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Útdráttur 

Ritgerðin gildir til 12 eininga (12 ECTS). 

Í þessari ritgerð er undirbúningur jólanna í Borgarfirði rannsakaður út frá nokkrum 

sjónarhornum. Rannsóknin tekur aðallega fyrir síðastliðin sextíu ár þó svo að efnið 

tengist einnig eldri tíma. Ritgerðin byggir að mestu leyti á tíu viðtölum sem ég tók við 

níu einstaklinga sem ólust upp víðsvegar í Borgarfirði. Þar að auki hef ég stuðst við 

spurningaskrár, endurminningar og rannsóknir sem snúa að hátíðum, hefðum, hreinlæti, 

fagurfræði hversdagsins og verkaskiptingu. Með ritgerðinni leitast ég við að rannsaka 

jólahefðir, efnishyggju jólanna, hvort að ákveðnar kröfur fylgi hátíðinni og hvort það 

megi greina ákveðin kynhlutverk í tengslum við undirbúning jólanna. 

Efninu er skipt í fjóra kafla auk niðurlags. Fyrsti kaflinn er inngangur sem greinir frá 

rannsókninni og aðferðafræði hennar. Annar kafli fjallar um undirbúning jólanna út frá 

hugtakinu hefð og sýnir fram á tengsl svokallaðra jólahefða við samfélagslegar 

aðstæður. Í þriðja kaflanum er komið inn á þá efnishyggju og sölumennsku sem gjarnan 

fylgir jólatímanum. Fjórði kaflinn fjallar um kynhlutverk og þann stóra þátt sem konur 

eiga í undirbúningi jólanna. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að undirbúningi jólanna fylgi alltaf 

ákveðnar kröfur og hafa þessar kröfur tekið töluverðum breytingum á síðastliðnum sextíu 

árum. Breytingarnar eru í samræmi við breytta samfélagsgerð hverju sinni og til að mynda 

þurfti að huga fyrr að matnum þegar samgöngur voru verri, dregið hefur út hreingerningum 

á síðustu áratugum þegar nær allar konur eru útivinnandi og jólabakstur fór minnkandi 

þegar hráefni þóttu ekki lengur eins spennandi og þegar þau komu fyrst til landsins. Þó svo 

að kröfurnar hafi breyst þá virðist það gegnum gangandi að fyrst og fremst hafi komið í hlut 

kvenna að uppfylla þær á því tímabili sem rannsóknin miðast við. Það má þannig greina 

skýran mun á hlutverkum kynjanna þegar kemur að undirbúningi jólanna og segja má að 

bæði fyrr og nú hafi ,,mamma stýrt þessu öllu saman“. 
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1 Inngangur 

Þegar fólk er beðið að rifja upp minningar sínar koma jólin gjarnan fljótt upp í hugann. 

Þetta sést einna best þegar ævisögur og endurminningar eru skoðaðar en þar úir og grúir 

af ýmiskonar jólaminningum. Ástæðan fyrir þessu er eflaust sú að jólin eru okkar helsta 

hátíð og í augum margra ljós í dimmu skammdeginu. Aðra hryllir hinsvegar við 

tilhugsuninni um jólin og vilja helst sleppa öllu því amstri sem þeim fylgir. Sama hvað 

skoðunum fólks um jólin líður þá er staðreyndin sú að fyrir þau fer alltaf fram ákveðinn 

undirbúningur og er undirbúningur jólanna í Borgarfirði einmitt umfjöllunarefni 

þessarar ritgerðar.  

Ástæða þess að ég ákvað að taka fyrir undirbúning jólanna í BA-verkefninu mínu er 

aðallega sú að sjálf hef ég alltaf verið mikið jólabarn og hef þar af leiðandi áhuga á hefðum 

tengdum hátíðinni. Borgarfjörður varð einkum fyrir valinu vegna þess að þar ólst ég upp og 

fannst því upplagt að fræðast betur um nágranna mína í þessu sambandi. Námskeiðið Hátíðir, 

leikir og skemmtanir kynti enn frekar undir áhuga minn á hinum ýmsu hátíðum og fékk mig 

til að hugsa um jólin í víðara samhengi. Þjóðfræðaefni er hvað sýnilegast í kringum hátíðir 

eins og jólin og að mínu mati er þess vegna áhugavert að skoða ótalmargt er þau varðar. Á 

mínu æskuheimili var aðdragandi jólanna t.d. ekki síður spennandi en jólin sjálf og því fannst 

mér áhugavert að leggja frekar áherslu á aðventuna og Þorláksmessu heldur en hátíðisdagana. 

Eitt af því sem ég minnist varðandi undirbúning jólanna í æsku er hvernig ég horfði með 

aðdáunaraugum á móður mína búa til fallegar aðventuskreytingarnar úr ilmandi greni og 

könglum. Aðventunni fylgdi einnig smákökubakstur, kortagerð, jólatrésleiðangur í faðmi 

fjölskyldunnar og fleiri hefðir sem eru mér ofarlega í huga og vekja upp góðar minningar. 

Undirbúningur jólanna var þó ekki einungis gleði og hamingja því segja má að kröfur sem 

fylgdu hátíðinni hafi gert vart við sig heldur snemma. Einungis fjögurra ára gömul sat ég við 

eldhúsborðið í árlegri laufabrauðsgerð fjölskyldunnar með tárin í augunum af því að mínu 

mati hafði ég ekki skorið nógu fallegar skreytingar í brauðið. Sama sagan endurtók sig nánast 

á hverju ári þar til ég var komin á unglingsaldur og oftar en ekki þurfti ég að leita skjóls í 

herbergi mínu til að þerra tárin vegna misheppnaðrar laufabrauðsgerðar.  

Þetta er gott dæmi um hvernig hægt er að láta kröfur og stress sem fylgir jólunum 

hlaupa með sig í gönur. Það er auðvitað hver og einn sem setur sér þessar kröfur og í 

mínu tilfelli náði ég algjörlega ein míns liðs að setja mér einhver óraunhæf markmið. 
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Hinsvegar er það oft þannig að kröfur og hefðir jólanna eru að miklu leyti í takt við 

samfélagið á hverjum tíma. Þegar allir nágrannarnir setja upp fallegar jólaseríur þá 

viljum við t.d. sjaldan vera minni menn og höfum tilhneigingu til að feta í annarra 

fótspor og reyna jafnvel að toppa þá. Raunin er nefnilega sú að það má finna samhengi 

milli þjóðfræðaefnis, í þessu tilfelli undirbúnings jólanna, og samfélagsins. Þetta finnst 

mér áhugaverður punktur og hef því ákveðið að fjalla um það hvernig undirbúningur 

jólanna tekur breytingum í samræmi við breytta samfélagsgerð. Með það í huga tengi ég 

efnið síðan við kröfur samfélagsins í kringum jólatímann og við þau kynhlutverk sem 

sjá má í tengslum við undirbúning jólanna. Þær spurningar sem ég ætla með rannsókn 

minni að svara eru því þessar:  

1. Hvernig breytast jólahefðir og undirbúningur jólanna í samræmi við 

breytta samfélagsgerð? 

2. Fylgja jólunum kröfur og ef svo er hvernig breytast þær þá í samræmi 

við samfélagsgerðina?  

3. Má greina mismunandi hlutverk kynjanna í tengslum við undirbúning 

jólanna?  

1.1 Rannsóknin og viðmælendur 

Ritgerðin felur í sér rannsókn á undirbúningi jólanna í Borgarfirði u.þ.b. síðastliðin 

sextíu ár og tekur mið af því hvernig jólahefðir breytast í samræmi við breytta 

samfélagsgerð. Áður en lengra er haldið er rétt að árétta að með hugtakinu 

samfélagsgerð er átt við hvernig samfélagið er uppbyggt hverju sinni. Á því tímabili 

sem rannsókn mín miðast við hafa orðið gríðarlegar breytingar á uppbyggingu 

samfélagsins í Borgarfirði sem og annar staðar. Þetta á til að mynda við um tækni, 

atvinnulíf, samgöngur, menntun, tísku, efnahag og lífshætti almennt (Stefán Ólafsson og 

Kolbeinn Stefánsson, 2005: 11). Þessi hraða þróun samfélagsins hefur áhrif á margt og 

þar á meðal undirbúning jólanna sem tekur breytingum í samræmi við breytta 

samfélagsgerð. Í framhaldi af því að rannsaka þessar breytingar mun ég skoða hvort 

jólunum fylgi einhverjar samfélagslegar kröfur ásamt því að kanna hlutverk kynjanna 

þegar kemur að því að undirbúa jólin. Til þess að svara þeim rannsóknarspurningum 

sem lagðar eru til grundvallar í rannsókninni notast ég við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Ástæðan er sú að þær eru best fallnar til að öðlast skilning á 

aðstæðum og lífi heimildarmanna minna. Gagnaöflun í eigindlegum rannsóknum miðast 

við persónulegar upplýsingar og opnar spurningar þar sem rannsakandi leggur sérstaka 



8 

áherslu á heildrænt samhengi (Neuman, 2006: 14-15). Með slíkum gögnum er hægt að 

öðlast betri skilning á daglegu lífi fólks ásamt viðhorfum, athöfnum og hugsunum þess. 

Allt þetta nýtist í rannsókn minni á undirbúningi jólanna í samhengi við samfélagsgerð 

og kynhlutverk. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir fela í sér tvær meginaðferðir. Það eru í fyrsta lagi 

vettvangsrannsóknir og í öðru lagi opin viðtöl. Vettvangsrannsóknirnar ganga út frá 

athugun á vettvangi þar sem fylgst er með viðfangsefni rannsóknarinnar hverju sinni. 

Viðtölin hafa það hinsvegar að markmiði að öðlast skilning á efninu út frá sjónarhóli 

viðmælanda (Kvale, 1996: 1-2). Gallarnir við eigindlegar rannsóknaraðferðir felast m.a.  

í því að bæði er erfitt og tímafrekt að rannsaka stórt úrtak á þennan hátt. Kostirnir eru 

hinsvegar þeir að áhersla er lögð á viðmælendur og efnið er sett í samhengi. Þannig má 

öðlast frekari skilning á rannsóknarefninu og öll sjónarhorn teljast jafn mikilvæg 

(Neuman, 2006: 157). Þess vegna hef ég kosið að styðjast við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir í ritgerð minni og byggi ég rannsóknina aðallega á tíu opnum 

viðtölum sem ég tók við níu einstaklinga sem ólust upp í Borgarfirði. 

Áður en ég fjalla um viðtölin er rétt að koma aðeins inn á staðsetningu 

rannsóknarinnar og ástæður þess að Borgarfjörður varð fyrir valinu. Borgarfjörður 

gengur inn úr Faxaflóa sunnan við Mýrar og norðan við Hvalfjörð. Undir fjörðinn fellur 

stórt svæði og oft er talað um Borgarfjörð norðan og sunnan Skarðsheiðar. Sunnan 

Mynd 1. Kort af Borgarfirði. 

Skarðsheiðar eru Akraneskaupstaður og Hvalfjarðarsveit sem nýlega varð til við 

sameiningu fjögurra sveitarfélaga, þ.e. Leirár- og Melasveitar, Skilmannahrepps, 
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Hvalfjarðarstrandarhrepps og Innri-Akraneshrepps. Norðan Skarðsheiðar eru síðan 

fjögur sveitarfélög, þ.e. Borgarbyggð, Borgarfjarðarsveit, Hvítársíðuhreppur og 

Skorradalshreppur (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2005). Ástæðan fyrir því að ég 

afmarka rannsóknina við ákveðið svæði er sú að ég taldi mig þannig fá hnitmiðaðri svör 

og betri heild í rannsóknina heldur en ef ég hefði tekið fyrir heimildarmenn víðsvegar af 

landinu. Borgarfjörður varð fyrir valinu vegna tengsla minna við hann og vegna þess að 

ég tel að svæðið gefi góða mynd af því hvernig undirbúningur jólanna endurspeglar þær 

samfélagsbreytingar sem orðið hafa á u.þ.b. síðastliðnum sextíu árum. Borgarfjörður 

hefur nefnilega tekið miklum breytingum á stuttum tíma og má m.a. nefna að 

samgöngur hafa bæst til muna á því tímabili sem rannsóknin miðast við. Þessar 

breytingar á svæðinu gefa mér því tækifæri til þess að bera saman breyttar jólahefðir í 

samræmi við breytt samfélag og varpa þannig ljósi á rannsóknarspurningar mínar. 

Til að afla mér nægra heimilda til að vinna ritgerð um undirbúning jólanna í 

Borgarfirði þá tók ég opin viðtöl líkt og áður hefur komið fram. Ég bað níu einstaklinga 

sem ólust upp á svæðinu að veita mér viðtal. Þeir einstaklingar sem veittu mér viðtal eru 

á aldursbilinu tuttugu og þriggja ára til sextíu og eins árs og sjö af þeim eru konur en 

þrír karlar. Viðmælendurna valdi ég aðallega út frá tengslum mínum við þá en þar að 

auki hafði ég að viðmiði að þeir væru á mismunandi aldri og kæmu víðsvegar að úr 

Borgarfirði. Þannig fékkst ágæt breidd í viðmælendahópinn og eru viðmælendur mínir 

bæði frá Borgarfirði norðan og sunnan Skarðsheiðar. Einnig eru þeir ágæt blanda af 

einstaklingum sem ólust upp í kaupstað og þeim sem ólust upp í sveit. Ég hafði 

samband við flesta einstaklinga símleiðis til að kanna áhuga þeirra á viðtali en vegna 

þess að ég er sjálf úr Borgarfirði reyndist auðvelt að fá nógu mörg viðtöl. Þess má geta 

að tengsl mín við flesta viðmælendurna eru mikil en þeir samanstanda af ættingjum 

mínum, vinkonu, fyrrum skólafélaga, nágranna og sambýlismanni. Ég tók ekki öll 

viðtölin fyrir þessa ritgerð því að fyrir rúmlega ári var ég í námskeiði sem nefnist 

Söfnun þjóðfræða og varðaði rannsóknarverkefni mitt þar einmitt undirbúning jólanna í 

Borgarfirði. Verkefnið byggði að mestu leyti á viðtölum sem ég tók við fjóra 

Borgfirðinga og má því segja að ég hafi lagt grunninn að BA-ritgerð minni í 

fyrrnefndum áfanga vorið 2009. Ég tók síðan sex viðtöl til viðbótar í febrúar og mars á 

þessu ári en þau voru öll opin sem gerði að verkum að viðmælendur mínir fengu 

tækifæri til að leggja áherslu á það sem var mikilvægast í þeirra augum.  

Fyrsti viðmælandi minn var Ásta Björk Magnúsdóttir móðir mín en ég talaði við 

hana þann 3. mars árið 2009 og fór viðtalið fram á heimili hennar í Melahverfi í 



10 

Hvalfjarðarsveit. Melahverfi er lítil þyrping sem samanstendur af þremur götum og er 

staðsett um tíu kílómetra frá Akranesi. Ásta Björk hefur átt heima á nokkrum stöðum í 

Hvalfjarðarsveit með manni sínum en sjálf er hún þó úr Reykholtsdal í Borgarbyggð. 

