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Sumargjafir eru mun eldri fyrirbæri en jólagjafir hér á landi en 
heimildir um þær finnast frá fyrri hluta 16. aldar. Erlendis tíðkaðist 
að gefa jólagjafir meðal stórhöfðingja enda táknaði gjöf gagnkvæ
man stuðning manna í valdabrölti. Á Íslandi fór ekki að bera á 
jólagjöfum fyrr en á fyrri hluta 19. aldar en þá er farið að gefa kerti 
og síðar spil sem jólaglaðning. Það hafði að vísu lengi tíðkast 
að gefa hverjum manni nýja flík um jól en litið var á slíkt sem 
kaupauka. Um miðja öldina fór svo að bera á annars konar gjöfum 
um jól og var þá byrjað að auglýsa jólagjafir eins og t.d.  bækur 
og leikföng. Jólagjafir eins og við þekkjum þær í dag urðu þó ekki 
almennar fyrr en í kringum seinna stríð. Á síðustu ár hefur borið 
á því að ein vara umfram aðrar hafi  verið 
auglýst upp og tala menn þá gjarnan um 
jólagjöfina það árið. Hver man ekki 
eftir fótanuddtækinu og Soda Stream? 
Nú er farið að spá í þessa gjöf fyrirfram 
og samkvæmt nýjustu spám verður það 
GPS-tæki hjá þeim fullorðnu.
 
Ísfirska vefsíðan dressupgames.com gerði á dögunum könnun 
á því  hver væri gjöfin eina og sanna hjá börnunum þessi jólin. 
Niðurstaðan úr rúmlega 1000 svörum frá stúlkum á aldrinum 6–18, 
héðan og þaðan úr heiminum, varð eftirfarandi:  i-pod, tölvuleikir 
(Sims vinsælastur), föt, fartölvur, gemsar, leikjatölvur, stafrænar 
myndavélar og gjafakort í skemmtilegar búðir. Lesa má frekar um 
þetta á vefsíðunni www.dressupgames.com/christmasgifts.html .

Það verður því áhugavert að fylgjast með því hver verður jólajöfin 
hjá íslensku þjóðinni jólin 2007. 

JÓLAGJÖFIN
Hver verður ...

... í ár?





Frá því að ég man eftir mér var alltaf farið í Kó
pavoginn til ömmu Díu og afa Högna á jóladag. 
Rétt fyrir hádegið komu allir afkomendur þeirra 
saman til að borða hádegismat, hlaðborð með 
ýmsu góðgæti sem amma og afi höfðu töfrað á 
matborðið. Bestar þóttu mér tartaletturnar. Eftir 

matinn var gengið frá og krakkarnir fóru niður í kjallara og léku sér 
saman. Við, þau fjögur elstu, vorum að vísu út af fyrir okkur en þau 
yngri urðu að vera hjá fullorðna fólkinu. Við vorum sko fjórmen
ningarklíkan. Enn þann dag í dag tala þessi „yngri“ um það að þau 
fengu ekki að vera með. Jæja, hvað um það - um kvöldmatarleytið 
var síðan hangiket borðað með uppstúf og öllu tilheyrandi. Kartö
flur, gulrætur og grænar, allt í sósunni. Þetta gerist ekki betra og að 
lokum,hinn eini sanni JÓLAÍS í eftirrétt. Og ég segi það satt, það 
var barist um hvern bita og diskarnir sleiktir. Þetta er einfaldlega 
besti ísinn og ef þið trúið mér ekki, spyrjið þá bara sýslumanninn á 
Ísafirði og aðra ættingja. Það hafa allir sömu sögu að segja.

Jólaísinn hefur amma mín borið fram frá því að hún var ung kona. 
Það má segja að upphafið að gerð íssins hafi komið frá Odda á 
Ísafirði. Amma Día (Kristín Halldórsdóttir) og afi Högni (Helgason) 
bjuggu í Odda hjá foreldrum Högna á árunum 1940–1943. Á þes
sum tíma gerði Lára Tómasdóttir, langamma mín, ís þegar til var 
rjómi og frysti í íshúsinu. Þá var engin mjólkurstöð á Ísafirði. Þær 
mjólkur vörur sem fengust, komu frá mjólkurstöðinni á Akureyri. Á 
þessum tíma ákvað amma Día að gera sinn eigin ís og skapaði 
þar með hefð í minni fjölskyldu með ísnum sínum á jóladagskvöld. 

Anna Guðrún Gylfadóttir 
flutti til Ísafjarðar fyrir nokkrum 

árum ásamt fjölskyldu sinni. 
Hún er mikið jólabarn og á 

skemmtilegar minningar um 
jólasið sem á rætur að rekja til 

hússins Odda á Ísafirði.

JÓLAÍSINN (fyrir 10–12 manns)
2 egg  •  2 msk púðursykur •  2 pelar rjómi  •  1 poki dökkar súkkulaðispænir

Þeytið saman eggjarauðurnar og púðursykurinn þar til blandan verður ljós og létt. Þeytið í 
annarri skál eggjahvítuna þar til hún er orðin stíf. Að lokum er rjóminn þeyttur í þriðju ská
linni. Blandið síðan súkkulaðispænum saman við rjómann. Að lokum er allt hrært varlega 
saman, sett í mót og fryst. Til að ná ísnum úr mótinu er best að bleyta viskustykki með 
heitu vatni og leggja yfir mótið. Ísinn ætti að losna fljótlega. Best er að frysta ísinn í a.m.k. 
einn sólarhring áður en það á að borða hann. Best er að borða ísinn eftir að hann hefur 
staðið smá stund á borðinu. Þá verður hann mjúkur yst og frosinn í miðjunni. Gott er að 
hafa loftkökur loftkökur sem meðlæti með ísnum.

Ekki veit ég hvernig ísinn 
bragðaðist  sem amma 
Lára gerði, það er kannski 
efni í aðra sögu.

Á seinni árum hefur jóla-
dagur breyst. Eftir að 
afi Högni dó höfum við 
hittst hjá ömmu Díu í 
hangiketinu og jólaísnum 
um kvöldið. Eftir matinn er 
spilað Trivial Pursuit, konur 
á móti körlum. Langflestir 
sigrar hafa komið í hlut ok
kar kvenna og virðist vera 
merkilega gáfað kvenfólk 
í þessari fjöl skyldu! Enda 
ættaðar að vestan og ég er 
ekki frá því að amma Día 
laumi einhverju út í ísinn til að konurnar nái þessum góða árangri.

Í ár munum við ekki hittast í mat heima hjá ömmu Díu á jóladag. 
Stærsti hluti fjölskyldunnar ætlar að eyða jólunum á Kanarí, en við 
sem verðum eftir hér á klakanum ætlum að koma saman á Ísafirði. 
Í fyrsta skiptið síðan 1942 ætlar amma Día að koma vestur og eyða 
jólunum á Ísafirði. Þetta verða yndisleg og skemmti leg jól með 
jólaísinn og ömmu Díu í aðalhlutverki á jóladag.

JÓLAÍSINN 
HENNAR 

ÖMMU DÍU





„O Tannenbaum, o Tan
nenbaum, wie grün sind 
deine Blätter“ var eitt af 
þeim lögum sem hljómaði 
í desember á mínum 
æskuárum ásamt Vínar

drengjunum sem sungu í kór, enda enginn 
annar kór sem stóðst samanburð við þá að 
mati mömmu sem er þýsk. Í aðdraganda 
jólanna og á þeim sjálfum bar auðvitað 
mikið á þýskum áhrifum, sem við höfum 
haldið við. Þýska jólabrauðið, Stollen, er 
bakað vel fyrir jól og híbýlin skreytt með 
austurþýsku jólaskrauti sem fékkst í skip
tum fyrir kaffi og súkkulaði á sínum tíma, 
sem þó er ekki lengra aftur í tímann en 
1970. Lebkuchen, sem eru hunangskökur, 
og þýska marsipanið sem framleitt er í 
Lübeck, heimaborg mömmu,  vantar aldrei 
og síðast en ekki síst má nefna fagurskreyt

Á heimili Birgittu Baldursdóttur á 
Ísafirði eru þýskir jólasiðir í heiðri 

hafðir, enda Birgitta af þýskum æt
tum. Við brugðum okkur í kaffi og 

stollen til hennar og fræddumst um 
gamla og nýja jólasiði.

Blandið öllu saman nema smjörinu. Það er skorið niður og hnoðað 
með höndum saman við deigið. Vinnið deigið hratt því það á að 
vera kalt. Hnoðið síðan saman deig og rommlög. Deigið er síðan 
flatt út og formað (sjá mynd), ath. að hafa það ekki breiðara en 30 
cm. Langhliðin brotin saman einu sinni að 3/4. Mjög gott að setja 
útflatt marsipan á milli. Búið til 1 stórt brauð eða 2 minni. Bakað í 

tan pappírsdisk, Bunteteller, sem fylltur er 
af ýmsu góðgæti sem hver og einn fær til 
að japla á yfir hátíðarnar. Dagskráin hjá 
okkur á aðfangadag er ekki mjög niðurnjör
fuð, enda erum við mjög sveigjanlegt fólk. 
Annars hafa togast á tvö öfl í okkar fimm 
manna fjölskyldu því dæturnar vilja hafa allt 
eftir bókinni og þeim mun meira umstang, 
því betra. Okkur hinum dygðu kerti og spil 
og eitt hangilæri. Við höfum af og til eytt 
jólum eða áramótum í sumarbústað og 
tínt veðurbarðar trjágreinar í jólatré sem er 
ekki síður stemmning yfir. Á fyrstu jólunum 
okkar á Ísafirði 2003 stukku fegðarnir hæð 
sína og tóku „high five“ þegar þeir komust 
að því að jólaboðin voru í 500 km fjarlægð 
og fannst tímanum betur varið í að horfa 
á Chevy Chase í bíómyndinni Christmas 
Vacation sem er fastur liður á dagkrá fjöls
kyldunnar á aðventunni. 

JÓLAHALD UNDIR 
ÞÝSKUM ÁHRIFUM

CHRISTSTOLLEN
Lögur: 100 g kúrenur  •  125 g rúsínur  •  100 g sítrónat    
65 g orangat  •  100 g möndluspænir  •  50 g romm

Allt hráefnið lagt í bleyti í 50 g af rommi (má sleppa) í nokkra kluk
kustundir eða yfir nótt.

