
JÓL Á ÍSLANDI. 
 
 
Jól eru mikilvægur þáttur í lífi fólks á Íslandi.  Upprunalega er það vegna 
trúarinnar á fæðingu Jesú Krists og það er einmitt meginboðskapur 
jólanna. 
 
En fleira kemur til: 

1. Þetta lyftir okkur upp í skammdeginu.  Gefur okkur ljós í myrkrinu 
í desember. 

2. gefur okkur eitthvað til að gleðjast yfir og hlakka til. 
3. gefur fjölskyldum tilefni til að hittast og gleðja hvert annað. 

 
Í skólanum er mikið unnið í sambandi við jólin, föndur, sögur, söngvar 
o.s.frv.  Ekki má svo gleyma jólaskemmtununum.  Börnin mega koma 
með sparinesti síðasta daginn í skólanum: jólaöl, maltöl, appelsín eða 
annan sparidrykk og smákökur. 
 
Það sem í raun gerist í desember hjá íslenskum fjölskyldum er: 
 

1. aðventan hefst 4 sunnudögum fyrir jól.  Þá er kveikt á fyrsta 
kertinu á aðventukransinum, en á honum eru 4 kerti. 

 
2. fólk kaupir jólagjafir handa foreldrum, mökum, börnum, öfum, 

ömmum, frænkum og frændum. 
 

3. fólk bakar kökur: jólakökur, lagkökur, smákökur og jafnvel 
kökuhús.  Kökuhús eru til sýnis í Kringlunni í desember en það er 
keppni um fallegasta húsið. 

 
4. fólk skreytir heimili sín með englum, jólasveinum og öðru 

jólaskrauti.  Mikið er keypt af jólastjörnu sem prýðir því mörg 
heimili. 

 
5. sérstakt jólaöl er drukkið, eða blandað saman maltöli og appelsín. 

 
6. jólahlaðborð eru í veitingahúsum og fólk á vinnustöðum tekur sig 

oft saman og borðar þessar kræsingar. 
 

7. mikið líf er í kirkjum landsins, börn spila á hljóðfæri og syngja og 
færir hljóðfæraleikarar koma fram.  Þetta fer fram í guðsþjónustum 
sem eru kl.11:00 fyrir börn og kl.14:00 fyrir fullorðna.  Í sumum 
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kirkjum er sameiginleg messa fyrir fullorðna og börn kl.11:00 en 
börnin mega fara út þegar presturinn byrjar að tala og fá þá 
skemmtun og fræðslu í sérherbergi í kirkjunni. 

 
8. einnig eru tónleikar út um allt, sérstaklega í kirkjunum. 

 
9. börn fá jóladagatal með 24 gluggum (eða pökkum) sem þau byrja 

að opna 1.desember til að telja dagana til jóla. 
 

10. 13 dögum fyrir jól segjum við börnunum að jólasveinarnir komi til 
byggða, einn á dag.  Lítil börn á Íslandi trúa einlægt á jólasveininn.  
Þegar þau eru svo orðin 8-9 ára kemur dapur sannleikurinn yfirleitt 
í ljós. 

 
a. börnin fá að setja skóinn sinn í gluggann 13 dögum fyrir jól, 

að kvöldi 11.desember.  foreldrarnir stinga því einhverju í 
skóinn sem þeir segja að jólasveinninn hafi gert. Það eru 
ekki dýrir hlutir sem settir eru í skó: t.d. mandarína, epli, 
pínulítið nammi um helgar, teygja í hárið o.s.frv.  foreldrar 
eru oft ekki að kaupa neina aukahluti fyrir börnin sín, heldur 
stinga ýmsu í skóinn sem börnin hvort sem er fengju, t.d. 
nýja sokka fyrir jólinn. 