Þar fæddist hún þann 25. febrúar árið 1953 og ólst upp á garðyrkjubýlinu Björk á 

Kleppjárnsreykjum ásamt fjórum systrum sínum og foreldrum. Ég ræddi við Ástu Björk 

um undirbúning jólanna þegar hún var að alast upp í sveitinni en einnig töluðum við um 

þróun jólahefðanna og hvernig þær hafa breyst í gegnum tíðina. Ásta hafði frá mörgu að 

segja og lýsti hún gaumgæfilega hvernig bæði aðventan og Þorláksmessa fóru fram á 

heimili hennar. Viðtalið varði í u.þ.b. fjörutíu mínútur og það má segja að ég hafi lítið 

þurft að spyrja út úr því Ásta hafði sterka mynd af því hvernig undirbúningur jólanna 

hefur farið fram hjá henni í gegnum tíðina. Þegar ég fór að vinna úr heimildum mínum 

og skrifa ritgerðina sá ég samt að mig vantaði nánari lýsingar á því hvers vegna 

undirbúningurinn fór fram á þennan hátt á hennar heimili. Þar af leiðandi tók ég annað 

tíu mínútna viðtal við Ástu þann 30. mars árið 2010 þar sem við ræddum aðallega um 

hreingerningar. Þá kom Ásta m.a. inn á kröfur tengdar jólaþrifum og sagði mér hvernig 

þær hafa breyst síðustu fimmtíu ár að hennar mati. 

Annar viðmælandi minn var Hallvarður Ólafur Böðvarsson sem er faðir minn og 

eiginmaður Ástu Bjarkar til næstum fjörutíu ára. Hallvarður notar sjaldnast sitt fyrsta 

nafn og er oftast kallaður Ólafur eða Óli. Þessi viðkunnanlegi maður er fæddur á 

Akranesi þann 2. febrúar árið 1950 en ólst að mestu leyti upp á Kringlumel í 

Skilmannahreppi. Viðtalið við Ólaf fór fram í Melahverfi í Hvalfjarðarsveit þann 4. 

mars árið 2009 og má þess geta að hann hefur nánast alla sína ævi átt heima á þessum 

slóðum. Ég ræddi við Ólaf um undirbúning jólanna, aðventuna og Þorláksmessu. 

Aðallega bað ég hann að lýsa fyrir mér þessum tíma þegar hann var að alast upp í 

Borgarfirði og sagði hann mér m.a. frá verkum á aðventunni, jólaskrauti, bakstri, hvítöli 

og fleiru. Einnig spurði ég Ólaf út í það hvort hann héldi enn í þær hefðir sem hann ólst 

upp við og hvort hann hefði tekið upp einhverjar nýjar. Að lokum spurði ég Ólaf út í 

hans álit á aðventunni og Þorláksmessu, bæði fyrr og nú. Ólafur var ekki jafn málglaður 

og eiginkona hans sem gerði að verkum að ég þurfti að spyrja meira út úr og viðtalið var 

einungis rúmar tíu mínútur. 

Sigurborg Brynja Ólafsdóttir var þriðji viðmælandi minn og nátengd mér líkt og 

fyrstu tveir viðmælendurnir þar sem að hún er systir mín. Sigurborg og fjölskylda 

hennar eiga heima í Grafarvogi og fór viðtalið fram á heimili hennar 6. mars 2009. 

Sigurborg er fædd 1. júlí árið 1973 á Akranesi en ólst upp á Kringlumel í 



11 

Skilmannahreppi. Þar átti hún heima til 16 ára aldurs en flutti eftir það til Reykjavíkur 

til að stunda nám og hefur að mestu búið í höfuðborginni síðan. Í viðtalinu lýsti 

Sigurborg m.a. fyrir mér hefðbundnum Þorláksmessudegi þegar hún var að alast upp og 

sagði að það hefði í raun verið beðið með allar skreytingar og þrif á heimilinu fram að 

þessum degi. Einnig sagði hún frá skötuhefðinni sem hefur alltaf verið partur af þessum 

degi á hennar heimili. Því næst talaði Sigurborg um aðventuna og undirbúning jólanna. 

Hún minntist m.a. árlegs jólatrésleiðangurs í Skorradal og laufabrauðsgerðar. Að lokum 

ræddum við um nútímann, hennar álit á jólunum og þær hefðir sem tíðkast hjá 

Sigurborgu eftir að hún sjálf fór að búa. Viðtalið gekk vel og lýsti Sigurborg 

undirbúningi jólanna á skemmtilegan hátt í tæplega þrjátíu mínútur. 

Fjórði og síðasti viðmælandi minn árið 2009 var Katrín Inga Gísladóttir en hún er 

æskuvinkona mín og bekkjarsystir úr Heiðarskóla í Leirársveit. Katrín er fædd á Akranesi 

28. febrúar 1986 en ólst upp á Geitabergi í Hvalfjarðarstrandahrepp í Borgarfirði. Þann 14. 

mars árið 2009 talaði ég við Katrínu á heimili hennar við Mánabraut á Akranesi. Í fyrstu 

spjallaði ég við hana um Þorláksmessu og bað hana að lýsa hefðbundnum 

Þorláksmessudegi. Hún sagði mér m.a. frá þrifum móður sinnar á þessum degi og að þau 

hefðu skreytt jólatréð á Þorláksmessukvöldi. Því næst ræddum við um aðventuna og 

undirbúning jólanna. Hún sagði mér t.d. frá bakstri, aðventukransi, skreytingum og trú á 

jólasveinana. Að lokum ræddi ég við Katrínu um hennar álit á aðventunni og Þorláksmessu. 

Katrín var frekar feimin sem gerði það að verkum að svör hennar voru stutt og kröfðust 

margra spurninga. Viðtalið var því stutt og eftir rúmlega tíu mínútur fannst mér ég ekki geta 

dregið meira upp úr þessari ungu tveggja barna móður. 

Á nýju ári tók ég svo aftur upp þráðinn og spjallaði við fimm einstaklinga um 

undirbúning jólanna. Viðtölin voru með svipaðar áherslur og áður nema ég spurði t.d. 

betur út í kynhlutverk í tengslum við aðdraganda jólanna. Að öðru leyti voru 

spurningarnar mjög almennar og gáfu viðmælendum mínum tækifæri til þess að koma 

því á framfæri sem þeim var efst í huga. Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir fyrrum 

skólafélagi minn í Fjölbrautaskóla Vesturlands veitti mér þann heiður að vera fyrsti 

viðmælandi ársins 2010 og hittumst við á heimili hennar í Vesturbænum þann 26. 

febrúar. Við spjölluðum saman um hvernig Þorláksmessa og undirbúningur jólanna 

hefur farið fram heima hjá henni í gegnum tíðina. Þóra er fædd á Akranesi árið 1986 og 

er alin upp á Norðurreykjum í Hálsasveit í Borgarfirði. Þar er fjölskyldan með kúabú og 

hefur Þóra alltaf haldið sín jól á æskuheimilinu. Undirbúningur jólanna hefur þó breyst 

nokkuð hjá henni eftir að hún sótti nám annað, fyrst í Fjölbrautaskóla Vesturlands á 
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Akranesi og síðar í Háskóla Íslands. Eins og námsmenn kannast við þá setja eilífur 

lærdómur og jólapróf nefnilega strik í reikninginn þegar kemur að undirbúningi jólanna. 

Þóra Geirlaug hafði frá mörgu að segja þannig að lítið var um hik eða spurningar og 

varði viðtalið alls í um tuttugu og fimm mínútur. 

Sjötti viðmælandi minn heitir Sigríður Vilhjálmsdóttir en hún er nágranni foreldra 

minna og sveitungi. Ég og Sigríður ræddum saman á heimili hennar í Melahverfi í 

Hvalfjarðarsveit þann 2. mars árið 2010. Sigríður er fædd 1. janúar árið 1964 og ólst 

upp á Kambshóli í Svínadal ásamt systkinum sínum og foreldrum. Hún sagði mér frá 

sínum æskujólum og hvernig mamma hennar lék stórt hlutverk í að undirbúa 

jólahátíðina. Einnig kom Sigríður inn á samtímann og í hennar huga hefur 

jólaundirbúningurinn breyst mikið með breyttu samfélagi. Hún minntist m.a. á að nú 

ynni fólk meira úti og hefði það auðvitað áhrif á hefðirnar. Að lokum benti hún á þann 

góða punkt að hver og einn geti skapað sín jól sjálfur án þess að taka þátt í kapphlaupi 

jólanna. Sigríður talaði hratt og hnitmiðað þannig að viðtalið var aðeins um tíu mínútur 

að lengd. Hinsvegar kom hún inn á atriði sem nýttust vel í rannsókn minni og sýnir það 

fram á að lengd viðtala segir e.t.v. ekki alla söguna. 

Ég ræddi við Halldóru Böðvarsdóttur frænku mína þann 3. mars árið 2010 og var hún 

minn sjöundi viðmælandi. Dóra, eins og hún var oftast kölluð, var aldursforseti viðmælenda 

minna en þó á besta aldri því hún var rétt um sextugt eða fædd 3. janúar árið 1949. Þegar 

viðtalið fór fram hafði Dóra barist við lungnakrabbamein síðan um jólin 2009 og því miður 

tapaði hún þeirri barráttu í júní síðastliðnum á meðan á smíði ritgerðarinnar stóð. Dóru 

verður sárt saknað enda einstaklega góðhjörtuð og hlý kona. Halldóra var föðursystir mín 

og fannst mér áhugavert að ræða við hana og athuga hvort minningar um jólin séu misjafnar 

hjá einstaklingum sem alast upp á sama stað. Það kom í ljós að systkinin lögðu áherslu á 

töluvert mismunandi þætti í minningunni um jólaundirbúninginn þrátt fyrir að grunnurinn 

væri sá sami. Halldóra ólst upp á Akranesi til níu ára aldurs en eftir það flutti hún með 

fjölskyldu sinni á Kringlumel í Skilmannahrepp í Borgarfirði. Þá var margt um manninn því 

systkinin voru alls átta en þar af sex sem komust á legg. Við Halldóra ræddum saman á 

heimili hennar á Akranesi en þar bjó hún ásamt manni sínum frá því hún flutti úr sveitinni 

tvítug að aldri. Það var mikið um gestagang á meðan viðtalinu stóð en þrátt fyrir það náðum 

við ágætu spjalli sem varði í rúmar tuttugu mínútur. Samkvæmt Halldóru hélt hún jólin 

lengi vel með tengdaforeldrum sínum og foreldrum sem gerði að verkum að hún byrjaði 

ekki að halda jól sjálf á sínu heimili fyrr en um 1980. Halldóra sagði mér að þá hefði hún 

ekki endilega haldið í gamlar hefðir heldur frekar breytt þeim og komið á sínum eigin í 



13 

samráði við eiginmann sinn. Halldóra var á því að nú sé aðventan orðin meira áberandi en 

aftur á móti lögð minni áhersla á hátíðisdagana. Hún saknaði gamla tímans og að hennar 

mati er of mikill hraði í kringum jólin nú orðið og fólk gleymir að njóta jólatímans.  

Áttundi viðmælandi minn heitir Jón Þór Þórðarson og er fæddur 6. mars árið 1972. 

Jón Þór er frændi minn og sonur Halldóru. Hann býr á Akranesi en þar ólst hann upp og 

hefur búið alla sína tíð. Ég tók viðtalið við Jón Þór í heimabæ hans þann 3. mars árið 

2010 og töluðum við um hvernig undirbúningi jólanna hefur verið háttað hjá honum í 

gegnum tíðina. Sjálfur er hann ekkert gríðarlegt jólabarn en segir þó að eftirvæntingin 

hafi verið einna mest þegar hann var á grunnskólaaldri. Þar sem að móðir hans var 

útivinnandi þá tók undirbúningur jólanna í hans æsku nokkuð mið af því og helgarnar 

aðallega notaðar í undirbúning. Nokkuð var um jólahefðir á hans heimili og minnist 

hann einna helst skötuhefðarinnar sem hann sjálfur heldur enn í. Samt sem áður hefur 

Jón Þór ekki endilega lagt sig fram um að halda í gamlar hefðir eftir að hann fór sjálfur 

að búa heldur er meira í því að móta sínar eigin hefðir með konunni sinni. Jón Þór sagði 

að þau hefðu tekið þann pól í hæðina að líta á jólin frekar sem kærkomið frí og vera 

ekki að stressa sig fyrir þennan tíma en hans skoðun er einmitt sú að stressið í kringum 

jólaundirbúninginn hafi verið meira hér áður fyrr. Viðtalið við Jón Þór varði í tæplega 

tuttugu mínútur. 

Síðasti viðmælandi minn heitir Guðjón Þór Grétarsson og fæddist 14. desember árið 

1984. Guðjón Þór er sambýlismaður minn og ólst hann upp á Akranesi þar sem hann 

hefur búið nánast alla sína ævi. Viðtalið við hann fór fram í Reykjavík en þar hefur 

Guðjón átt heima síðan haustið 2009. Við ræddum aðallega um jól hans í æsku vegna 

þess að hann er ekki sjálfur farinn að halda sín eigin jól. Guðjón sagði mér frá ýmislegu 

í sambandi við undirbúning jólanna þegar hann var að alast upp og hefðir tengdum 

þessum tíma. Aðallega minntist hann smákökubaksturs með móður sinni, 

jólakortaleiðangra, hreingerninga og jólaölsins sem honum þótti ávallt best á sínu 

heimili. Einnig kom hann inn á verkaskiptingu og að móðir hans hefði átt stærsta þáttinn 

í að undirbúa jólahátíðina, en flestir viðmælanda minna voru sammála um það. Ég talaði 

við Guðjón í rúmlega fjörutíu mínútur og voru svör hans við hverri spurningu fremur 

löng svo að ég þurfti ekki að spyrja mikið út úr. 

Líkt og komið hefur fram hér að ofan eru tengsl mín við flesta viðmælendur mikil 

og hefur það ákveðnar takmarkanir í för með sér. Hugsanlega var ég t.d. með sterkari 

hugmyndir um hvernig undirbúningi jólanna hefur verið háttað hjá viðmælendum 

mínum í gegnum tíðina þar sem að ég þekki þá marga vel og leiðir það e.t.v. til þess að 
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viðtölin voru ekki eins ítarleg og ella. Ef ég hefði ekki þekkt viðmælendur mína neitt þá 

hefði ég líklega spurt þá meira út í efnið en á móti kemur að ég held að þá hefði ég 

fengið meira um stöðluð svör en ekki lýsingar. Staðreyndin er nefnilega sú að eftir því 

sem ég var tengdari viðmælendum mínum þeim mun afslappaðri voru viðtölin svo 

tengslin hafa bæði kosti og galla. Ásamt tengslum mínum við viðmælendurna þá má 

einnig líta á kynjaskiptinguna sem nokkra takmörkun á rannsókninni vegna þess að sex 

af viðmælendum mínum eru kvenkyns á meðan að karlmennirnir eru einungis þrír. 