Deigið: 500 g hveiti  •  3 tsk lyftiduft  •  125 g sykur  • 175 g kalt 
smjör  •  250 g skyr  •  2 egg  •  1 tsk kanill  •  1 tsk kardemomma  
1 tsk múskat  •  1 tsk sítrónubörkur  •  1 tsk salt  •  1 tsk vanil-
ludropar

50–60 mín við 175°C. Það má setja álpappír yfir brauðið ef það 
verður of dökkt í ofninum. Þegar það er bakað smyrjið þá heitt 
brauðið mörgum sinnum með mjúku smjöri. Þegar brauðið er orðið 
kalt er sigtuðum flórsykri stráð yfir. Geymið í álpappír eða sellófon. 
Best er að baka brauðið um 6 vikum fyrir jól. Bragðast vel með 
smjöri.





JÓLATRÉ ÚR SNÚÐUM
Í þetta tré má nota hvaða snúðauppskrift sem er eða þess vegna brauðbol

lur. Og auðvitað má gera ýmislegt annað úr þeim en jóltré, t.d. kransa eða 
stjörnu. Hér fylgir uppskrift af jólalegum snúðum með marsipani:

3 dl volg mjólk  •  40 g ger  •  75 g sykur  •  100 g smjör  •  1 egg
salt  •  700 g hveiti  •  kanell  •  mjólk

Gerið er leyst upp í mjólkinni ásamt 1 msk af sykrinum. Bræðið 
helminginn af smjörinu og kælið. Í gerblönduna er nú bætt 2 msk af 
sykri og síðan egginu, saltinu og smjörinu. Að lokum er sett svo mikið 
hveiti sem þarf til að fá mjúkt deig. Látið hefast í a.m.k. 45 mín. Flatt 
í frekar þykkan ferhyrning sem smurður er með res

tinni af smjörinu, kanelsykri stráð yfir og að lokum er 
rifnu marsipani dreift yfir. Rúllað upp og skorið í nokkuð 

þykkar sneiðar. Látið hefast í 20 mín., penslið með mjólk (ekki 
nauðsynlegt) og bakið í miðjum ofni við 240°C í u.þ.b. 15 mín. 
Skreytið svo með glassúr.

ÞAÐ ER LEIKUR AÐ BAKA

Mörgum krökkum þykir fátt skemmtilegra en fá að taka 
þátt í bakstri eða öðru matarstússi. Það er því tilvalið að 
leyfa þeim að spreyta sig og um leið fá eitthvað einstakt 
til að prýða jólaborðið. Auk uppskriftanna sem hér birtast, 
má nefna laufabrauð. Börn allt niður í fimm ára geta auðveldlega no
tað laufabrauðsjárn og flett munstri en það er þó vissara að fylgjast 
með og nota litla hnífa við flettinguna.

JÓLAFÍGÚRUR ÚR BRAUÐI
250 g hveiti  •  40 g sykur  •  20 g smjör
15 g þurrger  •  1 dl volg mjólk 

Leysið ger upp í volgri mjólkinni og bætið svo öðru hráef
ni saman við. Hnoðið og setjið á volgan stað til hefingar 
í u.þ.b. 30 mín. Fletjið deigið svo í ½ cm þykkt og skerið 
út snjókarla eða aðrar jólalega fígúrur. Höfuðföt, treflar, 
armar, nef og hnappar eru svo límd á með því að bleyta 
í með vatni eða eggjahvítu. Látið hefast í u.þ.b. 15 mín.
og svo bakað við 200°C í 10–15 mín. Skreytið svo með 
lituðum glassúr, rúsínum og súkkulaðidropum.





Í allar uppskriftirnar er notað maltbrauð eða sólkjarna
brauð, lambhagasalat og eitthvað til að smyrja með. 

Fyrst er brauð með spægipylsu, remúlaði, steiktum lauk og súrum  
gúrkum. Svo er um að gera að beita ímyndurnar aflinu, fyrir þá sem 
ekki vilja t.d spægipylsu má nota soðnar kartöflur.

DANSKT ER DEJLIGT

Gunnu Siggu þarf vart að kynna enda 
konan annálaður matgæðingur. Fyrir 
hartnær áratug flutti hún til Dan
merkur og bjó þar og starfaði um 
hríð og hefur síðan dálæti á 
öllu því danskt er. Og hvað 
er danskara en smör
rebröd?  Við tókum hús á 
Gunnu Siggu, eða Guðrúnu 
Sigríði Matthíasdóttur eins hún 
heitir fullu nafni, og fengum uppskriftir 
af smurbrauði sem hentar vel til hei
mabrúks og ætti sérhver fjölskyldumeðlimur að 
finna eitthvað við sitt hæfi.

... hvað er danskara en smörre-

Brauð með kæfu er klassískt. Þar notar Gunna Sigga fínbakaða 
kæfu sem hún setur í frystinn til að auðveldara sé að sneiða hana 
á brauðið. Á kæfuna eru settar rauðbeður og svo rauðlaukur. Fyrir 
þá sem ekki vilja rauðbeður má nota rifsberjahlaup.

Á laxinn er skellt svolítið af Mango Cutney, stökku beikoni og bitum 
af mangóávexti.

Og svo er það rifjasteikin sem steikt er eftir kenjum hvers og eins. 
Á hana er sett salat úr rauðbeðum og majónesi og svo skreytt með 
tómat eða öðru litríku grænmeti. 

Svo er um að gera að prufa eitthvað nýtt, bæta við meðlætið, prufa 
súrt í stað þess sæta eða sætt í stað þess súra – og svo er bara að 
njóta!



DANSKT ER DEJLIGT



Það var glatt á hjalla og margt annað en 
jólaundirbúningurinn rifjaðist upp. Greini
lega hafði verið líf og fjör í skólanum. Og 
þar var ótrúlega margt kennt. Fyrir utan hin 
hefð bundnu verklegu fög urðu námsmey
jarnar að leggja stund á bókleg fög, sem og 
söng. Til siðs var að syngja hvern morgunn 
og við skólann var líka starfandi kór sem 
Ragnar H. Ragnar æfði. Þegar gluggað er 
í glósubækur námsmeyjanna kemur margt 
skemmtilegt í ljós. Fyrirkomu
lagið var þannig að nemum var 
skipt í hópa og sá hver hópur 
um afmarkaðan þátt í tilteknar 
vikur. Hver stúlka fékk þannig 
innsýn í alla þætti heimilis
haldsins. Og sannarlega sáu 
námsmeyjarnar um allt sem 
laut að húshaldi í skólanum, t.d. 

að sækja fisk, kjöt og mjólk en til þess voru 
notaðar hjólbörur meðan fært var en sleði 
þegar tók að snjóa. Eitt fyrsta verk þeirra við 
skólann var þó að taka slátur og í þann tíma 
var ekki farið að þrífa vambir í þvottavélum 
og vélsauma. Allt hráefnið var unnið frá 
grunni. Og það giltu strangar reglur um útiv
ist. Ballleyfi var veitt einu sinni í mánuði og 
máttu stúlkunar þá vera úti til kl. 2 og heim í 

JÓLAUNDIRBÚNINGUR Í „GRAUTÓ“
Guðný Þórhallsdóttir, Hulda Helgadóttir, Ragna Arnaldsdóttir, Lára Steinþórsdóttir, Hildur Jósefsdóttir og Gígja Harðardóttir.

Það var hress hópur fyrrum námsmeyja í Húsmæðra skólanum 
Ósk sem hittist á haustdögum til að rifja upp jólaundirbúninginn 
í skólanum. Þetta voru þær Lára Steinþórsdóttir(1956–1957), 
Gígja Harðardóttir (1966–1967), Ragna Arnaldsdóttir (1966–
1967), Guðný Þórhallsdóttir (1968–1969), Hildur Jósefsdóttir 

(1968–1969) og Hulda Helgadóttir (1968–1969). Allar koma þær annars 
staðar frá en settust að á Ísafirði, ýmist strax eftir skólagöngu eða síðar.

hús urðu þær að vera komnar ekki síðar en 
kl. 2.15. Annars áttu þær að vera komnar 
inn fyrir miðnætti á laugardögum og hálftí
ma fyrr á sunnudögum. Samkvæmt reglum 
skólans máttu þær einungis nota símann 
frá kl. 5–8 síðdegis nema ef um var að 
ræða lands síma töl, þau voru heimiluð allan 
daginn. Og ekki mátti heldur hringja í náms
meyjarnar nema á fyrrgreindum tímum. 

Undirbúningur jólahaldsins.
Þegar spurt er um undirbúning fyrir jólin, 
nefna hinar fyrrverandi námsmeyjar fyrst 
kalda borðið sem var í byrjun nóvember 
en þar var að finna danskan jólamat, síld 
og svínakjöt. Svo var bakað laufabrauð, 
smákökur og aðrar jólakökur. Það var 
líka föndrað fyrir jólin. Til siðs var að flétta 
jólahjörtu og gera músastiga. Rifjaðist upp 
að fyrir jólin 1966 kom Rut Tryggvason í 

Kalt borð í nóvember 1966 og 
síða úr glósubók einnar náms-

meyjarinnar frá 1968–1969 með 
upplýsingum um rétti á kalt borð.



SÍRÓPSTERTA  
1 kg hveiti  •  300 g sykur  •  400 g 
smjörlíki  •  500 g síróp  •  3 tsk hjar-
tarsalt  •  2 tsk kanel  •  1½ tsk negull  
•  3 egg  •  1 msk sósulitur

Hnoðist, þetta er hæfileg uppskrift á 
fjórar plötur. Deigið er flatt út á plötu og 
kakan svo lögð sama með smjörkremi 
og sultu.

HÁLFMÁNAR
500 g hveiti  •  200 g smjörlíki  •  200 g 
sykur  •  1 meðalstórt egg (50 g)
½ tsk kanell  •  ½ tsk kardimommur
½ tsk hjartarsalt  •  1 tsk lyftiduft  
smávegis koníak  •  250 g sulta  •  egg 
til að pensla á kökurnar fyrir bakstur.

Smjörlíkið mulið í þurrefnin og vætt í 
með eggi og koníaki, hnoðað. Gott er að 
kæla degið aðeins áður en það er unnið 
frekar.

