran og einfaldan hátt. Fljótlega 

verður líka hægt að gera iPhone- 
og iPad-hulstur með þinni eigin 
mynd þar.“

Fyrir þá sem vilja hefðbund-
in tvöföld jólakort, þar sem ljós-
mynd er smeygt inn í kortið, þá 
eru á aðalsíðu Ljosmyndavorur.is 
sýnishorn af þeim tvöföldu kort-
um sem boðið er upp á. Þau kort er 
líka hægt að panta með tölvupósti. 
Leiðbeiningar um það er að finna 
í texta við kortin á heimasíðunni.

„Þá bjóðum við frábært verð á 
ódýrum ljósmyndabókum kiljur/
softcover í frábærum myndgæð-
um – frá 1.300 krónur bókin. Þær 
er mjög einfalt að gera, þú hleð-
ur niður forriti af heimasíðunni 
okkar og forritið leiðir þig áfram 
til að fylla bókina. Hægt er að velja 
margs konar útlit og uppsetningu. 
Þegar bókin er orðin eins og þú 
vilt hafa hana kemur þú til okkar 
með skjalið á USB-lykli, minn-
iskorti, geisladiski eða einhverju 
slíku. Það er hægt að senda þetta 
í tölvupósti, en skjölin eru oft of 
stór fyrir fólk til að senda frá sér. 
Þessum bókum hefur verið gríðar-
lega vel tekið, enda varla hægt að 
finna jólagjöf sem er jafn ódýr og 
skemmtileg.“

Sprenging í 
netpöntun
Það er leikur einn að panta jólakort, dagatöl, bolla, 
boli og púsluspil á Ljosmyndavorur.is.

Svanhildi Bogadóttur borg-
arskjalaverði datt í hug að 
fá fólk til að afhenda gömul 

jólakort til varðveislu í stað þess að 
henda þeim. „Hugmyndin kvikn-
aði á milli jóla og nýárs árið 1998. 
Ég var heima að hlusta á útvarpið 
en þar fór fram umræða um hvað 
ætti að gera við jólakort þegar jólin 
væru búin. Hringt var í þáttinn frá 
Sorpu og bent á endurvinnslu hjá 
þeim. Mér fannst synd að fólk væri 
að farga kortunum og hafði því 
samband og benti fólki á að koma 
með kortin í Borgarskjalasafn-
ið, jafnt nýrri og eldri. Við fengum 
mjög jákvæð viðbrögð og hingað 
komu heilu jólakortasöfnin,“ segir 
Svanhildur. 

„Í ljós kom að til voru safnarar 
sem höfðu raðað kortunum fallega 
í möppur. Einnig komu einstakling-
ar með kort úr búi foreldra sinna 
sem náðu oft yfir heilu áratugina. 
Þannig eignuðumst við kortasöfn 
allt aftur til aldamótanna 1900. 
Það virðist hafa verið afar algengt 
að fólk hafi geymt jólakortin,“ segir 
Svanhildur enn fremur og bendir á 
að þessi kort séu ómetanleg. 

Borgarskjalasafnið er ekkert að 
fela þessi kort því í desember ár 
hvert er haldin sýning á kortum 
í eigu safnsins auk þess sem þau 
eru í boði á netinu. „Við opnum 
aðventusýningu 3. desember hér í 
Tryggvagötu 15 á 3. hæð. Auk þess 
erum við með jólakortavef sem 
hefur verið notaður alveg ótrúlega 
mikið. Fólk er þegar farið að skoða 
kortin en við sjáum stöðuga aukn-
ingu allt fram að jólum. Send hafa 
verið um og yfir 100 þúsund kort á 
netinu undanfarin ár en slóðin er 
Borgarskjalasafn.is/jolakort.“