Ástæðan fyrir þessu er sú að konurnar voru viljugri að koma í viðtal og erfiðara reyndist 

að ná í karlmennina. Þess vegna má ætla að niðurstöður rannsóknarinnar gæfu örlítið 

aðra mynd ef hlutfall kynjanna hefði verið jafnt. Ég tel þó að þar sem að viðmælendur 

mínir eru af báðum kynjum, á ýmsum aldri og frá mismunandi stöðum í Borgarfirði þá 

séu þeir þrátt fyrir allt góð heimild um undirbúning jólanna á þessu svæði síðastliðin 

fimmtíu til sextíu ár.  

1.2 Spurningaskrár og aðrar heimildir 

Ásamt því að taka opin viðtöl þá útbjó ég einnig spurningaskrá með það að leiðarljósi 

að fá meiri dýpt í rannsóknina. Ég reyndi að hafa spurningarnar í skránni opnar en ekki 

staðlaðar í þeim tilgangi að fá frekar lýsingar frá heimildarmönnunum en stöðluð svör. 

Skráin fjallar um undirbúning jólanna og tekur sérstaklega á hlutverkaskiptingu. Í henni 

er líka að finna spurningar um persónulegt álit hvers og eins ásamt spurningum sem 

tengja efnið við samtímann og lifandi hefð. Skrána sendi ég í tölvupósti þann 4. mars 

árið 2010 til þrjátíu og sex einstaklinga sem ólust upp víðsvegar í Borgarfirði og voru á 

aldrinum tuttugu til sextíu ára. Þegar ég sendi út spurningaskrána hafði ég að markmiði 

að úrtakið væri sem fjölbreyttast. Þar af leiðandi sendi ég skrána til fólks á öllum aldri 

ásamt því að miða við að heimildarmenn mínir væru frá mismunandi stöðum í 

Borgarfirði. Ég nálgaðist einstaklingana í gegnum tölvupóst en um er að ræða ættingja, 

gamla skólafélaga, kennara mína í gegnum tíðina og aðra sveitunga úr ýmsum áttum. 

Svörin bárust til baka allt frá tveimur dögum eftir að ég sendi spurningaskrána þar til í 

lok mars en samtals svöruðu henni átján manns eða helmingur þeirra sem fengu hana 

senda. Þó svo að sum svaranna hafi borist fremur seint þá koma þau inn á margt 

varðandi undirbúning jólanna og eru þar af leiðandi góð viðbót við viðtölin. Svör 

heimildarmanna voru mislöng og allt frá því að vera tvær blaðsíður að lengd til þess að 

vera rúmlega sex blaðsíður. Ég ákvað að nafngreina ekki þá einstaklinga sem svöruðu 

skránni líkt og ég gerði með viðmælendur mína þar sem ég tel að það gæti reynst erfitt 
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að fá leyfi hjá þeim öllum. Þess vegna mun ég vitna í spurningaskrárnar með svipuðum 

hætti og reglur segja til um tilvitnanir í bréf á Þjóðháttasafni Þjóðminjasafns. 

Samkvæmt þeim skal taka fram kyn, ártal og uppruna heimildarmanns. Þar að auki á að 

vitna í heimildarnúmer og hef ég því gefið skránum sem mér bárust heiti eftir 

upphafsstöfum mínum, ártali og númeri sem miðast við í hvaða röð ég fékk þær til baka. 

Spurningaskrána sem ég sendi má sjá í viðauka í lok ritgerðar. 

Ég skoðaði einnig svör við skrám Þjóðháttasafnsins og styðst við þær heimildir að 

nokkru leyti. Flestir heimildamanna þar eru þó töluvert eldri en mínir viðmælendur en 

þó er gott að fá tengingu við eldri tíma og sjá þannig enn betur þróunina sem orðið hefur 

á undirbúningi jólanna. Skrárnar sem ég skoðaði voru fjórar og tengdust undirbúningi 

jólanna að mismiklu leyti. Fyrsta skráin sem ég skoðaði er númer 31 frá 1975 og tekur 

fyrir hátíðir og merkisdaga. Eins og nafnið gefur til kynna er spurt um ýmsa hátíðisdaga 

í skránni og þar á meðal jólaföstuna, Þorláksmessu og jólin. Ég fann því miður bara tvö 

svör við skránni frá einstaklingum ættuðum úr Borgarfirði vegna þess að upplýsingar 

um uppruna þeirra heimildarmanna sem svöruðu henni vantaði í flestum tilfellum. Ég 

nýti mér skrána því ekki nema að örlitlu leyti í ritgerðinni. Næsta skrá sem ég fór yfir er 

númer 70a frá 1988 og fjallar um jólin almennt. Þar fann ég svör fjögurra Borgfirðinga 

og er þetta sú skrá sem ég nota mest af þeim sem ég skoðaði. Ástæðan er sú að í skránni 

er komið inn á svo margt sem varðar hefðir um jólin og einnig voru svör 

heimildarmanna ítarleg. Í skránni var m.a. sérstakur kafli um jólaundirbúning þar sem 

að fólk svaraði spurningum varðandi hreingerningar, þvotta, fatnað o.s.frv. Þar að auki 

var spurt um jólamat, skreytingar, hjátrú, skemmtanir og gjafir í tengslum við jólin 

þannig að skráin reyndist mér fremur notadrjúg. Þriðja skráin, númer 93 frá 1998, er um 

matarhefðir og þar mátti finna þrjú svör er vörðuðu matarhefðir kringum jól í 

Borgarfirði. Síðasta skráin er númer 99 frá 2000 og þar er spurt um jólaboð og 

undirbúning slíkra boða. Þar skoðaði ég átta svör frá einstaklingum sem ólust upp í 

Borgarfirði en þó nýti ég mér skrána ekki mikið þar sem flest þessara boða fóru fram 

eftir jólahátíðina og eru þannig ekki hluti af rannsóknarefni mínu, þ.e. undirbúningi 

jólanna. Hinsvegar mun ég nota skrána lítillega til samanburðar við önnur svör, t.d. 

hvað varðar matarhefðir og bakstur í kringum jól.  

Ég tel að svörin við minni spurningaskrá og spurningaskrám Þjóðháttasafns séu 

góðar heimildir til að fylla í eyðurnar og nái yfir margt sem að viðmælendahópurinn 

gerir ekki. Til þess að ná enn betur utan um efnið nýti ég mér einnig endurminningar 

einstaklinga sem ólust upp í Borgarfirði. Bækur eins og Úr byggðum Borgarfjarðar 
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(1971) og Borgfirzk blanda (1977 og 1983) reyndust mér til að mynda góð uppspretta 

heimilda ásamt bókinni Jólaminningar eftir Jónas Ragnarsson (2009)  og Æðrulaus 

mættu þau örlögum sínum eftir Braga Þórðarson (1996). Heimildir sem ég nota í 

rannsókn minni eru því af ýmsu tagi. Viðtölin eiga þar lang stærstan þátt en til að renna 

frekari stoðum undir rannsóknina nýti ég mér spurningaskrár og endurminningar.  

1.3 Samræða 

Ásamt því að styðjast við viðtöl, spurningaskrár og endurminningar þá er rannsóknin 

mín í samræðum við aðrar rannsóknir. Ég hef leitað fanga í ýmsum fræðibókum sem 

hver um sig tengist umfjöllun minni á mismunandi hátt. Í fyrsta lagi hef ég haft bók 

mannfræðingsins Mary Douglas til hliðsjónar og nefnist hún Purity and Danger: An 

Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo (1966). Kenningar hennar koma m.a. 

inn á óhreinindi og ganga út frá því að þau lýsi í raun bara hlutum á röngum stað. Þetta 

tengi ég við umfjöllun mína um hreingerningar sem hjá flestum er hluti af undirbúningi 

jólanna. Önnur bókin sem ég hef til samanburðar heitir All Around The Year: Holidays 

and Celebrations in American Life og er eftir þjóðfræðinginn Jack Santino (1994). Rit 

hans fjallar um hátíðir í Ameríku og kemur m.a. inn á ýmsa siði sem tengjast jólunum. 

Santino hefur bent á að til þess að geta rannsakað hátíðir til fulls þurfi að hugsa um þær 

sem breytilegt ferli mannlegrar hegðunar og líta á hvernig fólk skapar þær með 

ákveðnum hefðum og táknum. Þessi atriði breytast síðan í takt við breytta 

samfélagsgerð og halda þannig velli. Í þriðja lagi hef ég til hliðsjónar bókina 

Unwrapping Christmas sem Daniel Miller (2001) ritstýrir og samanstendur af nokkrum 

köflum eftir ýmsa fræðimenn. Ég styðst aðallega við tvo þessara kafla. Annars vegar er 

það kafli eftir James Carrier sem nefnist ,,The Rituals of Christmas Giving“ og fjallar 

um efnishyggju jólanna. Hinsvegar er það kaflinn ,,The English Christmas and the 

Family: Time Out and Alternative Realities“ eftir Adam Kuper, en þar er til að mynda 

fjallað um hversu stóru hlutverki konur gegna við undirbúning jólanna. Heimildarmenn 

mínir voru einmitt flestir á því að undirbúningur jólanna væri aðallega á forræði kvenna 

og ásamt því að tengja þær hugmyndir við niðurstöður Kupers þá styðst ég mikið við 

rannsóknir sem Leslie Bella kynnti í bókinni The Christmas Imperative árið 1992. Í 

bókinni gerir Bella grein fyrir því að það sem venjulega er fellt undir frítíma 

fjölskyldunnar, t.d. jólatíminn, sé í rauninni ekki frí fyrir kvenmenn heldur þvert á móti 

mikil vinna. Konurnar keppast við að undirbúa fyrir jólin til þess hátíðin heppnist sem 
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best og er ástæðan sú að þeim finnst að þeim beri skylda til þess. Undirbúningi jólanna 

fylgja þannig sérstakar kröfur og stress sem bitnar fremur á konum en körlum.  

Ég styðst einnig við kenningar og hugtakagreiningu í bókunum Eight Words for the 

Study of Expressive Culture sem Burt Feintuch (2003) ritstýrir og Living Folklore eftir 

þær Mörthu C. Sims og Martine Stephens (2005). Þar að auki gefa bækurnar Saga 

jólanna eftir Árna Björnsson (2006) og Íslensk matarhefð eftir Hallgerði Gísladóttur 

(1999) ágæta mynd af því hvernig undirbúningur jólanna hefur breyst hér á landi í 

gegnum tíðina og því sæki ég nokkuð í þær. Ásamt því að bera rannsókn mína saman 

við ofangreindar bækur þá hef ég einnig haft nokkrar fræðigreinar mér til hliðsjónar. Til 

að mynda tel ég að hefðarhugtakið sé mikilvægt í rannsókn minni og því hef ég til 

hliðsjónar grein Richard Handlers og Jocelyn Linnekins sem ber nafnið ,,Tradition, 

Genuine og Spurious“ og birtist árið 1984 í Journal of American Folklore. Að lokum 

hef ég hliðsjón af ýmsum greinum í dagblöðum og af vefritinu Hugsandi en til allra 

þessara heimilda er vísað þar sem við á í texta ritgerðarinnar eða í tilvísunum í sviga. 
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2 Jólahefðir og kröfur 

Undirbúningur jólanna einkennist af allskyns hefðum sem felast m.a. í bakstri og 

skreytingum. Þar sem að jólin eru að vetri til þá skírskota jólahefðirnar gjarnan til þess 

árstíma. Við skreytum piparkökuhúsin með hvítu glassúri sem líkist snjó og á kúlum 

jólatrjánna má oft finna myndir af snjókörlum eða börnum að renna sér á sleða. Snjórinn 

og frostið eru þannig stór hluti af táknmynd jólanna þrátt fyrir að slíkt hafi auðvitað ekki 

þekkst í Betlehem þar sem að frelsarinn fæddist á jólunum. Þannig má segja að á 

norðurhveli jarðar séu jólin í augum margra ekki einungis hátíð trúarinnar heldur líka 

hátíð vetrarins og fjölskyldunnar (Santino, 1994: 11). Hver fjölskylda á gjarnan sínar 

hefðir sem erfast kynslóð fram af kynslóð og margir eru mjög vanafastir í þessum 

efnum. Gott dæmi um þetta er heimalagaði ísinn sem Ásta Björk Magnúsdóttir talaði 

um í viðtali mínu við hana: ,,Ég hef alltaf haldið í heimalagaða ísinn hennar mömmu 

með möndlunni sem enginn vill skipta út.“ Það kom einnig fram í viðtalinu að allar  

systur Ástu ásamt dóttur hennar halda í þennan sið og er þetta því gott dæmi um 

jólahefð sem berst á milli kynslóða og hefur ákveðna þýðingu fyrir þessa tilteknu 

fjölskyldu (AKO2009_1_A: 12). Aðrir líta hinsvegar fremur á hefðirnar sem lýjandi 

reglur heldur en sameiningartákn fjölskyldunnar og vilja helst ekki taka þátt í slíkri 

vitleysu. Margrét Lind Ólafsdóttir sem skrifaði grein í tímarit Alþýðusambands Íslands 

er ein þeirra en hún sagði: ,,Hefðirnar og reglurnar spila reyndar svo stóran þátt í 

jólahaldi að stundum mætti ætla að jólin gangi einungis út á hefðir og fyrirfram mótaðar 

reglur“ (Margrét Lind Ólafsdóttir, 2004: 41).  

Af þessum dæmum má sjá að fólk horfir mismunandi augum á hefðirnar og því er 

ekki skrítið að erfitt geti reynst að skilgreina hugtakið hefð. Áður fyrr var gjarnan talað 

um að hefðin ætti uppruna sinn í fjarlægri fortíð og átti hugtakið þar af leiðandi ekki 

heima í samtímanum. Hefðin vísaði aðallega til þess sem eldri kynslóðir kenndu þeim 

yngri svipað og dæmið um heimalagaða ísinn hér að ofan gefur til kynna. Þrátt fyrir að 

mörgu þjóðfræðaefni sé miðlað á þennan hátt þá leggja þjóðfræðingar nú til dags oftast 

þá meiningu í hugtakið hefð að um sé að ræða ferli sem ákveðinn hópur deilir (Sims og 

Stephens, 2005: 64). Samkvæmt bandaríska þjóðfræðingnum Alan Dundes er hugtakið 

hópur mjög víðtækt og nær yfir tvo eða fleiri einstaklinga sem eiga eitthvað 
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sameiginlegt (Dundes, 1978: 7). Þar af leiðandi getur hópurinn sem um ræðir lýst allt 

frá aðeins nokkurra manna fjölskyldu sem skiptist á jólauppskriftum upp í heila þjóð 

sem hefur sameinast um að hlusta á jólakveðjur í útvarpinu á Þorláksmessu. En hvað 

sem hópnum líður þá lifa jólahefðirnar líka í samtímanum og byggjast ekki endilega á 

gömlum leifum líkt og gamlar kenningar um hefð gengu gjarnan út frá (Sims og 

Stephens, 2005: 64). 

Richard Handler og Jocelyn Linnekin voru á meðal þeirra sem mótmæltu þeirri 

tvíhyggju sem lengi hafði tengst hefðarhugtakinu og gerði ráð fyrir því að hefð væri 

alltaf andstæða samtímans. Samkvæmt þeim er hefð nefnilega aðeins tilbúningur sem 

einmitt þjónar kröfum samtímans hverju sinni (Handler og Linnekin, 1984: 174-176). 