Degið flatt út, skornar kringlóttar kökur, 
sulta sett á annan helminginn og hinn 
brotinn yfir. Kökunni er svo lokað með 
því að þrýsta með gafli á kantana. Bakað 
við um 200°C uns gullnir á lit.

VANILLUHRINGIR
500 g hveiti  •  375 g smjörlíki  •  250 
g sykur  •  1 egg  •  ¼ tsk hjartarsalt 
vanilla

Deigið hnoðað og sett í hakkavél með 
smákökumóti. Myndaðir hringir og þeir 
bakaðir við 200°C í u.þ.b. 8 mínútur.

GRÁFÍKJUKAKA 
2 bollar haframjöl  •  1 bolli hveiti
1½ bolli sykur  •  2 egg  •  200 g 
smjörlíki  •  1 bolli gráfíkjur  •  1 tsk 
sódaduft  •  ½ tsk lyftiduft

Hrært eins og venjulegt deig. Gráfíkjur
nar lagðar í bleyti yfir nótt. Þær eru 
síðan hakkaðar og þeim blandað í deigið 
ásamt leginum. Bakað við 180°C þar til 
kakan er bökuð í gegn og farin að sleppa 
köntunum. Best er að kakan verði þriggja 
til fjögurra daga gömul áður en hún er 
borin fram.

LAUFABRAUÐ

heimsókn og kenndi föndur. Rögnu er mjög 
minnisstætt hvað hún gerði fallega hluti 
úr köðlum, skreyttum greni. Allt var þetta 
svo notað á litlu jólunum sem haldin voru 
skömmu fyrir jól. 

Litlu jólin og stóra jólatréð.
Gestum var boðið á litlu jólin, þ.e. skólanef
ndinni, kennurum og mökum þeirra. Þá var 
m.a. boðið upp á hangikjöt með uppstúf 
og laufabrauð, smákökur og súkkulaði, allt 
matreitt af námsmeyjunum. Ekki má heldur 
gleyma eplum og appelsínum en eplin voru 
pússuð enda áttu jólaeplin að vera rauð 
og glansandi. Eftir borðahaldið var borðið 
fjarlægt og jólatréð dregið fram. Í minnin
gunni var tréð stórt og mikið en 
þegar farið var að glugga í gamla 
myndir kom í ljós að tréð stóð á 
borði. En myndarlegt var það samt 
og ætíð var gengið í kringum það. 
Stúlkurnar sáum um að skreyta 
tréð og á því var ljósasería. Þær 
sáu líka um skemmtiatriði og það 
var sungið og dansað. Ein þeirra 
hafði skemmtilega sögu að segja 
af kvæðaflutningi. Henni hafði verið 
falið að velja og flytja Grýlukvæði. 
Hún valdi kvæði sem lýsti ljótri Grý
lu sem allrir hræddust en þegar á 
reyndi hafði hún eitthvað misskilið 
Grýluna því hún hafði valið kvæði 
um Kommúnista-grýluna sem á 

Litlu jólin undirbúin í Húsmæðraskólanum árið 1966. Einnig má sjá námsmeyjar skemmta gestum með 

söng við sama tækifæri.

lítt skylt við hina gömlu íslensku tröllkonu. 
Á litlu jólunum tíðkaðist að gefa litlar gjafir 
með sama hætti og enn tíðkast í skólum.

Aðspurðar um hvort sá vestfirski siður að 
sjóða skötu fyrir jólin hafi tíðkast í skóla
num, þá segja þær að svo hafi sannarlega 
verið. Sú regla hafi verið í heiðri höfð að 
allir áttu að smakka allt og ekki átti að 
dæma mat án þess að smakka hann. Gilti 
það um skötuna eins og allt annað. Sumar 
stúlknanna voru vanar skötu, áttu ættir 
vestra eða komu frá þeim svæðum þar 
sem söltuð skata var gjarnan á borðum yfir 
veturinn. Þær sem ekki þekktu til skötunnar 
brugðust misjafnlega við en Hildur minn
ist þess að henni hafi þótt skata minna á 

GAMLAR OG GÓÐAR
UPPSKRIFTIR ÚR
HÚSMÆÐRASKÓLANUM



500 g hveiti  •  1½ tsk lyftiduft  •  1¼ 
salt  1–2 msk sykur  •  4–5 dl sjóðheit 
mjólk  50 g smjörlíki sem brætt er í 
mjólkinni
Hnoðið fljótt saman, flatt þunnt út og sko
rið undan diski með kleinujárni. Skorið út 
með laufamunstri og pikkað vel með gafli 
eða hnífsoddi. Steikt upp úr palmínfeiti.

JÓLABRAUÐ
1 kg hveiti  •  3 msk ger (2 pk þurrger)  
2 tsk kardimommur  •  200 g smjörlíki
100 g sykur  •  3 dl mjólk  •  3 dl vatn
rúsínur og súkkat eftir smekk.

Hveitið, gerið, kardimommurnar og sykur 
sett í hrærivélaskál. Mjólkin, vatnið og 
smjörlíkið sett í pott og hitað svo smjör-
líkið bráðni, haft ylvolgt þegar því er hellt 
í skálina og deigið hnoðað saman. Látið 
það lyfta sér (a.m.k. stækka um helm
ing), hnoðið síðan og mótið 3–4 brauð. 
Setjið rúsínur og súkkat með í brauðið 
um leið og það er hnoðað og mótað. 
Gott er að þrýsta smjörpappírsrenningum 
utan um brauðin á plötunni svo þau renni 
síður út og verði flöt í bakstrinum. Áður en 
brauðin eru borin fram er siktað yfir þau 
með flórsykri. 

VÍNARTERTA
500 g hveiti  •  250 g sykur  • 250 g 
smjörlíki  •  2 tsk lyftiduft  •  ¼ tsk hjar-
tasalt  •  2 dl mjólk  •  vanilludropa
ávaxta-, rabarbara- eða berjasulta

Hrærið saman smjörlíki og sykri, sáldrið 
saman hveiti lyftidufti og salti. Búið til 
fremur lint hnoðað deig. Kælið deigið um 
stund, áður en það er flatt út. Skiptið deig-
inu í þrennt og fletjið það út á plötunni 
fremur þykkt. Bakið við 180°C í u.þ.b. 
10–15 mínútur. Leggið kökurnar sa
man volgar með sultunni ef kökurnar eru 
harðar er gott að setja utan um þær rakt 
stykki um stund.

BÓNDAKÖKUR
200 g smjörlíki  •  300 g hveiti  •  200 
g sykur  •  75 g kókosmjöl  •  2 msk 
síróp
1 tsk sódaduft  •  1 egg

Hnoðið deig. Það elt í sívalar lengjur og 
búnar til úr þeim smákúlur. Bakað við 
200°C í um 10 mín. eða þar til kökurnar 
eru gullnar á lit.

SMÁKÖKUR MEÐ SÚKKULAÐI 
300 g hveiti  •  140 g sykur  •  120 g 
púðursykur  •  200 g smjör  •  2 egg
1 tsk sódaduft  •  ¼ tsk salt  •  1 bolli 

hákarl og því ekkert tiltöku mál að borða 
hana. Rétt er að taka fram að skatan var 
alltaf borin fram stöppuð.

Skömmu eftir litlu jólin héldu námsmey
jarnar heim í jólafrí. Ýmist fóru þær með 
skipi eða flugvél. Lára minnist þess að hún 
ásamt fleiri stúlkum úr skólanum fóru með 
Gullfossi sem var næstum tómur og valt 
hræðilega. Ekki var flogið sökum veðurs 
og ekki um annað að ræða en taka skipið 
ætluðu þær sér heim fyrir jól.

Þegar farið var að ræða uppskriftir kom í 
ljós að bókin sem notuð var í kennslunni er 
enn í hávegum höfð meðal námsmeyjanna 
fyrr- verandi. Nýja matreiðslubókin heitir 
hún og þrátt fyrir að vera ekki ný lengur má 
finna í henni allt sem sérhver húsmóðir 
þarf á að halda enn þann dag í dag. Og 
uppskriftirnar sem námsmeyjarnar á Grautó 
fengu með heim í farteskinu standa enn 

Námsmeyjar við Húsmæðraskólann Ósk á Ísafirði og kennari þeirra við kalt borð árið 1956.

Efri mynd: Tvær námsmeyjar við töfluna þar sem 
lesa má matseðil fyrir kalt borð í nóvember 1966.

Neðri mynd: Þjónað til borðs veturinn 1966.
(Myndir með greinninni eru úr fórum Rögnu Arnalds-

dóttur, Láru Steinþórsdóttur og Gígju Harðardóttur.





ILMUR JÓLANNA

 

 

Vanillustangirnar eru fræbelgir jurtarinnar. Þeir eru tíndir óþroskaðir, 
lagðir í bleyti og síðan geymdir í stöflum uns þeir verða svartir. Í því 
ferli myndast vanillín en alls tekur ferlið u.þ.b. hálft ár, sem skýrir 
hátt verð á ekta vanillu. 

Þegar vanillustangir eru notaðar til að bragðbæta t.d. búðinga og 
mjólkursúpur, má taka þær úr, þurrka og geyma í loftþéttu íláti. Með 
þessu móti er hægt að nota stöngina 2–3 sinnum, en að því loknu 
er hægt að nýta úr henni fræin. Best er að velja bústnar og gljáandi 
stangir sem seldar eru í glerhylkjum en þannig geymast þær best. 

Vanillujurtin er af brönugrasaætt og er eini æti ávöx
turinn af þeirri ætt svo vitað sé. Einungis tvö afbrigði af 
150 eru ræktuð fyrir neytendamarkað og telst besta 
framleiðslan vera frá Veracruz í Mexikó. Vanillan á 
einmitt uppruna sinn hjá indíánum við Mexíkóflóa og 
var hún m.a. eitt af hráefnum í súkkulaðidrykk Azteka. 
Hún er talin vera allra meina bót og er eitt mest notaða 
efnið í ilm- og snyrtivörur. Þó vanillan hafi þekkst svona 
lengi var það ekki fyrr en á síðari hluta 19. aldar að farið 
var að nota hana að ráði en árið 1875 tókst mönnum að 
framleiða gerfivanillín.

Vanilla
og 

kanell

Þær má einnig geyma í sykri eða flórsykri sem þá tekur í sig 
bragðið og til verður ljúffengur vanillusykur sem hentar í margsko
nar eftirrétti og drykki. Vanillan er sjaldnast notuð í vanilludropa og 
því er betri kostur, þegar vel á að gera, að nota stangir eða essens 
úr ekta vanillu. Þó töluverður verðmunur sé að dropum og essens 
þarf mikið minna magn af því síðara. 