Svanhildur segir að jólakortavef-
urinn hafi orðið til fyrir níu árum. 
„Við erum bæði með jóla- og nýárs-
kort á netinu og setjum ný inn fyrir 
hver jól, um 25-30 tegundir hverju 
sinni og frekar þessi eldri og sjald-
gæfari. Gömlu jólakortin lýsa mikl-
um tilfinningum. Fyrstu kortin 

voru prentuð erlendis og voru með 
danskri jólakveðju en um 1910 er 
farið að prenta þau hér á landi.“

Svanhildur er þess fullviss að 
þróunin sé í þá veru að senda raf-
ræna jólakveðju. „Við bjóðum 
upp á fastmótaðar kveðjur á yfir 
tuttugu tungumálum en viljum 
leggja áherslu á að fólk skrifi eitt-
hvað meira persónulegt. Það er 
svo skemmtilegt að setjast niður á 
aðfangadagskvöld og lesa fallega 
kveðju frá fólki sem maður hefur 
ekki hitt lengi,“ segir Svanhildur.

Gömul, íslensk jóla  -
kort vinsæl á netinu
Um eitt hundrað þúsund jólakort fóru rafrænt um víða veröld frá 
Borgarskjalasafni Reykjavíkur um síðustu jól. Mikil aukning hefur orðið á 
sendingu slíkra korta.

Svanhildur Bogadóttir borgarskjalavörður 
fékk þá hugmynd að safna gömlum 
jólakortum sem nú koma að góðum 
notum.

Það er hægt að setja upp og panta allan sólarhringin og nota margir kvöld og nætur 
þegar annríkið er mikið í desember.
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Jólakort þurfa ekki nauðsynlega að skarta mynd af jólabjöllum, 
jólasveinum eða börnum í jólaskapi. Með aukinni myndavélaeign 
landsmanna og þegar velflestir búa yfir ágætis myndavél í farsím-
um er auðvelt að grípa lífsins ómótstæðilegu andartök og festa að 
eilífu á mynd. 
Innsýn í daga ástvina er hjartnæm kveðja á jólum og sýnir hvar 
þeir voru staddir og hvað þeir upplifðu á árinu sem er að líða. 
Hægt er að velja úr fallegum myndum frá öllum árstíðum, þar 
sem sendandi jólakortsins sýnir sjálfan sig í skemmtilegum að-
stæðum á árinu eða það sem fangaði huga hans og hjarta. Marg-
ir trega færri samfundi í annríki nútímans og því kærkomið að fá 
persónulega minningu í mynd eða myndum sem snertu líf send-
andans á jólakorti.

Lífsins tilvera á jólakort

Þessa fallegu mynd af sólarupprás í Neskaupstað tók Kristín Hávarðsdóttir á 
fögrum morgni í byrjun nóvember. Með henni fylgdu orðin: „Alveg hreint einstak-
lega falleg byrjun á vinnuvikunni“ og gefa þau ásamt myndinni innsýn í töfrandi 
vetrarmorgun í lífi Kristínar. MYND/KRISTÍN HÁVARÐSDÓTTIR

KORTIN Á STALL
Þegar líður að jólum fara jólakortin að 
hrynja inn um lúguna. Sumir opna þau 
í ofboði strax en aðrir safna umslög-
unum saman á góðan stað og opna 
þau í ró og næði á aðfangadagskvöld 
eða jóladag.
Hvort heldur sem er er gaman að 
finna þessum fallegu kveðjum, og oftar en ekki myndum, stað þar sem 
hægt er að skoða þær og handfjatla á meðan jólahátíðin stendur yfir. 
Sumir strengja snúru upp á vegg og hengja kortin upp með skemmti-
legum jólaklemmum en svo má líka stilla þeim upp eins og myndin sýnir 
en svona myndastanda er að finna í hinum ýmsu smáhlutaverslunum.