Líkt og Valdimar Tr. Hafstein benti á þá: ,,Draga ólíkar tilvísanir til hefðar upp ólíka 

mynd sem veltur á þeim hugmyndum sem menn gera sér um samtímann. Hefðir, með 

öðrum orðum, eru ekki til, þær eru búnar til“ (Valdimar Tr. Hafstein, 2003: 19). 

Bandaríski þjóðfræðingurinn Henry Glassie var nokkuð sammála skilgreiningum 

Handler og Linnekin en samkvæmt honum er hefð það sem framtíðin skapar úr 

fortíðinni og getum við fyrst farið að skilja hugtakið þegar við setjum það í samhengi 

við menningu og sögu samfélagsins (Glassie, 2003: 176). Hefðin vísar þannig ekki 

eingöngu til fortíðar heldur er hún hreyfanleg og tekur alltaf mið af aðstæðum og 

menningu samtímans. Þetta er einmitt ástæðan fyrir því að ég tel að jólahefðir breytist í 

samræmi við samfélagsbreytingar og í næstu köflum mun ég leitast við að sýna fram á 

hvernig það gerist.  

2.1 ,, Hún bara hélt áfram að baka“ 

Það er algengt að fólk setji samasemmerki á milli jólahátíðarinnar og matar af ýmsu tagi 

enda eru matarhefðir eitt aðaleinkenni hátíða. Undirbúningur jólamatarins er t.d. stór þáttur 

af undirbúningi jólanna á mörgum heimilum og um miðja öldina þurfti að hugsa fyrir slíku 

tímanlega. Halldóra Böðvarsdóttir hafði þetta að segja um dagana fyrir jól í sinni æsku: 

,,Sérstaklega minnist maður að það hafi verið mikið að gera í bakstri og undirbúningur fyrir 

að útvega hangikjöt og svið svo að það væri til fyrir jólin á þessum tíma“ (AKO2010_1_C: 

1). Margir lögðu drög að jólamatnum mörgum vikum fyrir hátíðina og þeir sem ekki áttu 

heima í kaupstað fengu svo matinn sendan til sín fyrir jólin því að samgöngur voru hvorki 

góðar né bílakostur mikill á þessum tíma í Borgarfirði. Ásta Björk sagði m.a. frá því að 

enginn bíll hefði verið á heimili hennar í Reykholti fyrr en hún var um tólf ára og var það 

sama að segja um flesta bæi í sveitinni. Það var þó einn bíll á bæ sem hét Víðigerði og 
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maðurinn þar var fenginn til þess að fara eina ferð í Borgarnes fyrir jólin þar sem móðir 

hennar lagði drög að því að panta jólamatinn sem síðar var sendur með mjólkurbílnum. Það 

sama átti við um skötuna og um jólamatinn en Ásta Björk lýsir tildrögum skötuveislunnar á 

Þorláksmessu á þennan hátt: 

Skatan var keypt í Borgarnesi. Náttúrulega búið að hugsa fyrir því löngu, löngu 
áður og hún var sett út í skúr sem við áttum. Það var lítil köld geymsla þar. Hún var 
geymd þar. Þetta var svona bara í flökum þetta var ekki eins og er keypt núna í 
búðum bara í stykkjum og allt tilbúið þetta voru bara flök semsagt sem voru 
þurrkuð og við þurftum að leggja þetta í bleyti og þetta varð að passa upp á að vera 
búið að leggja í bleyti daginn áður og panta úr Borgarnesi. Ásamt öllum öðrum mat 
(AKO2009_1_A: 4). 

Matarhefðirnar í kringum jólin um miðja öldina og fram eftir henni endurspegla 

þannig ástand samgangna í samfélaginu á þessum tíma. Lélegri samgöngur og minni 

matur á markaðnum gerðu að verkum að fólk þurfti að huga fyrr að matnum heldur en 

tíðkast í flestum tilfellum nú á dögum. Á þessu má sjá að jólahefðirnar taka mið af 

samfélagslegum aðstæðum hverju sinni og því á vissan hátt hreyfanlegt ferli sem er háð 

samtímanum líkt og Handler og Linnekin bentu á í sínum rannsóknum (Handler og 

Linnekin, 1984: 174-176). 

Samkvæmt heimildarmönnum mínum sem fæddir eru síðar á öldinni, eða í kringum 

1970-1990, þá var skata t.d. nær alltaf keypt úti í búð rétt fyrir Þorláksmessu. Þetta sýnir 

fram á hvernig breyttar aðstæður í samfélaginu, s.s. er varðar samgöngur og aukna 

verslun, hafa haft áhrif á skötuhefðina í Borgarfirði. Þrátt fyrir að hefðin hafi tekið 

þessum breytingum þá virðist hún samt sem áður hafa verið sterk í Borgarfirðinum bæði 

fyrr og nú. Ástæðuna fyrir því má e.t.v. finna með því að setja skötuhefðina í samhengi 

við menningu og sögu samfélagsins en hér á landi var mest veitt af skötu við sunnanvert 

Snæfellsnes og á Skipaskaga sem er ysti tangi Akraness (Hallgerður Gísladóttir, 1999: 

94). Það hefur því eflaust verið auðvelt að nálgast fiskinn í Borgarfirði og er skötuát ein 

af þeim hefðum sem heimildarmenn mínir segjast helst halda í frá sínu æskuheimili. 

Kona á fertugsaldri hafði þetta að segja þegar hún var spurð út í hvaða venjur hún héldi 

enn í sem hún ólst upp við: ,,Að fá mér skötu á Þorláksmessu, baka kransakökubita og 

borða hangikjöt á jóladag“ (AKO2010_11 kvk f. 1969). Í hennar huga er skötuátið og 

jólamaturinn því ofarlega í minningunni og fólk virðist einmitt vera nokkuð vanafast 

þegar kemur að mat í kringum jólin. 

Bakstur er önnur matarhefð sem tengist aðventunni og undirbúningi jólanna sterkum 

böndum en líkt og aðrar hefðir þá hefur jólabaksturinn í Borgarfirði tekið breytingum í 
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samræmi við samfélagsgerðina og öðlast merkingu sína í samtímanum hverju sinni. Það 

hefur lengi tíðkast hér á landi að baka fyrir jólin og þá sérstaklega eftir að fólk komst í 

færi við ofna og áður óþekktar bökunarvörur (Hallgerður Gísladóttir, 1999: 236). 

Hinsvegar dró úr bakstrinum á tíma eftirstríðsáranna. Samkvæmt spurningaskrám 

Þjóðháttasafnsins var samt ennþá bakað fyrir jólin á þessum tíma en jólabaksturinn tók 

þó mið af hráefnaskorti. Kona fædd árið 1923 sagði að fyrir jólin hefði móðir hennar 

gert gyðingakökur, hálfmána, kleinur, jólakökur, pönnukökur og gjarnan hveitikökur 

einhvern tíma um jólin (A: 9286 kvk f. 1923). Flestar eiga þessar kökur það 

sameiginlegt að lítið þarf af eggjum í uppskriftirnar en skortur var á þeim ásamt ýmsu 

öðru hráefni hér á landi allt fram til um 1960. Í lesendabréfi til Þjóðviljans í desember 

árið 1950 kvartar óþekkt húsmóðir yfir skortinum: 

Það líður að jólum og ef allt væri með felldu mundum við nú vera farnar að hugsa 
alvarlega til að hefja hátíðarbaksturinn. En það eru krepputímar. Og krepputímar 
eru á móti jólabakstri. Við fáum ekkert til að baka úr. Og þó. Eigum við að trúa því 
að ekki verði veittur einhver agnar aukaskammtur af t.d. smjörlíki fyrir jólin svo að 
við getum að minnsta kosti haft ofurlítinn málamyndabakstur? Og mikið væri nú 
gaman að sjá líka í auglýsingu frá skömmtunarstjóra þó ekki væri nema pund af 
sykri, jólasykri (Jónas Ragnarsson, 2009: 163). 

Þegar að dró úr þessum höftum eftirstríðsáranna hljóp líf í jólabaksturinn og 

upplifðu margir viðmælenda minna þann tíma sem einkenndist af gríðarlega miklum 

kökubakstri fyrir jólin. Segja má að einkennismerki góðra húsmæðra hafi verið að baka 

sem flestar smákökusortir og ríkti bæði metingur og metnaður þeirra á milli (Sólveig 

Ólafsdóttir, 2006: 3). 

Næstelsti viðmælandi minn, Ólafur Böðvarsson, lýsti jólabakstri móður sinnar með 

þessari skemmtilegu setningu: ,,Mamma mín byrjaði að baka mjög snemma í desember 

yfirleitt og hún var ekki nísk á kökurnar og hún bara hélt áfram að baka [hlær]“ 

(AKO2009_1_B: 3). Á æskuheimili Sigríðar Vilhjálmsdóttur sem ólst upp í Svínadal 

tíðkaðist einnig að baka mikið og var það móðirin sem sá um baksturinn:  

Mamma bakaði svo tólf sortir af smákökum, svo var þetta sett í kökudunka og límt 
fyrir með límbandi og sett upp í efstu hillu í búrinu. En það voru nú stundum 
nokkrar hendur sem fóru ofan í dunkana og stálu svolítið kökum og svona [brosir] 
(AKO2010_1_B: 2). 

Þegar vinsældir jólabakstursins voru sem mestar í kringum 1960-1990 var um að 

ræða kökur af öllum stærðum og gerðum. Í jólaboði sem fór fram í kringum 1960 í 

Borgarfirði stóð þetta til boða: ,,Mömmukökur, spesíur, hálfmánar, súkkulaðibitakökur 

og brúnar kökur með kókosmjöli. Einnig var boðið upp á lagtertur, bæði brúnar með 
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hvítu kremi og hvítar með sultu og loks rjómatertur“ (A: 14052 kvk f. 1950). Ásta Björk 

Magnúdóttir sem var að alast upp á þessum tíma talaði einnig um að mikið hefði verið 

bakað fyrir jólin á sínu heimili ásamt því að það hefði verið búið til sælgæti eða konfekt. 

Móðir hennar gerði nefnilega allslags marsípanmola, kornflexkökur, marsípanrúllur og 

fleiri konfektmola af ýmsu tagi 

(AKO2009_1_A: 9). Strax um 1960 

er því komin meiri fjölbreytni í 

jólabaksturinn og augljóst er að 

meira hráefni var á boðstólum en 

áður. Líkt og Ólafur kom inn á hér 

að ofan var mamma hans ekki nísk á 

kökurnar og virðist það einmitt hafa 

verið ríkjandi hugsun á þessum tíma. 

Samkvæmt mörgum heimildarmanna 

minna var nefnilega oft bakað meira 

fyrir jólin en þurfti og í jólaboðum 

voru borðin hlaðin af hvers kyns kökum og tertum sem fólk hafði ekki undan við að torga. 

Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir er einungis 23 ára en mikið var um jólabakstur á 

heimili hennar í Hálsaveit á síðasta áratug 20. aldar:  

Það var rosalega mikið bakað og miklu meira heldur en fjögurra manna fjölskylda 
plús einn gat torgað. En það var ekki eins og á mörgum heimilum að það voru 
bakaðar fimmtán sortir og settar í dunk og svo mátti enginn borða þetta fyrr en á 
jólunum. Það var miklu meira borðað á aðventunni og mamma gerði yfirleitt svona 
randalínukökur sem að voru bakaðar mjög snemma og þetta voru alltaf sömu 
sortirnar og mikið baksturstríð sko. Það voru náttúrulega alltaf mömmukökur en 
piparkökur voru sjaldan bakaðar. Eiginlega bara aldrei, ég man ekki eftir 
piparkökuhúsum eða einhverju svoleiðis. Það voru þessar mömmukökur og fullt af 
einhverjum svona úrklippum úr Þjóðviljanum uppskriftum. Sígildar og sætar og 
þúsund ára kökur og mikið af þessum smákökum og svo voru líka alltaf gerðar 
svona jólakökur sem eru bara bakaðar á jólunum með döðlum og rúsínum og 
súkkulaði (AKO2010_1_A: 4). 

Þóra Geirlaug nefnir Þjóðviljann í lýsingu sinni en hann var einmitt góð uppspretta 

uppskrifta ásamt blöðum eins og Vikunni, Eldhúsbókinni, Vísi, fylgiriti Morgunblaðsins og 

uppskriftabæklingi Nóa Síríus. Heimilisblöðin kynntu þannig undir áhuga húsmæðra og 

virtist þörf þeirra fyrir að skapa endurspeglast í jólabakstrinum (Sólveig Ólafsdóttir, 2006: 

3). Íslenskur almenningur bjó einnig við brauðleysi um aldir og kann það að útskýra þá 

ofgnótt af kökum sem hefur einkennt jólabaksturinn og íslensk kaffiborð í gegnum tíðina 

Mynd 2. Ólafur Böðvarsson ásamt börnum 
sínum við laufabrauðsgerð árið 1986 
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(Hallgerður Gísladóttir, 1999: 239). Hugmyndir úr 

tímaritum, sköpunargleði húsmæðra, nýjungar í 

hráefnum og fleiri möguleikar til margvíslegrar 

kökugerðar virtust þannig brjótast út í einskonar 

bakstursstríði um jólin sem varði í nokkra áratugi. Á 

síðustu misserum hefur hægst um í jólabakstrinum 

samkvæmt mínum heimildarmönnum og er ástæðan 

fyrir því m.a. sú að nú eru fleiri útivinnandi og tími til 

undirbúnings hefur minnkað í kjölfarið. Fólk hugsar 

einnig sífellt meira um heilsuna og reynir gjarnan að 

sneiða hjá hitaeiningaríkum mat eins og smákökum 

(Auður Ingibjörg Konráðsdóttir, 2009). Þar að auki eru hráefnin ekki lengur eins ný og 

spennandi sem gerir að verkum að einstaklingar beina sköpunargleðinni frekar í annan farveg.  

2.2 ,,Herbergin voru skreytt með músastigum“ 

Margir leyfa sköpunargleðinni t.d. að njóta sín í jólaskreytingunum sem breytast ávallt í 

takt við tímann líkt og jólabaksturinn. Ástæðan fyrir þessum breytingum er sú að slíkar 

jólahefðir spretta fram sem viðbragð við áreiti tímans og taka m.a. mið af félagslegum, 

pólitískum og efnahagslegum aðstæðum (Glassie, 2003: 176). Sem dæmi þá fóru 

skreytingarnar gjarnan eftir því hráefni sem var til staðar og svo auðvitað kjörum 

hverrar fjölskyldu. Upp úr miðri öldinni voru músastigar úr ódýrum kreppappír til að 

mynda mjög vinsælir og má segja að það hráefni sem var til staðar á heimilinu og í 

næsta umhverfi hafi verið nýtt til hins ítrasta. Ólafur Böðvarsson lýsti jóla-

skreytingunum á sínu bernskuheimili á þennan hátt: 

Svo man ég að systur mínar þær gerðu mikið af músastigum svokölluðum sem þær 
hengdu í öll loft og veggi [brosir] og hérna og stundum gerðum við hérna kirkju úr 
pappakössum og það var sett bómull utan um það og ljós inn í það og þetta var 
mjög fínt [hlær] (AKO2009_1_B: 3). 