SNJÓBOLTAR
115 g smjör eða smjörlíki 
1 bolli hveiti  •  2 msk sykur
1 tsk vanilla  •  1 bolli hakkaðar 
pekanhnetur  •  flórsykur 

Blandið öllu hráefninu saman nema 
flórsykrinum. Gerið kúlur og bakið við 
180°C í 15 mín., rúllið upp úr flórsykri 
meðan þær eru heitar og svo aftur 
þegar þær hafa kólnað.

VANILLU-LATTE (fyrir tvo)
3dl mjólk  •  vanillustöng  •  sykur  •  3 msk vanillusykur
15 g dökkt súkkulaði  •  sterkt kaffi •  rjómi
2 kanilstangir
 
Mjólkin hituð í potti ásamt vanillustöng. 
Mjólkin er síðan tekin af hitanum 
og látin standa í 10 mín. Fjarlægið 
vanillu stöngina. Blandið sterkt kaffi 
með 2 bollum af mjólk og sykrið eftir 
smekk hvers og eins. Bætið 3 msk af 
vanillusykri í mjólkina og hitið að suðu, 
lækkið hitann og bætið 15 g af dökku 
súkkulaði í pottinn. Þegar súkkulaðið er 
bráðnað er mjólkinni hellt saman við kaffið, blandan hrærð saman 
og svo borin farm í háum glösum með þeyttum rjóma og kanil
stöng. 





APPELSÍNUKANELKÖKUR (120 stk)
300 g hveiti  • 150 g flósykur  •  300 g kalt smjör
1–2 msk pískað egg

Blandið hveitið og flórsykurinn, myljið hveitið saman við og hnoðið 
með egginu. Hnoðið saman við það 6 tsk af fínum appelsínu
berki og 1½ tsk  af kanel. Hægt er að setja fleiri bragðefni í þessa 
uppskrift; tilvalið er að skipta henni í tvennt og setja appelsínubörk 
og kanel í annan helmininn (þá helming af því magni sem upp er 
gefið) og í hinn 75 g af fínhökkuðu dökku súkkulaði og rúmlega 
matskeið af fínhökkuðum sultuðum engifer. Rúllið deiginu í lengjur 
og geymið í ísskáp í u.þ.b. 2 klst. Skerið síðan í ½ cm þykkar 
sneiðar og bakið efst í ofninum í u.þ.b. 7 mín. við 200°C. Deigið 
geymist í kæli í

Kanellinn er með elstu kryddtegundum og vitað er að hann var 
notaður í Egyptalandi fyrir fimm þúsund árum. Kanellinn er börkur 
kaneltrésins sem er sígrænt tré af lárviðarætt og á uppruna sinn 
á Sri Lanka. Nafnið er komið úr latínu og þýðir lítill stafur. Það 
voru arabar sem kynntu kryddið fyrir Vesturlandabúum og ei
nokuðu lengi vel sölu á honum í Evrópu. Kanell var mikið notaður 
fyrr á tímum enda ekki eins dýr og annað austurlenskt krydd þó 
dýr væri. Í Austurlöndum nær er hann mikið notaður í kjötrétti 
en á Vesturlöndum er kanell meira notaður í sæta rétti og 
kökur.  Þannig finnst flestum Íslendingum t.d. ómis
sandi að nota kanelsykur með mjólkurmat. Kanel er 
gjarnan ruglað saman við kassíu sem líka gengur 
undir nafninu kínverskur kanell. Hann er dekkri 
en kanellinn en góðar kanelstangir eru ljósar á lit. 
Fyrir utan að notal kanelstangir í matargerð eru þær 
frábærar í ýmsar skreytingar sem og til að skreyta drykki.

RISTAÐ BRAUÐ MEÐ KANEL (Tilvalið á morgunverðarborðið)
4 sneiðar af franskbrauði, fjarlægið skorpuna  •  1 egg  •  1 msk sykur  •  1 tsk kanell  •  125 ml af mjólk  
smjör til steikingar smávegis af sykri til að strá yfir  •   jógúrt eða sýrður rjómi, ferskir ávextir, hlynsíróp 
og pekanhnetur.

Skerið hverja sneið til helminga. Egg, sykur og kanell sett í skál, 
mjólkinni blandað saman við og þeytt vel. Bræðið u.þ.b. 1 
msk af smjöri á pönnu, dýfið hverri sneið (báðum hliðum) 
snöggt í eggja/mjólkurblönduna. Stráið sykri á aðra hliðina 
og steikið hana í u.þ.b.  3 mín. Sykrið þá hina hliðina og 
steikið í sama tíma. Berið fram með jógúrt, sírópi ( u.þ.b. 
100 ml fyrir 4), ávöxtum og smávegis af hnetum.

Heimildir: Nanna Rögnvaldsdóttir: Matarást. Rv. 1998; Gestgjafinn.

Kanell





NÚ ER GUNNA Á
NÝJU SKÓNUM
Jólakvæðið um Gunnu á nýju skónum og fjölskylduna hennar er eitt af þeim 
lögum sem alltaf er sungið á jólin og allir kunna, eða hvað? Nú reynir á hvort 
lesendur kunna jólakvæðið um hana Gunnu. Hvaða orð vantar inn í textann? 

Sendið tölvupóst á bb@bb.is eða jólakort á Bæjarins besta, Sólgötu 9, 400 
Ísafirði. Munið að setja nafn, heimilisfang og síma á lausnina og merkja hana 
Getraun. Síðasti skiladagur er 20. desember en dregið verður úr innsendum 
lausnum þann 21. desember.

 

Jólagetraun Aðventublaðs Bæjarins besta

•  Gervijólatré frá Húsasmiðjunni
•  Postulínsfat frá Bergkristal
•  Kvæðabók frá Eymundsson

Nú er Gunna á nýju skónum,
nú eru að koma jól.
Siggi er á síðum buxum,
Solla á                 kjól.

Mamma er enn í eldhúsinu
eitthvað að fást við mat.
Indæla                 hún er að færa
upp á stærðar fat.

Pabbi enn í ógnar basli
á með flibbann sinn:
Fljótur Siggi, finndu                  ,
flibbahnappinn minn!

               er eitthvað órótt líka, 
út fer brokkandi,
ilmurinn úr eldhúsinu
er svo lokkandi.

Jólatréð í stofu stendur
                  glampar á.
Kertin standa á grænum greinum
gul og rauð og blá. 

Loksins hringja kirkjuklukkur
kvöldsins helgi inn,
á                   í útvarpinu
allir hlusta um sinn.

Leikföng glitra,                      titra,
ljómar stofan öll,
klukkur hringja, krakkar syngja
kvæði og lögin öll.

Síðan eftir söng og gleði
sofna allir rótt,
það er venja að láta ljósin
loga á                         .
(Ragnar Jóhannesson)

BERGKRISTALL

VINNINGAR Í
JÓLAGETRAUN





Stjörnustundir á 
aðventunni

HVÍTT GLÖGG
1 appelsína (ath. að þvo börkinn vel)  •  1½ l af 
góðum eplasafa (má vera heimagerður)  •  50 
g ferskur engifer í sneiðum  •  4 stk stjörnu-
anís
8 kardemommur  •  50 g ljósar rúsínur

Sneiðið appelsínurnar. Sjóðið eplasafnann með kryddinu og appel
sínunni, látið hann sjóða niður í u.þ.b. 1 lítra. Sigtið safann síðan 
yfir rúsínurnar og berið fram heitan.

RAUTT GLÖGG
1 l af góðri saft, t.d. úr sólberjum  •  4 l af vatni (fer eftir styrk 
saftarinnar, minna magn í veikari saft eða auka magnið af saft-
inni)  •  200 g rúsínur (látnar standa í ½ l af saft yfir nótt)

Allt sett í pott – bætið svo við kryddi sem sett er í grisju til að 
auðveldara sé að ná því úr: 5 kanelstangir, 1 msk negulnaglar, 1 
msk af heilli kardemommu. Síðan eru 200 g af möndlum bætt í og 
½ lítri af góðum appelsínusafa ásamt nokkrum appelsínusneiðum.
Allt er hitað að suðu – e.t.v. þarf að bæta smá sykri í glöggið og 

það er tilvalið að skreyta glasið með appelsínusneið eða kanel
stöng.

MEXIKÓ-KAFFI
2 msk súkkulaðisíróp  •  ½ bolli rjómi  •  ¼ tsk kanell  •  2 msk 
púðursykur  •  Hnífsoddur af múskati  •  2 bollar sterkt kaffi
þeyttur rjómi og kanelstangir til skrauts

Þeytið saman síróp, rjóma, kanel, sykur og múskat. Hellið heitu 
kaffinu saman við blönduna og hrærið vel í. Hellt í 4 krúsir og þeyt
tur rjómi settur ofan á ásamt muldum kanelstöngum.

HEITT SÚKKULAÐI
100 g suðusúkkulaði  •  u.þ.b. ½ bolli af vatni  •  1 l mjólk
sykur / vanillusykur  •  salt

Bræðið súkkulaðið í vatninu, bætið við sykri,  salti og að lokum 
mjólkinni. Hitið að suðu og smakkið til. Berið fram með þeyttum 
rjóma eða sykurpúðum.

LAVENDEL TVÍBÖKUR
100 g dökkt súkkulaði  •  100 g möndlur  •  ½ dl lavendel  •  4 ½ 
dl hveiti  •  2 tsk vanillusykur  •  1 tsk lyftiduft  • 1 egg  •  1½ dl 
sykur  •  100 g smjör

Hakkið súkkulaðið og möndlurnar gróft. Setjið allt þurrefnið í skál 
og blandið vel. Myljið smjörið saman við og blandið loks egginu 
í. Formið tvær lengjur úr deiginu á pappírsklædda bökunarplötu 
og bakið við 175°C þar til þær hafa tekið lit. Skerið í u.þ.b. 3 cm 
þykkar sneiðar um leið og þær eru teknar úr ofninum og þurrkið við 
75–90°C þar til sneiðarnar eru þurrar og harðar.