Sævar Þ. Jóhannesson hefur um ára-
tuga skeið safnað ýmsum munum sem 
tengjast stríðsárunum á Íslandi. Hann 

á meðal annars merkilegt safn jólakorta sem 
framleidd voru hér á landi eftir 1940. Um er 
að ræða bæði íslensk jólakort auk jólakorta 
sem framleidd voru af bandaríska hernum 
sem hafði aðsetur hér á þessum árum. Sævar 

segist hafa haft mik-
inn áhuga á stríðsárun-
um alveg síðan hann var 
krakki en hann er fæddur 
árið 1938. „Ég man fyrst 
eftir hernum þegar ég 
var fimm ára gamall árið 
1943 en ég ólst upp í Vest-
mannaeyjum. Jólakortin 
fengust þar eftir stríðslok 
og þá byrjaði ég að safna 
þeim. Það var þó ekki fyrr 
en mörgum árum síðar 

að ég hóf að safna þeim fyrir alvöru. Ég fékk 
töluvert af þessum kortum að utan í gegnum 
eBay, þá helst frá Bandaríkjunum en einnig 
nokkur frá Bretlandi.“

Íslensku jólakortin voru teiknuð af Stef-
áni Jónssyni, listamanni úr Hafnarfirði, en 
voru ekki merkt honum. Þau eru 23 talsins 
og spanna nokkurra ára tímabil. Þannig eru 
elstu kortin með myndum af breskum her-
mönnum. Næst í röðinni eru kort með bæði 
breskum og bandarískum hermönnum og 
yngstu kortin eru með bandarískum her-
mönnum enda þeir bresku þá farnir hér af 
landi. 

Jólakortin voru seld í verslunum í Reykja-
vík og víða um land og voru fyrst og fremst 
ætluð hermönnum beggja landa til að senda 
heim til sín. „Síðar teiknaði hann önnur kort 
í sama anda fyrir Íslendinga og þau eru merkt 
með upphafsstöfum hans. Það er eins og 
hann hafi ekki viljað láta bendla sig við her-
inn fyrst hin kortin eru ómerkt.“ 

Einstaka deildir bandaríska hersins hér á 
landi létu auk þess framleiða eigin jólakort 
merkt viðkomandi deildum. „Verkfræðideild 
sjóhersins var til dæmis með kort merkt „Sea-
bees“ og svo mætti lengi telja. Þessi jólakort 
voru einungis gerð fyrir hverja deild fyrir sig 
sem störfuðu hér á landi á þessum árum. Það 
sést vel á sumum kortunum að þau eru fram-
leidd hér á landi. Á einu þeirra er ein þýðing-

in svolítið hlægileg en þar stendur „Kátur jól 
or Merry Christmas“ og sýnir brosandi her-
mann í snjóskafli.“ 

Auk jólakortanna á Sævar gott safn af 
öðrum munum frá stríðstímanum. Hann á 
til dæmis safn skrautvasaklúta úr silki sem 
seldir voru breskum og bandarískum her-
mönnum sem sendu þá heim til ástvina 
sinna. Einnig á hann matseðla og ýmsa smá-
muni sem hermennirnir gerðu á meðan þeir 
dvöldu hér.

„Kátur jól or Merry Christmas“
Stríðsárin lifa enn í minningu margra hérlendis enda tími mikilla breytinga. Margir Íslendingar safna munum frá þessum sögulega 
tíma. Einn þeirra er Sævar Þ. Jóhannesson sem safnar jólakortum ásamt öðrum munum frá stríðsárunum.  

Jólakort frá árinu 1943. MYND/ÚR EINKASAFNI 

Braggajól á Íslandi. MYND/ÚR EINKASAFNI 

Brosleg þýðing á bandarísku jólakorti. MYND/ÚR EINKASAFNI

Jólakort frá „Seabees“ frá árinu 1944. MYND/ÚR EINKASAFNI

Sævar Þorbjörn 
Jóhannesson safnar 
jólakortum frá 
stríðstímanum.