Ásta Björk Magnúsdóttir eiginkona Ólafs tók í svipaðan streng þegar hún var spurð 

út í jólaskreytingar á æskuheimilinu í Reykholtsdal: 

Þar á eftir þá fórum við upp í hver sem var þarna skammt frá okkur til þess að taka 
mosa en við þurftum að ná í mosa til að skreyta með. Mamma skreytti fallegar 
körfur og svo var þetta notað undir jólatréð líka. Herbergin voru skreytt með 
músastigum sem við höfðum búið til [hlær] og einhverju svona pappírsdóti. 
Gangurinn var líka skreyttur. Þau voru voða eftirlát við okkur mamma og pabbi að 
skreyta með þessum músastigum og ég er ekki viss um að þetta [hlær]. Okkur 
fannst þetta fallegt þá og það voru músastigar semsagt og svo voru gerð svona það 

Mynd 3 Börn Sigurborgar 
Brynju að bakagerð árið 1986. 
piparkökur fyrir jólin 2004. 
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var svona úr kreppappír. Það var valið stundum grænt og stundum blátt og stundum 
rautt og það var svona eins og hálfgert veggteppi svo var límdur bómull á sem stóð 
á gleðileg jól. Svo var sett eitthvað glimmer á þetta svo er þetta hengt upp á 
vegginn í stigaganginum (AKO2009_1_A: 3). 

Þessi dæmi sýna hvernig fólk nýtti sér ódýr hráefni og umhverfi sitt þegar kom að 

því að skreyta fyrir jólin.  

Eftir að blómatími músastiganna og kreppappírsins leið undir lok varð lifandi greni 

mjög vinsælt í  jólaskreytingum Borgfirðinga og eflaust annarra landsmanna líka. Þar að 

auki voru kerti óspart notuð og ásamt því var gamalt jólaskraut nýtt af gaumgæfni. Það 

tíðkaðist semsagt lengi vel að nota ódýra hluti eða gamla til að skreyta með í stað þess 

að kaupa alltaf eitthvað nýtt. Sigurborg Brynja sem er fædd árið 1973 sagði t.d. frá því 

að móðir hennar hefði sjálf búið til jólaskreytingar úr lifandi greni og kertum. Í kringum 

1980 og allt fram á níunda áratuginn var einnig mikið um litríkar og áberandi 

skreytingar en viðmælendur mínir nefndu m.a. appelsínugular jólakúlur, glimmerskraut, 

marglitaðar jólaseríur og englahár. Tíska níunda áratugarins, sem einkenndist af 

litadýrð, endurspeglaðist því ekki einungis í klæðaburði fólks heldur einnig 

jólaskreytingunum (Ásdís Jóelsdóttir, 2005: 222). Þegar leið undir lok 20. aldar fór 

efnahagur Íslendinga að batna og gerði það að verkum að verslun fyrir jólin jókst og 

sást þetta m.a. í jólaskreytingunum. Katrín Inga Gísladóttir sem er fædd árið 1986 benti 

t.d. á að þó svo að fjölskyldan væri stór þá leyfðu þau sér að kaupa eitthvað skraut fyrir 

hver jól. Það var alltaf keypt eitt nýtt jólaskraut á hverju ári sem var stórt og flott. Þarna 

var t.d. um að ræða jólasvein sem talaði eða söng og lest til að setja í kringum jólatréð 

(AKO2009_1_D: 4). Með því að líta á jólaskraut heimilanna má því komast að ýmsu 

um samfélagsgerðina hverju sinni og m.a. sjá þróun efnahags og tískusveifla í 

samfélaginu en hefð og saga tengjast einmitt órjúfanlegum böndum (Glassie, 2003: 

176). Þóra Geirlaug kom inn á þessa staðreynd þegar hún ræddi við mig um hvernig 

fjölskylda hennar hefur skreytt jólatréð í gegnum tíðina: 

Það voru samansafn af jólakúlum frá fyrri árum og náttúrulega jólakúlur sem 
mörgum finnast ljótustu jólakúlur í heimi. Það eru svona appelsínugular filtkúlur 
sem voru fyrstu jólakúlurnar sem mamma og pabbi keyptu vegna þess að þær voru 
ódýrastar í Kaupfélaginu í Borgarnesi [brosir]. Þetta er svona samansafn. Það hefur 
aldrei verið neitt þema á jólatrénu. Þetta voru gamlar jólakúlur og rauðu jólaeplin 
sem höfðu verið keypt áttatíu og eitthvað og jólapokar sem að ég og bróður minn 
höfðum föndrað í skólanum og svona. Þannig að í rauninni er jólatréð svolítið 
svona eins og hálfgerð minningabók sko. Maður getur farið svolítið í gegnum árin 
og svona þróunina í efnahagsástandi heimilisins [hlær] (AKO2010_1_A: 2). 
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Það má því kannski líta á jólaskreytingarnar sem nokkurskonar uppflettirit þar sem 

hægt er að skoða þróun íslensks efnahags og samfélags.  

Ásamt því að draga upp mynd af þróun 

samfélagsins þá eru skreytingar og  

kökubakstur fyrir jólin hluti af fagurfræði 

hversdagsins þar sem að listfengi  

almennings endurspeglast í hversdeginum, 

t.d. inni á heimilum fólks. Hugtakið list 

felur gjarnan í sér hugmynd um eitthvað 

sem einungis fáir geta skapað og þá aðeins 

fyrir takmarkaðan fjölda fólks. Þessi 

hugmynd er gömul en margir nú til dags 

setja spurningarmerki við að skilgreina list 

á þennan máta. Í bókinni Eight Words for the Study of Expressive Culture færir Gerald 

L. Pocius til að mynda rök fyrir því að það séu ekki bara sérstök verk fárra útvaldra sem 

falla undir listahugtakið heldur líka hversdagslegir hlutir er verða til meðal almennings 

(Pocius, 2003: 44). Þjóðfræðingurinn Barbara 

Kirshenblatt-Gimblett, sem rannsakað hefur 

fagurfræði hversdagsins, er honum sammála 

og telur t.d. að allir einstaklingar séu skapandi 

í eðli sínu á einhvern hátt en ekki bara þeir 

sem lifa og hrærast innan listageirans. Barbara 

lýsir fagurfræði hversdagsins á þennan hátt: 

,,About the arts of living, by which I mean 

giving value meaningful form“ en þarna á hún 

við listir daglegs lífs sem vísa til þess hvernig 

fólk hlutgerir gildi og gefur þeim 

merkingarlegt skipulag. Hún telur að slík list 

birtist í ýmsum miðlum og getur t.d. verið um 

að ræða eldamennsku, ræktun garða, 

innréttingar á heimilum, fatnað fólks og 

siðvenjur af ýmsu tagi. Listfengi almennings brýst nefnilega út í allslags 

hversdagslegum hlutum þar sem að einstaklingar tileinka sér ákveðið svæði með sköpun 

sinni og gera það þannig að sínu eigin (Gablik, 1995: 2-3).  

Mynd 4. Sigurborg Brynja við jólatréð 
á heimilinu árið 1974. 

Mynd 5. Jólatréð hjá foreldrum 
hennar árið 2007.  
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Mynd 6. Jólaskreytingar á heimili Ástu Bjarkar og Ólafs á aðventunni árið 1996 og 1999. 
Ásta sér alltaf um að skreyta híbýli þeirra innandyra. 

Þegar fólk skreytir heima hjá sér fyrir jólin eða bakar fallegar smákökur er einmitt 

um að ræða ákveðna list sem gengur út á að umbreyta heimilinu með eigin sköpun. 

Lýsing Ástu Bjarkar á því þegar jólatréð var skreytt á hennar æskuheimili sýnir hvernig 

fagurfræði hversdagsins verður til með sköpun almennings: 

Ég held ég verði nú að segja mamma og pabbi voru mjög smekkleg bæði tvö. Þó 
þau leyfðu okkur að skreyta þetta, þá var það fyrir barnið í okkur. Stofunni réðu 
þau og hún var fallega skreytt hjá þeim, það voru þessar fínu skreytingar eins og ég 
segi. En jólatréð var skreytt með svona. [...] Það voru ekki lifandi kerti, við þorðum 
það ekki, en það var svona kertasería mislit. Það voru sko eins og kerti í laginu en 
rafmagns. Svo voru fallegar kúlur og svo voru alltaf settir jólapokar sem við vorum 
búin að búa til og setja sælgæti í. Það var hengt á jólatréð og hver og einn áttum 
eitthvað skraut á jólatréð. Ég átti til dæmis einhvern engil voða fallegan. En þetta 
voru allt svona glerkúlur, svona mjög brothættar og skrautlegar. Svo var alltaf 
íslenski fáninn á svona bandi í svona lengju, hann var líka settur svona á tréð. Það 
var ekkert ofhlaðið, það var, það var mjög fallegt.  

Þarna fengu foreldrarnir semsagt útrás fyrir listfengi sitt með því að ráða alfarið 

skreytingum í stofunni en börnin fengu einnig að skapa þegar þau skreyttu jólatréð og 

gerðu þannig ákveðið svæði að sínu. Flestir vilja hafa fallegt í kringum sig og smekkur 

fólks kemur m.a. fram í jólaskreytingunum á heimilinu. Oft er það húsmóðirin sem er 

þar við stjórnvölinn enda er heimilið sá staður þar sem að fagurfræði kvenna nýtur sín 

einna mest (Radner, 1993: 31). Jólaskreytingarnar taka þannig gjarnan mest mið af 

listfengi kvenna og sumum þeirra finnst jafnvel erfitt þegar þær geta ekki hafa hlutina 

nákvæmlega eftir eigin höfði: 

Mamma var náttúrulega yfirleitt að vel fram eftir nóttu, því það var náttúrulega 
ekkert lítið verk að eiga eftir að skreyta allt svona og klára það sem þurfti að klára. 
Hún var nefnilega og er ennþá mjög nákvæm á því, þetta átti allt að, það varð allt 
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að vera á sínum stað og allt tilbúið. En að sama skapi var svakalegt 
tilhlökkunarefni hjá mér að vakna svo á aðfangadagsmorgun og sjá hvað mamma 
var búin að gera. Þannig að það var alltaf mjög notalegt að vakna á 
aðfangadagsmorgun og svona sjá hvernig heimilið var tilbúið fyrir jólin. En 
jólatréð var semsagt það sem við tókum fullan þátt í að skreyta en mamma 
stjórnaði því náttúrulega svosem hvar og hefur sjálfsagt eitthvað fært til ef að það 
hefur ekki verið allt [hlær] svona jafnt sett á en skrautið að stórum hluta sá hún um 
(AKO2009_1_C: 4). 

Þessi lýsing Sigurborgar Brynju sýnir vel hvernig jólaskreytingar eiga það til að 

miðast við fagurfræði kvenna og má það sama segja um jólabaksturinn. Samkvæmt 

mínum heimildum fara konur einmitt með gríðarlega stórt hlutverk þegar kemur að 

undirbúningi jólanna og á það við bæði fyrr og nú. Það kemur því ekki á óvart að 

fagurfræði þeirra og sköpunargleði skíni ennþá skærar en venjulega á þessum árstíma. 

Ásamt því að eiga stærstan þátt í bakstri og skreytingum fyrir jólin þá eru það líka oftast 

konurnar sem sjá um hreingerningarnar fyrir hátíðina miklu. 

2.3 ,,Skúrað út úr dyrum“ 

Flestir heimildarmanna minna töluðu um tiltekt og hreingerningar í sambandi við 

undirbúning jólanna. Viðhorfið var oft þannig að jólin gengju ekki í garð fyrr en að búið 

væri að þrífa allt hátt og lágt. Gjarnan var hver einasti krókur og kimi djúphreinsaður og 

sem dæmi byrjaði Sigríður Vilhjálmsdóttir lýsingu sína á aðventunni svona: ,,Þá var 

náttúrulega allt tekið í gegn. Skápar og allt rifið út og þvegið hátt og lágt“ 

(AKO2010_1_B: 1). Þessi setning lýsir mjög vel þeirri hugsun sem ríkti í Borgarfirði á 

síðari hluta 20. aldar en slíkar hreingerningar fyrir jólin eru þekktar langt aftur hér á 

landi. Í kringum 1900 var fólki órótt ef ekki var reynt að gera hreint og treystu margir 

því að almættið sendi svokallaðan fátækraþerri síðustu dagana fyrir jól til þess að rúm 

gæfist til þvotta (Árni Björnsson, 1993: 353). Samkvæmt karlmanni fæddum í 

Borgarfjarðarsýslu árið 1904 þurfti móðir hans t.d. að standa lengur við þvottabalann 

fyrir jólin en endranær og svo var farið með þvottinn í ána hjá bænum til að skola hann. 

Móðir hans treysti síðan á að fátækraþerririnn kæmi dagana fyrir jól til þess að þurrka 

nýþveginn þvottinn (A: 8949 kk f. 1904). 

Þegar leið á öldina urðu hreingerningar fyrir hátíðina auðvitað smám saman 

handhægari en umfang þeirra minnkaði þó hvergi nærri strax. Heimildarmenn mínir 

fæddir í kringum 1950 ólust m.a. allir upp við miklar hreingerningar þar sem að móðirin 

var oftar en ekki við stjórnvölinn. Gjarnan fylgdu þessum miklu þrifum stress og kröfur 

samfélagsins um tandurhrein heimili fyrir jólin gátu stundum bitnað á meðlimum 

fjölskyldunnar. Þegar rúmlega fimmtug kona sem ólst upp í Borgarbyggð var spurð um 
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undirbúning jólanna á hennar heimili hafði hún t.d. þetta að segja: ,,Móðir mín undirbjó 

jólin í einhverju algjöru brjálæði finnst mér núna“ (AKO2010_6 kvk f. 1952). Á öðrum 

heimilum var meiri samstaða um þrifin og karlmaður sem ólst upp í Leirársveit lýsir 

jólahreingerningunum þannig: ,,Allt var þrifið hátt og lágt en að sjálfsögðu voru allir 

sammála því“ (AKO2010_13 kk f. 1957). Á heimili Ástu Bjarkar sem er fædd árið 1953 

var líka allt tekið í gegn fyrir jólin en svo ótrúlegt sem það má virðast þá var ekki byrjað 

á hreingerningum né skreytingum fyrr en á Þorláksmessu. Þetta var ákveðin hefð á 

heimilinu og öll fjölskyldan tók þátt í spennandi verkefnum dagsins en líkt og Ásta 

benti sjálf á þá fylgdi þessum degi líka gífurlegt álag eins og gefur að skilja 

(AKO2009_1_A: 3). Þessi dæmi sýna að streitan í kringum þrif jólanna hefur að 

sjálfsögðu verið misjöfn eftir heimilum en hugsunin uppúr miðri öldinni var greinilega 

sú að hver krókur og kimi átti að vera hreinn þegar að jólin gengu í garð. 