MARSIPAN MUFFINS
100 g smjör  •  2 egg  •  1 dl sykur  •  1½ dl hveiti  •  ½ tsk 
lyftiduft  • 125 g marsipan  •  ¾ dl stíf berjasulta  •  hindber og 
flórsykur til skrauts

Bræðið smjörið. Þeytið egg og sykur þar til blandan verður létt og 
ljós. Blandið hveiti og lyftidufti saman og hrærið svo varlega saman 
við eggjablönduna og smjörið. Hellið í muffinsform. Skerið marsi
panið í 1 cm bita og leggið einn bita í hvert form ásamt sultu. Bakið 

Aðventan er tími kertaljósa og notar
legra stunda með fjölskyldu og vinum. 

Hvað er betra en að sitja í hlýjunni 
með heitan drykk og eitthvað sætt 
með? Hér koma uppskriftir af mat 

og sætmeti sem öll fjölskyldan getur 
sameinast um að gera og njóta.





við 200°C í um 10 mín. Stráið flórsykri yfir og 
skreytið með hindberjum eða öðrum berjum.

HJARTAKÖKUR
Deigið: 2 eggjarauður  •  125 g flórsykur 
375 g smjör  •  500 g hveiti
Krem: 300 g dökkt súkkulaði  •  ½ l rjómi

Bræðið súkkulaðið saman við rjómann, kælið og setjið í ísskáp.
Þegar kremið hefur kólnað er það þeytt þar til það verður að þykku 
smurhæfu kremi. Setjið allt hráefnið í deigið í matvinnsluvél og 
hrærið uns það er orðið fast. Setjið í kæli í a.m.k. 2 klst. Fletjið það 
svo í u.þ.b. 4 mm þykkt og stingið út hjörtu (má vera hvaða form 
sem er svo fremi sem annað sé stór en hitt lítið) með stóru formi. 
Setjið kökurnar á pappírsklædda bökunarplötu og stingið helming 
þeirra út með minna formi (þarf að vera u.þ.b. cm minna). Bakið 

við 180°C í 8–10 mínútur, kökurnar eiga að vera ljósar. Kælið og 
smyrjið svo kremið á botninn, setjið lokið á og skreytið að lokum með 
flórsykri.
EPLASKÍFUR MEÐ ÞURRKUÐUM APRÍKÓSUM
OG RÓSMARÍN (30 stk)
Fylling: 1 kvistur rósmarín  •  50 g sykur  •  1 dl vatn
10 þurrkaðar apríkósur
Deig: 3 egg (aðskilin)  •  3 msk sykur  •  ¼ l súrmjólk
2 dl matvinnslurjómi  •  250 g hveiti  •  2 tsk lyftiduft
2 tsk fínrifinn appelsínubörkur  •  smjör til að steikja úr.

Hakkið rósmarín og blandið við sykurinn – hellið öllu í vatnið. Skerið 
aprikósurnar niður og sjóðið þær í vatninu þar til þær eru mjúkar.
Þeytið eggjahvíturnar alveg stífar. Þeytið rauðurnar saman með 
sykri, mjólk og rjóma, bætið í hveiti og lyftidufti og þeytið. Að lokum 
eru eggjahvítur og appelsínubörkur sett í. Hitið eplaskífupönnu vel 
og setjið vel af smjöri í hverja holu. Fyllið 2/3 og bakið við jafnan 
hita, setjið fyllinguna í þegar botninn er kominn með húð og snúið 

svo. Gæta þarf þess að baka helminginn ekki of lengi því þá afla
gast skífurnar og ná ekki að bakast jafnt!
KRINGLUR
Þessi uppskrift inniheldur engan sykur, honum er bætt á við í lokin 
en honum má líka sleppa alveg en bæta í staðinn við kryddi, t.d. 
kanel.
500 g hveiti  •  500 g smjör eða smjörlíki
2–2½ dl (súr) rjómi  •  10 g ger  •  sykur og möndlur til skrauts 
ef vill – hér má líka nota kanelsykur eða kanel eintóman.

Gerið hrært í rjómann og deigið svo hnoðað sa
man. Gott er að geyma deigið til næsta dags eða 
allaveg nokkra klukkutíma. Best er að gera litla 
rúllu sem svo er mótuð í kringlu.  Grófum sykri er 

CUPCAKES
Eigi maður leið um 

England á aðventu er 
tilvalið að fjárfesta í 

Cupcakes, líka kallaðar 
Fairy Cakes. Fallegar 
á borðið og bragðast 

frábærlega.





Ýmsar heimildir benda til þess að 
tré hafi verið notuð við jólahald með 
einhverjum hætti þegar á 15. öld t.d.  
í Eystrasaltsríkjunum. Elstu heimildir 
sem sannarlega vitna um tilvist jólatrés 
sem skreytt var, er frá byrjun 17. aldar 
og kemur frá Suður- Þýskalandi.  
Iðnfélög/gildi  stóðu fyrir jólaskemmt
unum fyrir börn sín þar sem sætindi 
og pappírsskraut var hengt á sígrænt 
tré. Siðurinn breiddist síðan út, fyrst og 
fremst meðal mótmælenda í Þýska
landi en segja má að tréð hafi komið 
í stað jólajötunnar sem ennþá prýðir 
heimili kaþólskra í Evrópu.  Siðurinn 
breiddist út í álfunni, fyrst á meðal kóngafólks og höfðingja en á 
síðari hluta 19. aldar fór  almenn ingur í auknum mæli að skreyta 
híbýli sín með jólatrjám. Það er athyglisvert að tréð barst til Eng
lands þegar á 18. öld en sökum óvin sælda konungsfjölskyldunnar 
á þeim tíma náði það engri útbreiðslu. Það var ekki fyrr en myndir 
tóku að birtast af Viktoríu drottningu með jólatré, að yfirstéttin, og 
síðar almenningur, tók við sér. 

Þegar líða tók á 19. öldina fóru menn að hafa áhyggjur af eyðingu 
skóga vegna vinsælda jólatrjánna og farið var að framleiða gervi-
jólatré.  Vinsældir þeirra dvínuðu þegar aðgangur að lifandi trjám 
varð auðveldari (farið var að rækta tré í þessum tilgangi) en hin 

síðari ár hefur ný tegund af gervitrjám þó rutt sér til 
rúms.
Til Norðurlandanna barst jólatréð um 1800 og líkt og 
annars staðar þá var það fyrst á meðal heldra fólks. 
Almenningseign verður það í kringum aldamótin 1900. 
Um miðja 19. öld komu fyrstu jólatrén til Íslands. Þau 
voru fyrst og fremst á dönskum heimilium í þéttbýli 
eða þeim heimilium sem höfðu tengsl við útlönd enda 
greniskógum ekki fyrir að fara hér á landi. En Íslendin
gar deyja nú sjaldnast ráðalausir og þegar leið á öldina 
fóru menn að smíða sér tré sem allt eins gat verið úr 
járni. Grunnurinn var  staur sem festur var á fót og á 
hann festar mislangar álmur.  Þessi tré voru í raun hin 
einu sönnu íslensku jóltré. Um aldamótin 1900 voru þau 
orðin almenningseign. 
Á fyrri hluta 20. aldar var farið að flytja inn gervijólatré 
sem voru nánast allsráðandi fram um 1970. Þá var farið 
að fella lifandi tré í Hallormsstað sem sérstaklega hafði 
verið plantað í þessum tilgangi. Lifandi tré þekktust þó 
fyrr og voru þá flutt inn frá Danmörku.

Til er saga af Marteini Lúter sem segir, að hann hafi 
orðið svo heillaður af fegurð vetrarhiminsins þegar hann 
gekk heim eitt jólakvöld, að hann hafi vilja endurskapa 
þá fegurð og einnig birtuna á himninum yfir Betlehem 
nóttina sem Jesú fæddist. Þess vegna setti hann kerti 
á jólatré fyrstur manna. Engar heimildir styðja þessa 
frásögn og elstu heimildir um lifandi ljós á jólatrjám eru 
a.m.k. 100 árum yngri en tími Lúters. En þrátt fyrir að 
kertljósið væri fallegt fylgdi því líka mikil hætta og því 
voru kertin sjaldnast látin loga nema í stuttan tíma. 
Bæði var tréð sjálft eldfimmt og þá ekki síður skrautið á 
því, sem gjarnan var úr pappír. Fyrst í stað voru ker
tin brædd á greinarnar en fljótlega fóru menn að leita 

JÓLATRÉ

Jólatréð er ekki ýkja gamalt í 
þeirri mynd sem við þekkjum 
það í dag. Í fyrndinni var þó 

trjádýrkun algeng  og skreyttu 
Rómverjar t.d. hýbýli sín með 
grænum greinum um nýár og 

sígrænar jurtir voru gjarnan no
taðar við hátíðarhöld í kringum 

sólhvörf hjá fornum þjóðum 
Evrópu. Í kristnum sið tengist 

jólatréð sögunni af skilningstré 
góðs og ills sem Eva át eplið af 
og uppskar brottvísun úr aldin

garðinum Eden.

nýrra leiða því kertin héldust illa. Árið 1878 kom fram 
hugmynd af klemmu sem hægt var að klemma fasta á 
greinarnar og jafnframt var hægt að festa kertið kyrfi
lega á klemmuna. Þessi uppfinning breiddist fljótt út og 
er víða notuð enn þann dag í dag, þar sem hefð er fyrir 
kertaljósum. 

Þegar fyrsta jólaserían kom til sögunnar árið 1882 varð 
bylting í gerð á jólatrésskrauti. Eins og með margt an
nað var það einungis á valdi ríkra að eignast jólaseríur 
fyrst í stað en þær urðu þó fljótt geysivinsælar og að 
lokum allsráðandi í Bandaríkjunum. Evrópubúar hafa 
þó ýmsir hverjir haldið í gamla siðinn og enn skreyta t.d. 
Danir trén sín með lifandi ljósum. Jólaseríur bárust til 
Íslands á fyrri hluta 20. aldar þó ekki yrðu þær verulega 

algengar fyrr en um seinna stríð. Vinsælastar voru kertaseríur þar 
sem litur „sauð“ í glerkertinu, en þessar seríur voru fyrst fram
leiddar árið 1936. Síðar náðu bjölluseríur með myndum vinsældum 
en þær voru m.a. framleiddar á Reykjalundi.  Það er óneitanlega 
gaman að sjá að þessar gömlu seríur eru nú að komast í tísku 
aftur líkt og gömlu góðu jólakúlurnar í öllum sínum fjölbreyti leika.  
Það hefur jafnvel sést til englahársins hin síðari ár en það þýsk 19. 
aldar uppfinning sem upphaflega var gerð úr örfínum glerþræði 
sem gat farið illa með fingurna. Nú finnst það hins vegar nýrri og 
fingurvænni útgáfu.