b. Móðir jólasveinanna hét Grýla.  Hún var voðalega gömul, 
ljót og vond, borðaði óþekka krakka.  Í gamla daga þegar 
fullorðnir höfðu ekki mikinn tíma fyrir börnin sín og ekki 
var mikið vitað eða hugsað um uppeldismál þá var þægilegt 
að nota Grýlu til að halda börnunum stilltum.  Í dag vitum 
við betur svo við segjum þeim að Grýla sé löngu dauð. 

c. Pabbi jólasveinanna hét Leppalúði.  Hann var líka mjög 
gamall og ljótur en hann borðaði nú ekki börn.  Hann dó úr 
sorg þegar Grýla dó. 

d. Jólasveinarnir búa uppi á fjöllum.  Börn í Reykjavík segja að 
þeir búi í Esjunni. 

 
23.desember er nefnd Þorláksmessa (heitir eftir Þorláki helga 
sem var biskup hér einu sinni).  Þá borða Íslendingar skötu sem 
er kæstur fiskur með mjög sterka lykt.  Það má finna þessa lykt í 
raun út úr öðru hvoru húsi hér á landi allan þennan dag. 
 
Fjölskyldur skreyta saman jólatré á Þorláksmessu, eða aðeins 
fyrr.  Það er látið standa inni í stofu. 
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Aðfangadagur er svo 24.desember og byrja jólin kl.18:00 
nákvæmlega.  Þá heyrist í kirkjuklukkum frá öllum kirkjum í 
landinu. 
 
Mjög margir fara í kirkju kl.18:00 og fara svo heim á eftir og 
borða góðan mat.  Algengasti maturinn er reykt svínakjöt.  
Einnig borða margir rjúpu, en undanfarin ár hefur verið veitt of 
mikið af henni þannig að hún er friðuð í ár.  Hangikjöt er alltaf á 
borðum fólks á jólunum, ýmist á aðfangadagskvöld eða jóladag. 
 
Jóladagur er svo 25.desember en það er einmitt fæðingardagur 
Jesú krists.  Þá hittast oft stórfjölskyldurnar, afi, amma, börnin 
þeirra og barnabörn og borða saman hangikjöt eða eitthvað 
annað ljúfmeti.  Stundum er dansað í kringum jólatré.  Á 
sumum heimilum kemur jólasveinn í heimsókn, en þá er það 
afinn eða einhver pabbinn sem rétt aðeins bregður sér frá og 
leikur þá jólasveininn, þau yngstu taka ekkert eftir því að einn 
pabbann vantar. 
 
Annar í jólum er 26.desember og það er líka vinsæll dagur fyrir 
fjölskylduboð.   
 
Á milli jóla og nýárs eru jólskemmtanir (litlu jólin eða jólaböll) 
haldin víða um bæ.  Þá eru það vinnustaðir sem bjóða starfsfólki 
með börnin sín á ball, einnig ýmis félagasamtök og kirkjur. 
 
Gamlaársdagur er svo síðasti dagur ársins: 31.desember.  þá 
kemur fólk saman og borðar góðan mat.  Guðsþjónustur eru í 
kirkjum kl.18:00.  fólk skýtur upp flugeldum og börnin fá að 
halda á stjörnuljósi.  Aðalflugeldasýningin er svo kl.12:00 þegar 
nýtt ár gengur í garð.  Þessir flugeldar eru seldir af hjálparsveit 
skáta. 
 
Nýársdagur tekur við, þá eru guðsþjónustur kl.11:00 og 14:00 í 
kirkjum landsins.  Forsetinn talar til fólksins í sjónvarpinu 
ásamt biskupi og forsætisráðherra.  Oft er nýtt íslenskt leikrit  
fyrir börn sýnt í sjónvarpinu. 

 
Það er einlæg ósk okkar kennaranna í skólanum að barnið þitt fái að njóta 
einhvers af því sem hér að ofan hefur verið nefnt.  Það er mjög erfitt fyrir 
lítil börn að vera aðeins áhorfandi og fjarri góðu gamni.  Það er líka 
mikilvægt skref til að samlagast landi og þjóð. 
Með ósk um gleðileg jól. 
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