Þeir heimildarmenn mínir sem eru fæddir seinna á öldinni töluðu einnig um 

slíkar hreingerningar og Sigurborg Brynja lýsir athæfi móður sinnar á Þorláks-

messukvöldi t.d. svona:  

Hún átti það til að vera að þrífa teppið með teppahreinsi [hlær] og maður sofnaði 
yfirleitt við þetta útfrá henni sko að hún var að hamast [hlær] og svo 
hangikjötslyktina. Það var alltaf soðið hangikjöt eftir skötuna á Þorláks-
messukvöld þannig að það já, það var svona ilmurinn í loftinu á Þorláks-
messukvöld þegar maður lagðist í tandurhreint rúmið þá var svona hangi-
kjötsilmurinn og svo þarna hreingerningarlyktin [hlær] (AKO2009_1_C: 4). 

Þessi lýsing á við árin í kringum 1980 þegar Sigurborg átti heima á Kringlumel í 

Skilmannahreppi ásamt fjölskyldu sinni en þessar miklu jólahreingerningar héldu enn 

velli á síðasta áratug 20. aldar. Guðjón Þór Grétarson sem fæddur er árið 1984 lýsir að 

minnsta kosti minningum sínum um jólaþrifin á þennan veg: ,,Það var allt tekið í gegn 

hátt og lágt sko. Bara öll íbúðin á hvolf, allt silfrið sem var í skápunum var fægt og ég 

þreif herbergið mitt. Mamma tók það síðan út eins og verkstjóri“ (AKO2010_1_E: 4). 

Kvenmaður fæddur árið 1985 tók í sama streng og lýsti hreingerningunum á aðventunni 

svona: ,,Mamma var MJÖG ströng á því að það þyrfti að þrífa ALLT húsið þegar 

aðventan byrjaði. Hvern einasta skáp já og hvern krók og kima í húsinu!“ (AKO2010_7 

kvk f. 1985). Á þessu sést að alla 20. öldina ríktu kröfur um mikil þrif í kringum jólin á 

Íslandi og voru þau stór partur af undirbúningi jólanna í Borgarfirði á síðari hluta 

aldarinnar. Dæmin sýna einnig glöggt hver það var sem stjórnaði þrifunum, þ.e. 

húsmóðirin eða mamma.  
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Ástæðuna fyrir því að einstaklingar fundu sig knúna til að þrífa eins mikið og raun 

ber vitni má að einhverju leyti útskýra með því að tengja þrifin við sögu og gerð 

samfélagsins í Borgarfirði. Í kringum miðja öld og allt fram til svona 1970-1980 voru 

margar konur t.d. heimavinnandi og þá þótti sjálfsagt að þær eyddu tímanum í að sjá um 

börn og bú á meðan að maðurinn vann úti. Þar af leiðandi var nánast algild regla að gera 

stórhreingerningar bæði fyrir jólin og svo aftur að vori (Svala Björgvinsdóttir, 2005: 1). 

Einnig má setja ástæður jólahreingerninga í samhengi við kenningar um heilagleika sem 

er auðvitað hvergi meiri en á jólunum. Í augum margra þarf nefnilega að sjá til þess að 

heilagir tímar eins og jólin verði ekki fyrir saurgun af neinu tagi. Heilagleiki og 

óhreinindi fara ekki saman og þess vegna ætlast samfélagið til þess af fólki að allt sé 

hreint þegar jólin ganga í garð (Douglas, 1966: 7). Ásta Björk Magnúsdóttir kom 

svolítið inn á þennan hugsunarhátt þegar ég spurði hana út í hvers vegna hefði verið 

þrifið svona mikið: ,,Þetta var bara tíðarandinn og hugsunin var líka sú að allt ætti að 

vera hreint fyrir komu frelsarans“ (AKO2010_1_F: 2). 

Eftir að konur fóru í stórum stíl að vinna utan heimilis hélst samt krafan um hrein 

heimili fyrir jólin að miklu leyti óbreytt og má m.a. leita skýringa á þessu í kenningum 

breska mannfræðingsins Mary Douglas um óhreinindi. Í bók hennar, Purity and 

Danger, sem kom út árið 1966 færir Douglas rök fyrir því að óhreinindi séu ekki annað 

en hlutir á röngum stað. Með öðrum orðum þá eru óhreinindi merki um óreiðu en 

hreinlæti merki um reglusemi. Það er hinsvegar misjafnt hvað fólk telur til óhreininda 

og endurspegla hugmyndir um hreinleika einmitt samfélagsgerðina hverju sinni 

(Douglas, 1966: 1-7). Kröfur samfélagsins mótast út frá þessum hugmyndum og í 

Borgarfirði hélst lengi sú skoðun að koma þyrfti skikkan á óreiðuna fyrir hina heilögu 

hátíð og í því sambandi var ekki spurt um hvort tíminn til hreingerninga væri nægur 

eður ei (AKO2010_1_F: 2). Hreingerningar voru þannig nokkurskonar barátta gegn 

kaosi og Jón Þór Þórðarson undirstrikaði þá hugmynd að nauðsynlegt væri að henda 

reiður á óreiðunni þegar hann ræddi við mig um þrif móður sinnar fyrir jólin:  

Það hefur alltaf verið svona pressa um að þyrfti að hreingera fyrir jólin og jú alltaf 
reynt að gera eitthvað svona aukalega hreint fyrir jólin. Þannig að jú það er einn 
þáttur af þessu. Móðir mín var þó alltaf að vinna mikið bæði í verslun og 
hárgreiðslu þannig að svona jólaundirbúningurinn tók kannski svolítið mið af því 
að það var svona aðallega helgarnar sem voru notaðar í undirbúning 
(AKO2010_1_D: 1).  

Eins og komið hefur fram þá veita hreinlætishættir í tilteknu samfélagi m.a. innsýn í 

gerð þess og nýjar hugmyndir um hreinlæti endurspegla þannig breytta samfélagsgerð. 
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Með atvinnuþátttöku kvenna í Borgarfirði varð breyting á samfélaginu og þrátt fyrir að 

það kæmi ekki strax fram þá fór smám saman að draga úr þrifum fyrir jólin. Krafan um 

jólaþrif var ekki eins sterk og áður. Samkvæmt mínum heimildarmönnum voru það þó 

ekki bara öðruvísi atvinnuhættir sem höfðu áhrif á hugmyndir um hreinlæti heldur líka 

breyttur húsakostur. Samkvæmt Ástu Björk þá varð sífellt aðgengilegra að þrífa 

húsakynnin eftir því sem leið á öldina og gerði það að verkum að konur fóru frekar að 

þrífa jafnt og þétt yfir árið í stað þess að taka nokkrar stórar alhreingerningar eins og 

jólaþrif. Þessi samfélagsþróun gerði að verkum að í lok aldarinnar og eftir aldamótin 

árið 2000 var ekki lengur lögð jafn rík áhersla á jólaþrifin og áður hafði tíðkast 

(AKO2010_1_F: 2).  

Á 21. öldinni minnkuðu jólahreingerningar og svo virðist sem að þeir sem ólust upp 

við gríðarleg jólaþrif á árunum 1970 – 2000 hafi margir hverjir tekið þá ákvörðun að 

leggja fremur áherslu á annað er varðar jólaundirbúninginn. Þegar ég spurði Jón Þór 

sem er fæddur árið 1972 út í hvort að hann og kona hans leggðu jafn mikla áherslu á 

hreingerningar fyrir jólin nú til dags og gert var á æskuheimili hans hafði hann t.d. þetta 

um málið að segja:  

Nei það gerum við ekki sko. Svona einhvernveginn tekið þann pól í hæðina að hafa 
jólin svona meira sem gott og kærkomið frí og svona ekki vera að eitthvað að eltast 
við að stressa sig upp fyrir þann tíma heldur frekar á hinn veginn að svona gefa sér 
tíma í að, að undirbúa þau og njóta þeirra þegar þau koma sko, það er svona meiri 
áhersla á það (AKO2010_1_D: 4). 

Þetta svar finnst mér lýsa vel því viðhorfi sem yngri heimildarmenn mínir höfðu til 

jólahreingerninga. Það bendir einnig til þess að þeir einstaklingar sem sjálfir tóku þátt í 

hreingerningaræðinu forðum daga séu farnir að slaka á í þrifum fyrir jólin nú til dags og 

sagði Ásta Björk mér t.d. að hún hefði þrifið miklu meira þegar að börnin hennar voru 

yngri (AKO2010_1_F: 2). Þó ekki sé það algilt þá virðist fólk í dag almennt fara sjaldan 

í baklás þó að það nái ekki að djúphreinsa hvern krók og kima áður en að hátíðin mikla 

gengur í garð og áherslan á jólaþrif því minni en áður. Þótt að kröfurnar um 

jólahreingerningar hafi minnkað er ekki þar með sagt þær birtist ekki á annan hátt líkt 

og kemur fram í þriðja kafla ritgerðarinnar. Efnishyggja jólanna á síðustu áratugum 

hefur til að mynda valdið mörgum einstaklingum kvíða í samfélagi þar sem að 

undirbúningur jólanna snérist fremur um magn en gæði.  
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2.4 Samantekt 

Nú hef ég vikið að þátt matargerðar, baksturs, skreytinga og hreingerninga í undirbúningi 

jólanna í Borgarfirði. Öll þessi atriði hafa spilað stórt hlutverk í jólaundirbúningi 

heimildarmanna minna í gegnum tíðina en þó tekið ansi miklum breytingum á þeim sextíu 

árum sem rannsóknin miðast við. Áður fyrr var til að mynda lögð meiri áhersla á bakstur 

og hreingerningar. Ástæðan fyrir því er m.a. sú að þá voru konurnar oftar heimavinnandi 

sem gerði að verkum að þær höfðu meiri tíma til slíkra verka. Ástæðan felst þó ekki 

eingöngu í þeirri staðreynd því eins og rannsókn mín leiðir í ljós þá hélst sú hefð að baka 

mikið og þrífa allt hátt og lágt fyrir jólin ennþá eftir að kvenmenn í Borgarfirðinum fóru 

út á vinnumarkaðinn. Samfélagið gerði áfram kröfur um hreingerningar og sú hugmynd 

hélt lengi velli að nauðsynlegt væri að ná tökum á óreiðunni, sérstaklega fyrir jólin. Með 

breyttri samfélagsgerð náðu hinsvegar smám saman nýjar hugmyndir yfirtökunum og 

kröfurnar urðu aðrar. Áherslan á hreingerningar minnkaði í kringum aldamótin samkvæmt 

mínu heimildarfólki og nú til dags finnst því ekkert tiltökumál þó að ekki sé búið að 

djúphreinsa hverja einustu eldhússkúffu fyrir jólin. 

Hvað varðar jólabaksturinn má segja að áður fyrr hafi hann verið eins 

fyrirferðarmikill og raun ber vitni vegna spennandi nýjunga hér á landi. Áður óséð 

hráefni ásamt allslags uppskriftum í blöðum kyntu undir áhuga húsmæðra á bakstri fyrir 

jólin. Einnig var bakstur á fagurlöguðum smákökum og gerð litríkra konfektmola hluti 

af fagurfræði hversdagsins og ákveðin leið kvenna til að tjá sig. Á síðustu misserum 

hefur jólabaksturinn hinsvegar minnkað og er ástæðan fyrir því sú að öllu jöfnu gefst 

ekki jafn mikill tími til undirbúnings og áður. Nú á dögum þykja hráefnin heldur ekki 

eins ný og spennandi eins og þegar þau komu fyrst á markað. Þar að auki hafa 

neysluvenjur fólks tekið gríðarlegum breytingum þar sem að fólk hugsar sífellt meira 

um heilsuna og reynir gjarnan að sneiða hjá óhollum mat eins og smákökum (Auður 

Ingibjörg Konráðsdóttir, 2009). Þetta gerir að verkum að einstaklingar leyfa 

sköpunargleðinni að njóta sín á annan máta. Jólaskreytingar hafa til að mynda verið 

vinsæl leið til að fá útrás fyrir sköpunarþrá í gegnum tíðina. Slík skreytilist er mjög 

áberandi um jólin þegar einstaklingar keppast við að tileinka sér ákveðin svæði með 

sinni sköpun. Einna helst er listfengi kvenna sýnilegt enda eiga þær stærstan þátt í 

undirbúningi jólanna ef marka má mína heimildarmenn sem flestir nefndu stórt hlutverk 

móður sinnar í þessu sambandi. 

Matur, bakstur, skreytingar og hreingerningar fyrir jólahátíðina eru allt góð dæmi 

um að undirbúningur jólanna lagast að samfélagsgerðinni. Til að mynda þurfti að huga 
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fyrr að matnum þegar samgöngur voru verri, meira var bakað þegar ný hráefni komu á 

markaðinn og hreingerningar hafa minnkað á síðustu árum þegar nær allar konur eru 

útivinnandi. Ásamt því að veita innsýn í gerð samfélagsins þá eru þau atriði sem ég hef 

komið inn á í kaflanum einnig lifandi sönnun þess að hefðirnar eru hreyfanlegar og hluti 

af samtímanum en ekki einungis hugtak sem nær yfir fjarlæga fortíð. Þar sem að 

hefðirnar breytast með breyttu samfélagi þá taka þær alltaf mið af samfélagslegum 

aðstæðum hverju sinni. 
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3 Efnishyggja jólanna 

Til þess að öðlast betri skilning á hátíðum er mikilvægt að læra um uppruna þeirra og 

þróun í gegnum aldirnar. Nær allar hátíðir eiga sammerkt að rætur þeirra liggja í fornum 

hátíðum sem annaðhvort tengdust trú eða frjósemi og voru til langt á undan kristindómi 

(Santino, 1994: 18). Jólin eru engin undantekning en þau eiga sér ævaforna sögu tengda 

vetrarsólhvörfum á norðurhveli jarðar. Þar héldu flestar þjóðir mikla hátíð á þessum 

tíma og þá líklega til að lífga upp á skammdegið og fagna hækkandi sól (Árni 

Björnsson, 1993: 314). Slíkar hátíðir þekktust einnig um víða veröld en yfirleitt bar þó 

meira á þeim eftir því sem lengra dró frá miðbaugi jarðar og skammdegið var meira 

(Árni Björnsson, 2006: 8). Einhvern tíma í myrkasta skammdeginu héldu íbúar 

Norðurlanda einnig hátíð er nefndist jól löngu fyrir kristnitöku. Fleiri tilgátur eru um 

uppruna jólanna en mergur málsins er sá að hátíðir á þessum tíma eru þekktar löngu 

fyrir kristna trú. Hin norrænu jól féllu síðar saman við kristna hátíð en samkvæmt henni 

er afmæli jesúbarnsins ástæða þess að við höldum jólin hátíðleg (Árni Björnsson, 1993: 

315). Þessi hátíð, sem upprunalega snerist um að fagna hækkandi sól, vatt sem sagt upp 

á sig og varð að kristinni trúarhátíð. Í framhaldi af því hefur alltaf eitthvað bæst við og 

jólin hlóðu sífellt utan á sig fleiri hefðum og gildum. Hefðir tengdar bakstri, mat, 

vættum, auglýsingum, gjöfum og fleiru voru orðnar hluti af undirbúningi jólanna sem 

að byrjaði forðum sem nokkuð einföld sólstöðuhátíð (Hilmar Magnússon, 2006: 4). 