Núna seinustu árin höfum við verið með gervijólatré þar sem bæði 
kötturinn og hundurinn sýndu glingrinu á trénu mikinn áhuga, því 
hrundi svo mikið barr af trénu. Svo gervi er það. Það eina sem fær 
að fara á tréð eru þó ekta kúlur þ.e.a.s.,brothættu gamaldags kúlur
nar og fuglar. Síðan ég byrjaði að búa er það fastur liður að fara 
í bæinn eftir kvöldmat á Þorláksmessu áður en við skreytum tréð 
og kaupa tvær til þrjár kúlur eða fugla í Bókhlöðunni. Ég er ekki frá 

Á HVERJU ÁRI SÉ ÉG SKRAUT Á TRÉD SEM ÉG VERÐ AÐ EIGNAST

Júlíana Ernisdóttir er Ís
firðingum og nágrönnum að 

góðu kunn enda búin að stan
da ófá árin við búðar borðið í 

Blómaturninum og galdra þar 
fram blómvendi og skreytin

gar.  Eftir að hafa skoðað alla 
þá dásemd sem finna má af 

jólavörum í búðinni hjá henni 
lék okkur forvitni á að vita 

hvaða hefðir hún og fjölskylda 
hennar hefðu varðandi jóla

tréð.

því að á seinni árum, eftir að ég fór sjálf að selja svona kúlur, hafi 
ég aðeins misst mig í þessari söfnun, en á hverju ári sé ég skraut 
á tréð sem ég verð að eignast. Fyrir tveimur árum brotnuðu þó um 
20 kúlur sem voru í kassa inn í bílskúr, akkúrat þessar elstu. Þó 
sér ekki högg á vatni. Í gegnum tíðina hafa stelpurnar mínar séð 
um að skreyta tréð, þó maður lagi það kannski pínu til. 

Litli fuglinn á jólatrénu mínu er arfur frá bernsku. Mamma setti alltaf 
lítinn fugl á jólatréð og sagði okkur söguna af litla fuglinum sem 
hafði næstum orðið úti á jólunum. Megin uppistaðan í þeirri frásögn 
var ljóð sem ég held að sé eftir Þorstein Erlingsson og hljóðar einh
vern veginn svona:

Ólína Þorvarðardóttir þjóðfræðingur er búsett á Ísa
firði ásamt manni sínum, syni og ekki má gleyma tíkinni 
Blíðu. Þegar við heimsóttum þau til að forvitnast um 
hefðir varðandi jólatréð sagði Ólína okkur þessa skem
mtilegu sögu um fuglinn sem prýðir tréð.

Þegar þarna var komið 
sögu sátum við systurnar 
tár stokknar vegna yfirvo
fandi örlöga litla fuglsins, og 
kröfð  umst farsælla sögulo
ka. Ekki stóð á þeim. Mam
ma hélt frásögninni áfram: 
„Og þá opnaði fjölskyldan 
stofu glugg ann svo litli fug
linn gat flogið þangað inn til 
þeirra. Hann settist á grein á 
trénu. Þar gat hann nartað í nammikörfurnar og látið sér líða vel yfir 
jólin.“ Við þessi orð tókum við gleði okkar á ný. Svo horfð um við á 
staðgengil litla fuglsins í trénu og glöddumst yfir góðum sögulokum.

Hér er bjart og hlýtt í kvöld
heilög gleði og friður.
En mun þá engum ævin kvöl? 
Ójú, því er miður.

Úti flýgur fuglinn minn
sem forðum söng í runni.
Ekkert skjól á auminginn
og ekkert gott í munni.

Hretið svalt og hríðin köld
huga og orku lamar.
Æ, ef hann verður úti í kvöld
hann aldrei syngur framar.

Ljúfi drottinn líttu á hann
og leyfðu að skíni sólin.
Láttu ekki aumingjann
verða úti um jólin.

LITLI FUGLINN Á JÓLATRÉNU



Á HVERJU ÁRI SÉ ÉG SKRAUT Á TRÉD SEM ÉG VERÐ AÐ EIGNAST



Jósefína Gísladóttir er mikil jólakona. Hún og eiginmaður hennar, Úl
far Ágústsson, hafa í gegnum tíðina ferðast víða um heiminn og hefur 
Jósefína þá gjarnan keypt eitthvað jólaskraut. Við heimsóttum þau á 
heimili þeirra á Ísafirði og fengum að skoða jólatré sem með réttu má 
kalla himneskt. 

Jólatréð þetta árið er allt skreytt með hvítum og gylltum englum sem spila á hljóðfæri 
og segir Jósefína að hugmyndin að baki trénu hafi verið að gera jólin himneskari. 
Tréð sé þannig í rauninni herskari engla sem kalli inn jólin með himneskum tónum. 
Englarnir voru keypti í stórborginni New York á síðasta ári. En á trénu er líka að finna 
annað amerískt skraut, m.a. gylltar slaufur sem prýða greinarnar og toppinn sjálfan. 

HIMNESKT JÓLATRÉ





Arnþrúður Magnúsdóttir Aspelund 
fæddist á Ísafirði árið 1906. Hún 
lærði ljósmyndun hjá Simson og 
opnaði eigin stofu að Aðalstræti
15 á Ísafirði árið 1943. Myndirnar 
sem hér eru, voru teknar á stofunni 
á afmælisdegi Helgu dóttur hennar, 
30. desember. Afmælisbarnið og 
gestir hennar voru mynduð með 
þessum hætti á hverju ári í áratug.

kertaljós í bláum fjarska

Jól, 
kertaljós í bláum fjarska, 
bak við ár, 
æskuminning um fegurð. 
 
Stíg ég hreinn upp úr bala 
á eldhúsgólfinu, 
signdur af þreyttri móður, 
færður í nýja skyrtu. 
 
Jól, 
fagnaðartár 
fátæks barns -
(Kvæðið „Jól“ eftir Jón úr Vör)

Jól,

Afmælisbarnið og gestir einhvern tímann á árunum 1951–1953. Talið frá hægri, aftari röð: 
Anna Lára Guðbrandsdóttir, Svanborg Dahlmann, Helga, Friðrika Renný Bjarnadóttir, 
Jensína Kristóbertsdóttir, Lella Bjarnadóttir og Lydía Kristóbertsdóttir. Frá hægri, fremri röð: 
Rannveig Vilberg, Erla Ellertsdóttir (jólasveinn), Þórunn Ellertsdóttir og Þórdís Valdimars

Frá jólaballi starfsmanna 
Kaupfélags Ísfirðinga, 
haldið í sal Kaupfélagsins 
í desember 1961. (Mynd 
úr fórum Auðar Hagalín).

Afmælisbarn og gestir árið 1943, talin frá vinstri: Helga 
Þórðardóttir, Magnús Jóhann Þórðarson, Karl Aspelund, 
Hjördís Þórðardóttir með Helgu, Magnús Aspelund, Mag
nús Helgi Ólafsson og Anna Þórðardóttir.





VINSÆLT KARTÖFLUKONFEKT

Desember er mjög skemmtilegur mánuður, finnst mér. Ég baka 
smákökurnar snemma þannig að fyrsta sunnudag í aðventu getum 
við byrjað að fá okkur kökur og heitt súkkulaði. Þá eru jólagardínur
nar líka settar upp fyrir eldhúsgluggana. Ég hef gert kartöflukonfekt 
núna í nokkur ár, sem hefur verið mjög vinsælt meðal ættingja 
og það fá allir svoleiðis með jólapakkanum. Það er líka alveg 
nauðsynlegt að vera með mikið að kertum og ljósaseríum og ekki 
má gleyma öllu skrautinu.
Annars reyni ég að hafa það sem rólegast í desember. Á Þorláks-
messu kaupi ég jólatréð, klára að kaupa í matinn og svo hefst 
undir búningurinn fyrir matinn. Maturinn á Þorláksmessu hjá okkur 
er samkvæmt hefð sem kemur frá ömmu mannsins míns, en hún 
var ættuð frá Þýskalandi. Það er kartöflusalat sem sett er upp í fjall 
ofan á rúgbrauð, þunnum kjötsneiðum raðað utan á og skreytt með 
rauðrófum sem allir borða svo af bestu lyst. Um kvöldið er svo fjöls
kyldan saman við að skreyta tréð og ljúka því sem eftir stendur af 
jólaundirbúningnum.
Á aðfangadag er vaknað snemma til að horfa á barnatímann og 
allir fá að opna einn pakka. Svo er búinn til jólagrautur með karmel
lusósu sem er alveg ómissandi. Þá er farið með jólakort og pakka 
til vina sem búa á Flateyri. Við borðum um kl. 18 og hlustum á 
jólamessuna á meðan, mér finnst það er alveg nauðsynleg. Þá 
kemur að því sem börnin bíða spenntust eftir, að opna pakkana og 

2 dl soðnar og stappaðar kartöflur   •   500 g kókosmjöl
500 g flórsykur  •  1 tsk möndludropar 

Þessu er öllu blandað saman og búnar til litlar kúlur, þeim er svo 
velt upp úr bræddu súkkulaði og gott er að setja smá kókos utan á.

UPPSKRIFT AÐ KONFEKTI

Guðmunda Híramía Birgisdóttir er fædd og uppalin í 
Reykjavík en rekur ættir sínar norður í Jökulfirði, nánar 
tiltekið til Grunnavíkur en þar var amma hennar fædd og 
uppalin. Hún flutti með fjölskyldu sinni, manni og þremur 
dætrum, til Flateyrar fyrir ári síðan og hefur starfað sem 
kokkur á Kaffi Edinborg frá því að staðurinn var opnaður 
í sumar. Guðmundínu líka vel fyrir vestan, –  segir að 
hér sé góður andi og gott fólk. 