MYND/STEFÁN
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LISTRÆN FAGMENNSKA
ARTPRO

WWW.ARTPRO.IS

PRENTÞJÓNUSTA

  AFGREIÐSLUSTAÐIR

 YFIR 20 GERÐIR Í BOÐI
 HÁGÆÐA KORT MEÐ ÞINNI MYND
 TILBÚIN Á 24 KLST.
 ALLT AÐ 8 MYNDIR Í KORTI
 ÞINN TEXTI INNÍ
 AUÐVELT AÐ PANTA Á JOLA.IS

SÉRPRENTUÐ JÓLAKORT

15% AFSLÁTTUR 
AF ÖLLUM PÖNTUNUM TIL 20. NÓVEMBER

Afsláttarkóði:  jola2012

VERTU 
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ÁRLEG JÓLAMYNDATAKA 
ER SKEMMTILEG HEFÐ
Sumir hafa það fyrir reglu að fara alltaf í jólamyndatöku og senda 
afraksturinn í jólakorti til ættingja og vina. Það hefur marga kosti. 
Í fyrsta lagi er þetta gott tilefni til að drífa í því að kaupa jólafötin og 
dressa fjölskylduna upp enda þarf myndatakan að fara fram með góðum 
fyrirvara. Flestir eru fegnir því að eiga þetta ekki eftir korter fyrir jól. Þá er 
líka hægt að drífa mannskapinn í klippingu og spara sér að þurfa að gera 
það þegar allar hárgreiðslustofur eru orðnar yfirfullar. Þá er afskaplega 
gaman að eiga minninguna og geta litið yfir myndirnar síðar meir og 
séð hvernig fjölskyldumeðlimir hafa dafnað og breyst. Það gefur flestum 
mikið og má oft greina alls kyns tískubylgjur og skemmtilegheit. Að 
síðustu hafa flestir gaman af því að fá myndakort frá sínum nánustu.

HUNDURINN BO Á JÓLA
KORTI OBAMA FORSETA
Opinbert jólakort Hvíta hússins 
kemur út á hverju ári og hefur 
hver forseti sett sinn svip á kortið. 
Yfirleitt prýðir kortið máluð mynd 
af Hvíta húsinu sjálfu í vetrarbún-
ing eða jólastemmingin fönguð 
innandyra. Skiptar skoðanir eru 
jafnan um jólakortið og þótti 
repúblikönum jólakort Obama 
forseta fyrir síðustu jól „lítið 
jólalegt“ en kortið prýddi málverk 
af Bo, hundi forsetafjölskyldunnar, 
fyrir framan arineld, gjafir voru á 
borði en ekkert jólatré.
Sarah Palin, fyrrverandi for-
setaefni repúblikana, lét meðal 
annars hafa eftir sér að sér þætti 
undarlegt að forsetinn skyldi 
setja hund í forgrunn í stað þess 
að leggja áherslu á „fjölskylduna, 
trúna og frelsið“. 
Inni í kortinu stóð lauslega þýtt: 
„Frá fjölskyldu okkar til þinnar 
fjölskyldu, megi ljós hátíðarinnar 
skína á ykkur.“

JÓLAMYNDIN Í 
LONDON
Finnist einhverjum jólin 

koma seint á Íslandi ætti 
sá hinn sami að skella 
sér til London. Fyrstu 

jólaljósin sem þar 
eru tendruð 

eru á hinu 
sögufræga 
Oxford-stræti. 
Í ár voru þau 

kveikt þann 5. 
nóvember með 

pompi og prakt. 
Robbie Williams sá um 

að ýta á rofann auk þess að taka 
nokkur lög. Ljósadýrðin á Oxford-
stræti er stórfengleg enda yfir 
þrjú hundruð þúsund perur not-
aðar til lýsa upp götumyndina. Í 
Oxford-stræti ætti að vera hægur 
vandi að gera jólainnkaupin enda 
yfir 300 verslanir þar að finna og 
hagstæðustu flugin frá Íslandi eru 
til London. Gráupplagt væri að slá 
tvær flugur í einu höggi og taka 
fallegar jólamyndir fyrir jólakortin 
með upplýst Oxford-stræti í bak-
grunni.  

Skelltu
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Einnar nætur gaman... ár eftir ár eftir ár.