Jólin hafa því tekið stakkaskiptum í gegnum aldirnar og segja má að nú til dags séu 

jólin bæði heilög kristin hátíð og veraldleg skemmtun því að þau snúast að miklu leyti 

um mat, gjafir og skreytingar (Santino, 1994: 1). Áður fyrr var minna gert úr veraldlega 

þættinum en eftir því sem að leið á 20. öldina setti efnishyggja sífellt meira mark á 

jólahátíðina. Þeir sem fæddust á fyrri hluta aldarinnar hneykslast því gjarnan á 

neysluhyggjunni og horfa með söknuði aftur til gamla tímans. Sem dæmi var þetta álit 

áttatíu og sex ára karlmanns úr Borgarfjarðarsýslu árið 1975 þegar hann svaraði 

spurningaskrá Þjóðháttasafnsins um jólin: ,,Það er orðinn lítill munur í mat og drykk, 

það eru alltaf jól“ (A: 3697 kk f. 1889). Borgfirðingurinn Magnús Sveinsson, sem 

fæddist um aldamótin 1900, horfði til liðins tíma með nokkrum söknuði líkt og 

sveitungi sinn þegar hann bar saman jólahald fyrr og nú: ,,Nú er allt jólahald komið út í 
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algerar öfgar og orðið gjörólíkt því sem áður var. Í gamla daga þekktust ekki 

innpakkaðar jólagjafir, þó var reynt að hafa einhverjar jólagjafir, heimagerða skó, sokka 

eða einhverjar aðrar flíkur, því enginn mátti fara í jólaköttinn“ (Bragi Þórðarson, 1977: 

37). Hugmyndin um jólaköttinn ýtti þannig undir metnað og á þessum tíma var hlutverk 

hans að hvetja fólk til vinnusemi þar sem að jólahátíðin valt á því að fólk kláraði verk 

sín tímanlega. Markmiðið var að allir fengju eitthvað fyrir sinn snúð um hátíðina þó svo 

að það væri ekki nema lítil flík og í hugum margra heimildarmanna minna, s.s. þeirra 

sem svöruðu spurningaskrám þjóðháttadeildar, þá var þessi hugsjón betri en sú sem þeir 

telja að einkennt hafi jólin síðustu áratugi. Skoðanir fólks eru misjafnar í þessu 

sambandi en þó er ekki hægt að neita því að með breyttri samfélagsgerð á síðustu 

misserum, sérstaklega á tímum svokallaðs góðæris hér á landi, hafi hlutverk 

jólakattarins breyst. Hann er þó ekki útdauður því að m.a. hefur verið vitnað í þessa 

fornu vætt í fataauglýsingum fyrir jólin og má því segja að jólaköttur nútímans hafi ekki 

lengur það hlutverk að hræða fólk til vinnusemi heldur birtist hann í gervi sölumanns og 

hvetur fólk til neyslu (Hrefna S. Bjartmarsdóttir, 2005: 56). 

3.1 ,,Jólaköttur í gervi sölumanns“ 

Fyrir aldamótin 1900 tíðkaðist sá siður að flestir heimilismenn fengju að minnsta kosti 

eina nýja flík fyrir jólin frá húsbændum sínum en eftir að fullt verslunarfrelsi komst á 

árið 1855 fór að bera á jólagjöfum í nútímastíl (Árni Björnsson, 1993: 365-366). 

Samkvæmt þjóðháttafræðingnum Árna Björnssyni voru bækur einna vinsælastar í 

jólapakkann í kringum aldamótin 1900 og um miðja öld voru þær enn þá áberandi (Árni 

Björnsson, 2006: 154, 159 og 160). Þær þóttu því tilvaldar jólagjafir og kona úr 

Borgarbyggð fædd árið 1952 hafði þetta að segja þegar hún var spurð út í fjölda 

jólagjafa á æskuheimilinu: ,,Það var ekki mikið en ég man eftir að hafa fengið bækur 

sem mér fannst frábært“ (AKO2010_6 kvk f. 1952). Á þessum tíma virðist fjöldi 

jólagjafa hafa verið fremur lítill og önnur kona úr Borgarbyggð fædd árið 1956 lýsti 

gjöfunum á heimilinu á þennan hátt:  

Það voru aldrei keyptar dýrar gjafir. Hver systir fékk eina gjöf frá mömmu og 
pabba og svo eina frá systrunum saman. Ásta föðursystir gaf okkur líka gjöf ásamt 
Löllu ömmusystir og svo gaf Gauja, systkinabarn mömmu, okkur líka jólin sem að 
hún var hjá okkur eftir að pabbi dó. Ég man ekki eftir öðrum jólagjöfum 
(AKO2010_14 kvk f. 1956). 

Margir af eldri viðmælendum mínum sakna gamla tímans þegar að minna var um 

gjafir og samkvæmt Halldóru Böðvarsdóttur sem var fædd árið 1949 þá er allt meira í 
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þeyting og látum nú til dags. Hún sér eftir rólegum stundum jólanna í æsku þar sem að 

hún naut hátíðarinnar til hins ítrasta og las m.a. mikið (AKO2010_1_C: 5). Minna 

vöruúrval og meiri fátækt í samfélaginu gerði að verkum að jólagjafirnar og 

efnishyggjan almennt voru fyrirferðaminni þáttur í jólaundirbúningnum og samkvæmt 

heimildarmönnum mínum var það alls ekki slæmt fyrirkomulag. (AKO2010_1_C: 6). 

Þarna má sjá dæmi um fortíðarþrá sem að svo oft er ríkjandi í hugum manna. Fólk 

gerir sér hinsvegar ekki grein fyrir því að tilstand jólanna og annarra sólstöðuhátíða 

hefur alltaf tekið mið af einhverskonar efnishyggju. Jafnvel má sjá ummerki hennar í 

Rómaveldi strax á fjórðu öld e.k. þegar hátíðin Kalends, sem jólin leystu síðar af hólmi, 

var haldin. Sú hátíð einkenndist af drykkju, mat, gjöfum og öðrum allsnægtum. Ríkir 

sem fátækir fundu með sér þörf til að eyða í munað og um sannkallaða stórveislu var að 

ræða (Miller, 2001: 8). Slík hátíðahöld, þó í töluvert smærra sniði, þekktust einnig hér á 

landi forðum daga en húsráðendur hafa reynt eftir megni að gera vel við fólk sitt um 

jólin allt síðan á miðöldum. Fyrr á tíð var hátíðin því einnig af veraldlegum toga og til 

að mynda biðu menn með óþreyju eftir jólamatnum sem sumstaðar var meiri en menn 

gátu torgað. Efnishyggja jólanna er því ekki eingöngu fylgifiskur nútíma kapítalisma 

því segja má að veraldleg gæði hafi alltaf sett svip sinn á ytra gervi jólanna. Bragur 

neyslunnar breytist þó með tíðaranda og efnahag samfélagsins hverju sinni (Kristján 

Eldjárn, 1986: 238 og 240). Hin veraldlegu gæði í kringum jólahátíðina taka þannig mið 

af samtíðinni og endurspegla þróun samfélagsins. Hér á Íslandi varð efnishyggja jólanna 

því meira áberandi eftir því sem að hagur landans vænkaðist og jókst til muna þegar 

góðærið svokallaða hélt innreið sína. 

Á síðasta áratug 20. aldar var vöruúrval hér orðið verulega mikið og í kjölfarið urðu 

jólagjafirnar sífellt veglegri hjá flestum fjölskyldum. Gjafirnar urðu bæði fleiri og 

innihald þeirra veigameira. Það varð t.d. stöðugt algengara að gefa rafmagnstæki í 

jólagjafir og þeir best stæðu gáfu jafnvel nánum fjölskyldumeðlimum hljómtæki eða 

tölvur. Krakkar skiptu hinum óséðu gjöfum gjarnan í harða og mjúka pakka og þóttu 

hinir hörðu oftast meira spennandi því að fatagjafir nutu ekki lengur mikilla vinsælda. 

Þessi þróun varð til þess að hjá ýmsum kom upp sú staða að þeir virtust eiga allt og 

valið á pökkunum gat því orðið erfitt. Þar af leiðandi urðu gjafakort í leikhús og 

verslanir vinsæl jólagjöf til að bjarga málunum (Árni Björnsson, 2006: 161). Samkvæmt 

heimildarmönnum mínum náði pakkaflóðið og neysluhyggjan hámarki í kringum 2006-

2007: ,,Þetta var náttúrulega bilun hérna 2007. Þú veist þá voru náttúrulega öfgarnar svo 

miklar“ (AKO2010_1_B: 4). Svona lýsti Sigríður Vilhjálmsdóttir ástandinu og voru 
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fleiri henni sammála. Ef marka má mínar heimildir má því ætla að eftir aldamótin 2000 

hafi aðalkröfur jólanna ekki lengur miðast við þrif og bakstur heldur hafi þær brotist út í 

ennþá veraldlegri hlutum líkt og jólainnkaupum. Kona frá Akranesi sem er fædd árið 

1969 sagði þetta um breytingarnar:  

Já hefðirnar hafa breyst þó nokkuð. Það er mun meira gert á aðventunni sjálfri en 
áður var. Það er ekki eins mikill stífleiki yfir hátíðinni sjálfri. Það er ekki eins 
mikið stress í gangi í kringum allt og ekki verið að þrífa allt hátt og lágt. Stressið er 
komið út í að fólk vinnur meira, opnunartími í búðum orðinn allt of langur fyrir 
afgreiðslufólk. Mettun barna á ýmsum hlutum er mun meiri en hún var, krakkar 
áttu minna hér áður og þar af leiðandi kannski auðveldara að gleðja þau 
(AKO2010_11 kvk f. 1969).  

Þetta er góður punktur og ekki er hægt að 

neita því að jólin eru mikil verslunarhátíð og 

jafnvel er farið að auglýsa jólavörurnar strax 

á haustin. Samkvæmt Jack Santino, sem 

rannsakað hefur hátíðir í Ameríku, gera 

verslanir út á jólahátíðina, þrífast oft á 

jólainnkaupunum og salan hjá þeim er aldrei 

meiri en í desember (Santino, 1994: 8). 

Það er algengt að efnishyggja jólanna 

brjótist út í nokkurskonar samkeppni þar sem 

að fólk hamast við að kaupa sem mest og 

toppa náungann. Þetta sést ekki bara á 

jólagjöfunum því að t.d. er þekkt hér á landi að 

nágrannar reyni að slá hvern annan út þegar 

kemur að jólaskreytingum. Þetta á sérstaklega 

við utandyra þar sem fólk reynir að gera híbýli 

sín sem mest áberandi og toppa þannig aðra 

(Santino, 1994: 2 og 4). Kona úr Borgarbyggð viðurkenndi að þetta hefði oft verið 

raunin á sínu heimili: ,,Já það var og er alltaf mikið um jólaskraut á mínu heimili. 

Jólakerti og jólakallar úti um allt, jólaseríur í flestum gluggum, aðventuljós, jólastjarna 

ásamt jólaseríum og mörgu fleiru úti. Jólaseríustríð var stundum haldið við nágrannana“ 

Mynd 7. Sigurborg og Ólafur hjá 
pökkunum árið 1974. 

Mynd 8. Katrín Inga að opna 
jólapakka árið 2006.  
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(AKO2010_5 kvk f. 1986). Aukin efnishyggja brýst því út á margan hátt og helst í 

hendur við gerð samfélagsins. Líkt og áður sagði jókst hún til að mynda þegar að fólk 

fór að hafa meiri peninga milli handanna en líkt og Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir benti 

á þá má einnig tengja meiri neyslu við breytta fjölskyldugerð:  

Það er bara öðruvísi samfélag heldur en eins og þegar að ég var lítil að núna eru 
krakkar kannski með minnsta kosti tvö eða þrjú heimili sem þau kalla heima í 
kjölfar skilnaða og svo eignast foreldrarnir nýjan maka og það koma ný systkini og 
– þau eru kannski að fá fimm jólapakka frá afa og ömmu. Mér finnst það svona 
gjafaflóðið hefur aukist rosalega en mér finnst það vera að minnka aftur eins og 
síðustu tvö ár (AKO2010_1_A: 6). 

Breytt fjölskyldugerð ásamt bættum efnahag eru því á meðal þess sem stuðlað hefur 

að meiri efnishyggju jólanna á síðustu misserum og birtist þessi efnishyggja m.a. í fleiri 

pökkum, fyrirferðameiri skreytingum og aukinni 

auglýsingaherferð. 

Í kringum jólin eru auglýsingar sérstaklega 

áberandi og gegna því hlutverki að kynna 

ýmiskonar jólavörur, s.s. gjafir, mat og 

skreytingar (Santino, 1994: 8). Fyrsta 

jólauglýsingin sem fundist hefur í blaði hér á 

Íslandi var í Þjóðólfi árið 1866 en í henni var 

Nýja testamentið kynnt sem góð jólagjöf  handa 

börnum og unglingum. Þetta var upphaf 

auglýsingaflóðsins sem jókst með hverju árinu og 

hefur auðvitað tekið miklum breytingum síðan að 

fyrrnefnd auglýsing birtist í lok 19. aldar (Árni Björnsson, 1993: 367). Samkvæmt Jack 

Santino misbýður fólki stundum allar þær auglýsingar sem sjá má hvarvetna á 

jólatímanum og þá sérstaklega þegar að lætin byrja strax á haustmánuðum (Santino, 

1994: 6). Eflaust kannast t.d. sumir hér á landi við að sjá sjónvarpsauglýsingar í október 

um að jólavörurnar séu komnar í verslanir Ikea og ekki sé seinna vænna að hefja 

jólaundirbúninginn (Brynja Tomer og Ragnar Sigurðsson, 1999). Jóla-auglýsingarnar ná 

þannig yfir lengra tímabil en áður og leggja flestar þeirra áherslu á að við hefjum 

undirbúning jólanna snemma. Þegar ég fletti í gegnum Skessuhorn, héraðsblað 

Vesturlands, kom í ljós að margir eru á því að slíkar auglýsingar ýti undir neyslu og 

verst finnst fólki að efni þeirra beinist sífellt meira að börnum:  

Mynd 9. Jólaskreytingar í 
Jörundarholti á Akranesi.  
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Öll höfum við líka heyrt sorglegar sögur af fjölskyldudeilum í kringum jól og 
páska. Deilur sem eiga rætur sínar að rekja til auglýsinga þar sem ungu börnunum 
er talin trú um að þau vanti, þurfi að fá, og verði að eiga, ákveðna hluti til að teljast 
gild eða verðug í sínu félagasamfélagi. Auglýsingar geta nefnilega byggt upp 
miklar væntingar hjá börnum sem oft enda í grátköstum þegar í ljós kemur að þær 
standast ekki. Slíkar uppákomur og vonbrigði barnanna eru mikill streituvaldur hjá 
foreldrum sem hefur áhrif á samveru og gleði innan fjölskyldunnar (Helga Margrét 
Guðmundsdóttir, 2006). 