VINSÆLT KARTÖFLUKONFEKT



Austurlensk

ÁRAMÓTAVEIS-
Tælendingar eru ákaflega gestrisnir og veisluglaðir og svigna borðin undan hverskonar kræsingum þegar haldnar 

eru veislur. Þar sem Tælendingar eru flestir búddatrúar halda þeir ekki jól en fagna áramótum þris
var og hafa fjölmarga aðra hátíðisdaga sem tengjast Búdda. Um 1940 færðu Tælendingar áramótin 
sín frá apríl til 1. janúar. Þeir halda þó enn í heiðri gömlu áramótin sem eru 13. til 15. apríl og kallast 
Songkran. Þá er vatni fórnað til að tryggja að nægt vatn verði yfir þurrasta tíma ársins. Fjölskyldur 

sameinast þessa daga líkt og kristnir menn gera um jól, og líf og fjör er á götunum þar sem fólk skvettir vatni hvert 
á annað. Þriðju áramótin sem Tælendingar fagna eru þau kínversku sem haldin eru fyrsta dag í fyrsta kínverska 
tunglmánuðinum, venjulega í febrúar. Tímatal Tælendinga hefst rúmum 500 árum á undan okkur og því er árið 
2550 hjá þeim núna. 

Við heimsóttum Supisara Sornyoo frá Bangkok 
og Grím Finnbogason á heimili þeirra á Ísafirði. 
Húsmóðirin var í óða önn við að setja upp jólagardínur 
en gaf sér þó tíma til að gefa okkur þrjár uppskriftir af 
tælenskum réttum sem tilvalið er að hafa um áramót. 
Og skömmu síðar var boðið til veislu. Þetta er útgáfa 
Söru af þessu réttum en það er mjög misjafnt hvaða 
krydd menn kjósa að nota í karríið. Sumir vilja nota 
meira af indversku kryddi eins og cummin en það er 
bara um að gera að prófa sig áfram!

Supisara Sornyoo (lengst til hægri) ásamt þeim Somporn Sornyoo og Mujalin Guðmundsson.



GRÆNT KARRÍ
Kókosmjólk  •  vatn  •  2–3 chilli, grænt
olía  •  hvítlaukur (2–3 rif)  •  shallot laukur
sítrónugras (1 stilkur)  •  sykur  •  salt  basiliku-
lauf  •  MSG bragðefni (E621)
límónulauf (eða börkurinn af límónu)
galangal (eða engifer)  •  svínkjöt eða
kjúklingur. 

Matreitt með sömu aðferð og Matasam karrí. Kóko
smjólkin og vatnið eru hituð að suðu. Allt græn
metið er mixað saman og blandað út í mjólkina. 
Kjötinu bætt við þegar blandan er orðin sjóðheit 
og síðan bragðbætt og smakkað til með kryddinu. 
Nóg er að setja bara 1–2 tsk af sykri. Út í réttinn 
er svo bætt ngo gai, græn jurt sem fæst stundum í 
Samkaupum. Rétturinn er borinn fram með góðum 
hrísgrjónum.

MATASAMAN KARRÍ
Vatn  •  1 dós kókosmjólk  •  sykur  •  salt græn-
metisolía  •  MSG bragefni (E621)  sítrónugras  
•  galangal  •  chilli, rautt
kartöflur  •  bambussprotar  •  cashew hnetur
kjúklingur (í litlum bitum)

Kókosmjólkin og lítið glas af vatni er hitað í potti. 
Sítrónugras, galangal (það má líka nota engfer 
fáist ekki galangal) og rautt chilli er maukað, 
t.d. í mixara eða í morteli. Því er svo blandað í 
sjóðheita kókosmjólkina. Blandið vel saman og 
setjið svo kjötið út í og látið malla meðan það 
soðnar í gegn, u.þ.b. í hálftíma. Kryddið með 
sykri (á að hafa smá sætan keim), salti og E621. 
Út í réttinn má síðan setja t.d. bambus (úr dós), 
kartöflur, hnetur og fínt saxaðan lauk. Hann er svo 
smakkaður til með meiri sykri, salti og smá olíu (1 

TEMPURA – DJÚPSTEIKTAR RÆKJUR
Rækjur (stórar og með skel á halanum)  •  vatn 
hveiti  •  maizena mjöl  •  lyftiduft  •  salt 
pipar  •  MSG-bragðefni (E621)  •  vítamín B2 
(litur)    paprikuduft  •  Topioca Starh (fæst í ver-
slunum með austurlenskt krydd)  •  rísmjöl olía

Allt hrært saman í skál (deigið verður umfangs
meira ef eggi er bætt saman við það) og rækjunum 
dýft í og þær kafsteiktar í olíunni. Borið fram með 
grjónum og t.d. austurlenskri sósu.



Jón Jónsson býr ásamt fjölskyldu sinni á Kirkjubóli á 
Ströndum. Hann er mörgum að góðu kunnur fyrir starf sitt 
í ferðaþjónustu á Ströndum sem og í tengslum við Gal
drasýninguna á Hólmavík, svo fátt eitt sé talið. Við forvit
nuðumst um jólahald

Jólin koma á hverju ári, það er öruggt. Samt er maður hin síðari ár 
aldrei almennilega undirbúinn fyrir þessa gleði. Skammdegið hefur 
vond áhrif á fjölmarga Íslendinga og ég er í þeim hópi og á reyndar 
sérstaklega erfitt á tímamótum. Þá hættir mér mjög til að horfa allt 
of stíft til baka á allt það sem ætlunin var að afreka á liðnu ári en 
tókst ekki að koma í verk. Það er því heilmikil fyrirhöfn hjá mér að 
byggja upp jólagleðina og viðhalda henni um jól og áramót - verkef
ni sem ég er vel meðvitaður um og þarf að vinna mjög skipulega að 
til að viðunandi árangur náist. Samt tekst það allt saman oftast nær 
með góðri hjálp konu minnar og fjögurra barna sem eru öll í 
sannkölluðu jólaskapi, þar er gleðin við völd á þessum árstíma.

Það er í mörg horn að líta á stóru heimili um jólin, þó jólahaldið 
sjálft sé hefðbundið. Allir taka virkan þátt í undirbúningi, bakstri, 
jólakortagerð, þrifum og undirbúningi. Jólaljós eru sett upp fyrri hlu
ta desember, en jólatréð er aldrei skreytt eða sett upp fyrr en seint 
á Þorláksmessukvöld. Það kvöld er kalt hlaðborð með margvísle
gum réttum á borðum á Kirkjubóli fram eftir kvöldi og margir kíkja 
í heimsókn, ættingjar og vinir, margir að sækja og skila pökkum. 
Eftir ýmislega tilraunastarfsemi í eldhúsinu hefur lendingin orðið 
að á aðfangadagskvöld er gómsætur léttreyktur lambahryggur og 
heimalagaður ís og eplakaka í eftirmat. Hangikjötið heimareykta 
sem tilheyrði aðfangadegi þegar ég var barn í Steinadal í Kollafirði 
er borðað heitt á einhverjum öðrum degi jólanna.

Jólaboðin um hátíðarnar eru líka hefðbundin, afmæli og jólaveislur 
í 
fjölskyldunni setja svip á þennan tíma, enda er ég sjálfur af stórri 
fjölskyldu þar sem við erum sjö systkinin. Á gamlárskvöld safnast 
stórfjölskyldan saman í Steinadal og fagnar nýju ári með brennu og 
flugeldum. Það er líka orðin hefð hjá mér og börnunum að fara í 
dálitlar fjallgöngur í nágrenninu um jólin, skoða umhverfið í skam
mdeginu, með nesti og myndavél.

Um jólin er spilað meira en á öðrum árstímum á mínu heimili, mar
gvísleg borðspil eru vinsæl og svo er líka spilað á spil og stundum 
koma aðrir í heimsókn til að spila. Kani er oftast spilaður nú til 
dags eða svo spilum við stundum bridge við elstu börnin, en þegar 
ég var krakki var oft spilað púkk og vist. Þetta eru  skemmtilegar 
stundir, eins og oftast er þegar fullorðnir og börn leika sér saman. 
Að sjálfsögðu er menningarviðburðum í heimasveitinni ekki hel
dur sleppt um jólin, frekar en venjulega, jólatónleikar og sýningar 
grunnskólans, jólaböll og skemmtikvöld, allt er þetta sótt af kappi. 

JÓLAHALDIÐ Á KIRKJUBÓ-





Hver myndi ekki 
vilja fá svona sætan 

bangsa í skóinn?  
Þessi fæst á 

Bókasafninu.

HUGMYNDIR FYRIR 
JÓLASVEINA

Sætur jólasveinn í 
óvenjulegum litum, 
fæst í Pennanum. 

Kerti til að lífga upp á skammdegið. 
Þetta var keypt hjá Hvestu.

Falleg stytta af fjörugum 
strák, keypt í Þrist.

Glimmer fyrir föndrið. Þessi pakki 
með 5 litum fékkst í A4

Jólakúla sem þarf að pússla saman. 
Tilvalin hugmynd  fyrir Kertasníki því 
hún styttir biðina á aðfangadag. Fæst í 
Office one og A4.

Svo er það hollustan, falleg 
jólaepli eða mandarínur, 

fást í marvörubúðum.

Alltaf gaman að fá smávegis slikkerí líka. 
Þessi fallegi brjóstsykur fæst í Blómaturninum.

Sæt piparkökukerling úr Lyfju.

Líflegir límmiðar 
í föndrið, fást í 
Húsasmiðjunni.

Alltaf gott að fá nýja tannbursta.
Þeir fást í Lyfju og í matvöruverslunum.

Pezkallinn í jólabúning 
– klassísk gjöf í skóinn. 
Pezkarlar fást í flestum 
matvörubúðum og sjop
pum.

Falleg rauð jólakúla til 
að hengja á jólatréð. 

Þessi er ekki brothætt 
og hentar því öllum 

aldurshópum.  
Fæst í Samkaup.





JÓLAHÁTÍÐIN
Dýr, sem eru vön að borða sinn hunda- og kattarmat, gætu þolað 
illa að fá allt í einu að gæða sér í miklu magni á steiktum, söltuðum 
eða reyktum mat. Sumir hundar þola t.d. alls ekki að fá bein, það 
getur orsakað niðurgang eða jafnvel hægðartregðu. Hér er því allt 
best í hófi. Það er auðvitað gaman fyrir dýrin að fá smá tilbreytingu 
en það þarf að fara varlega, gefa bara lítið í einu. Kökur og sælgæti 
eru ekki heilsusamleg fyrir dýr nema slíkt sé sérstaklega ætlað 
þeim, þ.e.a.s. þar til gert hunda- og kattanammi. Best er því að 
ganga vel frá öllum matarafgöngum sem freista ferfætlinganna.
Varðandi skreytingar þá eru ung dýr, hvolpar og kettlingar oft 

ginkeypt fyrir kúlum og skrauti. Hvolpar geta 
gleypt hluti sem geta valdið ertingi í maga- og 
þarmaslímhimnunni og jafnvel stíflað þá. Ég man 
eftir einum hundi sem kastaði upp barrnálum, 

hann hafði sem sagt fengið sér smá smakk 
af jólatrénu! Dýrin eru oft forvitin um 
nýja hluti og um jólin er nóg af þeim.

DÝRIN OKKAR
                  OG JÓ-

Dýrin okkar eru stór hluti af lífinu og fá því sinn skammt 
af jólastemmningunni. En hvernig er best að hegða sér 
gagnvart dýrunum um jólin? Hvað má og hvað ber að 
varast? Við tókum hús á Sigríði J. Sigurjónsdóttur 
dýralækni sem benti okkur á hvernig við getum gert vel 
við dýrin okkar á jólunum. 

ÁRAMÓTIN
Sum dýr stressast upp vegna flugeldanna, sem er skotið upp frá 
því sala á flugeldum hefst,rétt fyrir áramótin. Þetta nær svo hámarki 
á sjálfum áramótunum. Mikilvægt er að hafa ketti og hunda inni eða 
hafa hundana í bandi séu þeir utandyra. Kettir eru oft duglegir við 
að koma sjálfum sér í skjól og láta lítið fyrir sér fara. Hundar hins 
vegar geta orðið mjög hræddir og stressaðir þegar byrjað er að 
skjóta upp.  Gott er að fara með slíka hunda í gluggalaust herbergi 
eða á gang ef einhver er, og hafa útvarpið hátt stillt, spila jafnvel 
jólalögin. Mikilvægt er að vera hjá þeim og æskilegt er,að dýr sem 
aldrei áður hafa upplifað áramót, séu ekki skilin eftir ein. 

Ég er oft spurð að því hvort ekki hægt sé að gefa dýrum sem eru 
mjög hrædd, róandi lyf. Svar mitt við því er að þetta er langur tími 
sem fer í sprengingarnar og lyfin virka oft stutt og illa. Því er best 
ef fólk tekst á við þetta með dýrunum. Dýr sem hafa fengið róandi 
eru oft jafn hrædd og áður en geta ekki tjáð sig eins og vera skyldi 
og hræðslutilfinningin versnar þá með hverju árinu. Síðan ég kom 
hér fyrst fyrir 8 árum hefur gæludýrum fjölgað mjög en alltaf fækkar 
þeim sem þurfa róandi lyf. Það segir manni að besta ráðið sé að 
dýrin venjist þessu og þau styrkjast heldur ár frá ári, ef róandi lyf 
eru ekki notuð. Ég er ekki að alhæfa, því vissulega koma tilfelli þar 
sem ég gef hundum róandi vegna þessa, en það eru undanteknin
gatilfelli. Hestar eru venjulega teknir á hús fyrir áramótin. Þeir geta 
auðvitað orðið hræddir við flugeldana. Hér er einnig hægt að stilla 
útvarpið hátt og mikilvægt er að líta til þeirra þegar skotgleðinni 
lýkur, til að sjá hvort allt sé í lagi, gefa jafnvel hey áður en fjörið 
byrjar.

Hefðir hjá mér varðandi dýrin mín á jólum. Hundarnir fá rauða 
slaufu og bita af hangikjötinu. Kötturinn fær svo eitthvað 
gúmmelaði úr dós. Naggrísirnir fá sérstakt 
jólasalat. Ég á nú því miður ekki schefferinn 
lengur, en hún dó í sumar vegna krabbameins. 
Ég á sænska vinkonu hér í bæ, sem gefur 
dýrunum mínum alltaf jólagjöf og það lýsir 
rétta jólaandanum, hann er sem betur fer alls 
staðar.





Aðventudagatal-

Laugardagur 1. desember 
Ísafjörður, Tjöruhúsið: Jólaleikurinn Jólas
veinar Grýlusynir kl. 14:00.
Ísafjörður, Silfurtorg: Torgsala Styrktarsjóðs 
Tónlistarskóla Ísafjarðar kl.15:00.
Ísafjörður, Silfurtorg: Tendrun jólaljósa kl. 
16:00.
Ísafjörður, Edinborgarhúsið: Skugga-Sveinn 
kl. 20:00.
Ísafjörður, Kaffi Edinborg: Dinnertónlist og 
jólastemmning.

Sunnudagur 2. desember
Hólskirkja: Fjölskylduguðsþjónusta kl. 
11:00.
Ísafjörður, Kaffi Edinborg: Danskur julefru
kost kl. 12:00.
Flateyrarkirkja: Aðventumessa kl. 14:00.
Þingeyrarkirkja: Aðventumessa kl. 14:00. 
Barnakór syngur, kaffisala eftir messu.
Suðureyri, tendrun jólaljósanna kl. 16:00.
Suðureyrarkirkja: Aðventukvöld  kl. 16:30.
Ísafjarðarkirkja: Aðventukvöld kl. 20:00.

Miðvikudagur 5. desember
Ísafjörður: Jólatónleikar Vestfirsku valkyr
janna.

Fimmtudagur 6. desember
Ísafjörður, Kaffi Edinborg: Dinnertónlist og 
jólastemmning.

Föstudagur 7. desember
Ísafjarðarkirkja: Frostrósir kl. 18:00 og 
20:30.

Laugardagur 8. desember
Ísafjörður, Edinborgarhúsið: Bréfamarkaður 
á vegum Amnesty International kl. 13:00–
17:00.
Ísafjörður, Tjöruhúsið: Jólaleikurinn Jólas
veinar Grýlusynir kl. 14:00.
Flateyri: Tendrun jólaljósanna kl.16:00.

Sunnudagur 9. desember
Ísafjarðarkirkja: Messa kl. 11:00.
Hólskirkja, Sunnudagaskóli kl. 11:00.
Hnífsdalskapella: Aðventuhátíð kl. 14:00.
Ísafjörður, Tjöruhúsið: Jólaleikurinn Jólas
veinar Grýlusynir kl. 14:00.
Þingeyri: Tendrun jólaljósanna kl.16:00.
Suðureyri, Bjarnaborg: Jólatónleikar Tón
listarskóla Ísafjarðar kl. 18:00.
Súðavíkurkirkja: Aðventukvöld kl. 20:00
Hólskirkja: Aðventukvöld kl. 20:00.

Mánudagur 10. desember
Ísafjörður, Hamrar: Jólatónleikar öldunga í 
Tónlistarskóla Ísafjarðar kl. 20:00.

Þriðjudagur 11. desember
Flateyri: Jólatónleikar Tónlistarskóla Ísaf
jarðar kl. 18:00.

Föstudagur 14. desember
Þingeyrarkirkja: Aðventukvöld kl. 20:00.
Ísafjörður, Hamrar: Jólatónleikar Tónlistar
skóla Ísafjarðar kl. 20:00.

Laugardagur 15. desember
Ísafjörður, Tjöruhúsið: Jólaleikurinn Jólas
veinar Grýlusynir kl. 14:00.
Ísafjörður, Hamrar: Jólatónleikar Tónlistar
skóla Ísafjarðar kl. 15:00 og 17:00.
Ísafjörður, Kaffi Edinborg: Dinnertónlist, 
Eleanor Vagnson og ball á eftir.

Sunnudagur 16. desember
Hólskirkja: Sunnudagaskóli kl. 11:00.
Ísafjarðarkirkja: Fjölskyldumessa kl. 11:00, 
jólaball eftir messu.
Ísafjörður, Tjöruhúsið: Jólaleikurinn Jólas
veinar Grýlusynir kl. 14:00.
Ísafjörður, Hamrar: Jólatónleikar Tónlistar
skóla Ísafjarðar kl.15:00 og 17:00.
Holtskirkja: Aðventukvöld kl. 16:00.
Ísafjörður, Edinborgarhúsið: Jólatónleikar 
píanónema LRÓ kl. 17:00.

Mánudagur 17. desember
Ísafjörður, Edinborgarhúsið: Jólatónleikar 
gítar- og trommunemenda LRÓ kl. 20:00.

Þriðjudagur 18. desember
Ísafjörður, Hamrar: Jólatónleikar söngnema 
Tónlistarskóla Ísafjarðar kl. 20:00.

Fimmtudagur 20. desember
Ísafjörður, Hamrar: Styrktartónleikar 3. bek
kjar MÍ kl. 20:00.
Ísafjörður, Kaffi Edinborg: Dinnertónlist 
(E.V).
Sunnudagur 23. desember
Hólskirkja: Sunnudagaskóli kl. 11:00.

Mánudagur 24. desember
Þingeyrarkirkja: Aftansöngur kl. 18:00.
Flateyrarkirkja: Aftansöngur kl. 18:00.
Suðureyrarkirkja: Aftansöngur kl. 22:30.
Hnífsdalskapella: Aftansöngur kl. 18:00.
Hólskirkja: Aftansöngur kl. 18:00.
Ísafjarðarkirkja: Miðnæturmessa kl. 23:30.

Þriðjudagur 25. desember
Mýrakirkja: Hátíðarmessa kl. 14:00.
Holtskirkja: Jólaguðsþjónusta kl. 14:00.
Ísafjarðarkirkja: Jólaguðsþjónusta kl. 14:00.
Ísafjörður, Fjórðungssjúkrahúsið: 
Jólaguðsþjónusta kl. 15.30.
Hólskirkja: Hátíðarguðsþjónusta kl. 14:00. 
Bolungarvík, Sjúkraskýli: Helgistund kl. 
14:50.

Miðvikudagur 26. desember
Súðavíkurkirkja: Jólamessa kl. 14:00.
Vatnsfjarðarkirkja: Jólamessa kl. 14:00.

Fimmtudagur 27. desember
Ísafjörður, Tjöruhúsið: Jólaleikurinn Jólas
veinar Grýlusynir kl. 17:00.

Föstudagur 28. desember
Ísafjörður, Íþróttahúsið Torfnesi: Stórtón
leikar, hljómsveitin Dúndurfréttir kl. 21:00.

Mánudagur 31. desember
Staðarkirkja Súgandafirði: Áramótamessa 