Samkvæmt þessu falla auglýsingar, 

sérstaklega í kringum hátíðir, því oft í 

grýttan jarðveg og í kaflanum 

,,Materialism and the Making of the 

Modern American Christmas“ kemur 

Russel Belk inn á þá staðreynd að 

margir einstaklingar kenni auglýsendum 

um aukna efnishyggju í kringum jólin. 

Ástæðan fyrir því er sú að 

auglýsingarnar setja ákveðin viðmið í 

samfélaginu sem segja til um hvaða 

neytendavörur eru nauðsynlegar fyrir 

hátíðina miklu og stuðla þannig að aukinni veraldlegri samkeppni á þessum tíma árs 

(Belk, 2001: 95). Þannig eiga auglýsingar stóran þátt í því að skapa samfélagslegar 

kröfur um hvernig skuli skreyta, hvað skuli borða, hvað skuli gefa og hvað skuli gera 

áður en að jólahátíðin gengur í garð. 

Eitt af því sem mikið er fjallað um 

fyrir jólin eru svokölluð jólahlaðborð 

en samkvæmt auglýsingum eru þau 

ómissandi partur af jólahaldinu. Slík 

jólahlaðborð endurspegla nokkuð vel 

efnishyggju jólanna og eru t.d. gott 

dæmi um þá ofgnótt í mat sem 

einkenna gjarnan hátíðina. Þess má 

geta að jólahlaðborðin eiga sér sögu 

hér á landi síðan árið 1978 en þá 

byrjaði Bjarni Árnason veitingamaður í 

Brauðbæ í Reykjavík að auglýsa 

Mynd 10. Jólaös í verslun Eymundsson á 
Akranesi árið 2004 

Mynd 11. Forréttir á jólahlaðborði á 
Fossatúni í Borgarfirði árið 2006. 
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sérstakt hlaðborð í hádeginu á fimmtudögum á jólaföstunni. Þessi hugmynd hlóð smám 

saman utan á sig og fleiri veitingahús fylgdu í kjölfarið. Réttirnir sem boðið var upp á 

urðu fjölbreyttari og á seinasta áratug 20. aldar var hægt að kjósa sér jólahlaðborð bæði 

í hádegi og að kvöldi hvaða dag sem er á aðventunni. Eftir aldamótin 2000 vatt þessi 

siður enn meira upp á sig og á síðustu árum hefur tími jólahlaðborðanna teygt sig aftur í 

nóvember (Árni Björnsson, 2006: 55). Samkvæmt heimildarmönnum mínum hefur 

hugsunarhátturinn síðastliðin ár verið þannig að nauðsynlegt þykir að fara á að minnsta 

kosti eitt jólahlaðborð fyrir hátíðina og þeir hörðustu sækja nokkur á hverju ári. 

Veitingastaðir keppast við að kynna það sem þeir hafa upp á að bjóða í þessu sambandi 

og í desember má sjá fjöldann allan af auglýsingum um jólahlaðborð í blöðum og 

tímaritum. Gjarnan er einnig boðið upp á lifandi tónlist á meðan á hlaðborðinu stendur 

og hefur siðurinn sífellt orðið að fyrirferðameiri skemmtun. Í nóvember árið 2006 gaf 

Morgunblaðið t.d. út sérblað þar sem að gerð var grein fyrir jólaþjónustu fyrirtækja í 

borginni það árið og þá sérstaklega því sem tengdist jólahlaðborðum: 

Nú líður senn að mesta veislutímabili ársins og eru veisluhaldarar í óða önn við að 
undirbúa jólavertíðina. Í þessu sérblaði getur að líta brot af því sem veitingahús, 
ferðaþjónusta, skemmtikraftar, hótel og önnur fyrirtæki hafa fram að færa í ár. 
Jólahlaðborðið vegur þyngst en þessi hefð, sem á ekki langa sögu hérlendis, er búin að 
festa hér rætur og nú er keppst við að bjóða til glæsilegustu veislunnar. Tónlistarfólk 
hefur líka í nógu að snúast, bæði við að skemmta á jólahlaðborðum og á tónleikum. 
Matur og tónlist hafa löngum átt góða samleið og því er við hæfi að flétta það saman í 
þessu blaði. Verði ykkur að góðu (Verði þér að góðu!, 2006: 2). 

Á þennan hátt náðu veitingahúsin og dagblöðin að skapa sér góð viðskipti mánuðina fyrir 

jól og ef tekið er mið af mínum heimildum þá er 

um að ræða tískubólu sem notið hefur gríðarlegra 

vinsælda meðal íbúa landsins, sérstaklega á síðustu 

tíu árum (AKO2009_1_B: 9).  

3.2 ,,Jólin koma þrátt fyrir skítuga 
skápa og færri pakka“  

Þótt efnishyggjan hafi orðið sífellt meira 

áberandi með hverjum áratugnum hér á landi þá 

er ekki endilega hægt að tala um að 

undirbúningur jólanna einkennist af miklu meiri 

græðgi eða ágirnd en áður. Lífsstíll fólks breytist 

einfaldlega í samræmi við breytta  samfélagsgerð 

Mynd 12. Skreytingar á 
jólahlaðborði á heimili Ástu 
Bjarkar í desember 2009. 
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og efnishyggja í tengslum við jólin er því mun flóknari en hún virðist við fyrstu sýn. Þó 

svo að jólagjafir og jólahlaðborð séu auðvitað efnisleg fyrirbæri þá endurspegla þau 

einnig félagsleg gildi. Jólagjafir snúast til að mynda ekki bara um neyslu heldur tjá þær 

líka tilfinningar og oftast liggur að baki væntumþykja fólks til nánustu aðstandenda 

(Carrier, 2001: 55). Það er því munur á söluvörum og gjöfum líkt og James Carrier 

bendir á í umfjöllun sinni um siði tengda jólagjöfum í Ameríku: 

While the mass of the objects that confront Americans are commodities, they do 
not remain in this impersonal state. Instead, people routinely appropriate their 
purchases. They convert them into possessions, objects that bear a distinct personal 
identity and embody distinct social relations and so are suitable for use within the 
household (Carrier, 2001: 62). 

Það er semsagt hugsun á bakvið gjafirnar og má í raun líkja þessu ferli við matarhætti 

hjá fjölskyldum. Fólk byrjar á því að kaupa sér matvörur út í búð sem hafa á þeim 

tímapunkti takmarkaða þýðingu. Þegar að þetta fólk byrjar að vinna úr hráefnunum 

umbreytir það hinsvegar vörunum og gerir máltíð fyrir fjölskylduna. Þannig fá hráefnin 

nýja merkingu og verða þáttur í því að sameina fjölskylduna yfir góðri máltíð. Carrier 

bendir einnig á að innkaup séu ákveðin athöfn sem einkenni hversdaginn allan ársins hring 

og jólainnkaup þar af leiðandi umfangsmeiri útgáfa af þessari hversdaglegu athafnasemi því 

að yfir jólatímann er meira um neyslu. Fleiri vörur eru keyptar en venjulega og geta 

jólagjafainnkaup verið erfið og tímafrek vinna sem við myndum líklega ekki leggja á okkur 

nema til að gleðja okkar nánustu. Það liggur því meira að baki efnishyggjunni í kringum 

jólin og sýna ofangreind dæmi fram á að hún snýst ekki eingöngu um græðgi fólks heldur 

einnig um tilfinningar þess. Því má jafnvel hugsa sér jólainnkaupin sem ómissandi part af 

hátíðinni frekar en óheppilegan og neikvæðan vöxt viðskipta af völdum fleiri auglýsinga og 

betri efnahags (Carrier, 2001: 62 og 63). 

Mannfræðingurinn Daniel Miller rannsakaði kauphegðun fólks og greindi frá 

niðurstöðum sínum í bókinni Theory of Shopping sem kom út árið 1998. Í bókinni 

dregur hann m.a. svipaðar ályktanir og Carrier og sýnir fram á að innkaup fólks snúist 

að miklu leyti um tilfinningaleg gildi. Oftast eru það húsmæðurnar á heimilinu sem sjá 

um að kaupa inn og bera þær þá oftar en ekki hag annarra fjölskyldumeðlima fyrir 

brjósti. Þær versla þannig gjarnan með hliðsjón af löngunum sinna nánustu. Samkvæmt 

rannsókn Millers þá reyna konurnar þó einnig að hafa áhrif á maka sinn og börn með 

innkaupunum. Dæmi um þetta er að kaupa hollari fæðu og reyna þannig að láta aðra í 

fjölskyldunni lifa heilbrigðara lífi. Hvort sem að konurnar kaupa inn eitthvað sem aðra 

fjölskyldumeðlimi langar í eða það sem þær telja bæta líðan þeirra þá er hugsunin á 
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bakvið innkaupin hlaðin tilfinningum og verslunarleiðangurinn athöfn sem lýsir 

umhyggju fyrir nánustu fjölskyldu eða vinum (Miller, 1998: 17-18). 

Guðrún Guðlaugsdóttir er sammála kenningum þeirra Millers og Carriers eins og fram 

kemur í Morgunblaðinu í desember árið 1997 þar sem að hún skrifaði um gildi jólanna: 

Vissulega kaupum við mikið fyrir jólin, en hvernig á annað að vera, fólk vinnur 
utan heimilis allflest og það gefst varla mikill tími til að búa til jólagjafir eins og 
gert var lengi vel. Líklega myndu þó margir gera meira af slíku ef þeir hefðu 
aðstæður til þess, víst er að við myndum halda áfram að gefa jólagjafir þótt þær 
væru ekki keyptar tilbúnar eins og nú er oftast gert. [...] Það sýnir svo ekki verður 
um villst að þessi hátíð hefur afar mikið tilfinningagildi fyrir margt fólk og kannski 
meira en við gerum okkur í fljótu bragði grein fyrir (Guðrún Guðlaugsdóttir, 1997). 

Líkt og Guðrún bendir á þá breytast áherslurnar á jólatímanum í samræmi við 

félagslegar aðstæður. Breytt samfélagsgerð hefur orðið til þess að jólin eru nú mesti 

verslunartími ársins en þrátt fyrir breytta tíma eru þau einnig hátíð fjölskyldunnar enn 

þann dag í dag. Í nútíma samfélagi þar sem að kjarnafjölskyldan virðist eiga sífellt 

erfiðara uppdráttar eru jólin jafnvel farin að snúast meira um nánustu ættingja og 

fjölskyldu en áður (Kuper, 2001: 164). Þó svo fólk versli meira fyrir jólin en forðum 

þýðir það þess vegna ekki að þau snúist nú eingöngu um neyslu á hinu veraldlega því 

líkt og kemur fram hér að ofan þá liggur meira að baki tilstandinu. 

Samkvæmt mínum heimildarmönnum virðist einnig sem að minna beri á augljósri 

efnishyggju í kringum jólin hér á landi eftir að kreppan skall á haustið 2008 og fólk er farið 

að njóta jólanna á öðruvísi máta: ,,Já, mér finnst hefðirnar hafa breyst rosalega mikið í 

samfélaginu og sérstaklega náttúrulega bara síðustu tvö ár. Það er minna lögð áhersla á 

þessar til dæmis rosalegu stóru jólagjafir. Og það hefur meiri áhersla verið lögð á svona 

afslöppun á aðventunni. Mér finnst minnka stressið“ (AKO2010_1_A: 6). Þetta er skoðun 

Þóru Geirlaugar á þróuninni og var Sigríður Vilhjálmsdóttir henni sammála. Samkvæmt 

Sigríði náði efnishyggjan hér á landi hámarki árið 2007 en hugsunarhátturinn í samfélaginu 

breyttist á ný við efnahagsþrengingar á síðustu tveimur árum:  

Þetta er að snúast þannig að fólk er farið að meta meira það sem það hefur. Og 
þessi gildi – meina – kaupa allt, ég meina hvað er að kaupa allt? Ég hugsa það 
þannig því að það þarf ekkert þetta allt sko. Maður getur skapað sín jól sjálfur bara 
með því að vera heima og þess vegna kveikja á kerti sko – og hafa samveru 
(AKO2010_1_B: 4). 

Fleiri heimildarmanna minna voru sammála Sigríði og töldu að dregið hefði úr 

hinum efnahagslegu kröfum jólanna eftir að kreppan skall á. Samkvæmt þeim hefur 

samfélagið tekið breytingum á síðastliðnum tveimur árum og karlmaður á þrítugsaldri 
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hefur t.d. þetta að markmiði þegar hann undirbýr jólin: ,,Að eltast ekki við neysluhyggju 

jólanna heldur að láta sér líða vel með fátt og meta þannig betur það sem maður fær“ 

(AKO2010_2 kk f. 1981). Líkt og kom fram í kafla tvö þá voru þeir einstaklingar sem 

ég tók viðtal við einnig á því að dregið hefði úr kröfum um djúphreingerningar og 

bakstur á fimmtán smákökusortum fyrir jólin. Ef marka má heimildarfólk mitt má því 

segja að komin sé meiri yfirvegun í undirbúning jólanna en verið hefur í langan tíma. 

Undirbúningur jólanna hefur þannig tekið ýmsum breytingum á síðustu sextíu árum 

og þróast í takt við samfélagið og efnahag þess. Sigurborg Brynja Ólafsdóttir lýsti 

þessari þróun vel þegar ég ræddi við hana í mars 2009:  

Mér finnst sko hefðirnar hafa líka bara breyst á mínu æskuheimili. Þær eru ekkert 
þær sömu í dag og voru þegar ég ólst upp. Þetta hefur meira breyst út af því að 
tímarnir hafa breyst ekki vegna þess að ég vilji ekki halda í þær hefðir sem voru. 
Þróunin hefur orðið svona í þjóðfélaginu meira að það er farið að skreyta mikið 
fyrr og setja jólaseríurnar út mikið fyrr en var.  
Ég upplifði aldrei neitt stress á Þorláksmessu sem barn sko en þegar ég lít til baka 
sem fullorðin manneskja og hugsa af hverju í ósköpunum var þetta allt geymt að 
gera alla skapaða hluti fram á Þorláksmessu þá finnst mér það hálf brjálæðislegt 
[brosir] og ég [hlær] er svo sem fegin að vera ekki í þeim pakkanum sjálf í dag. Ég 
hef nú reynt að gera bara svona rólega aðventu. Ég hef mjög oft, búin að kaupa 
megnið af jólagjöfunum áður en aðventan gengur í garð vegna þess að ég hreinlega 
nenni ekki að vera í búðum á aðventunni nema í mjög litlum mæli. Þannig að við 
höfum nú reynt að eiga bara mjög notalega aðventu og svona tími sem fjölskyldan 
á saman. Og ekki að fara að gera eitthvað stress og læti.  
En ég svo sem viðurkenni það alveg það er…ég er ekki jafn dugleg og mamma var 
[hlær] eins og í bakstri eða djúpum þrifum eða eitthvað en ég held að það sé líka 
bara mjög almennt í dag. Fólk bakar minna eða kaupir kannski frekar þá eða. [...] 
Það er ekki alveg þessi svakalegu jólaþrif sem tíðkuðust, að fara inn í alla skápa og 
upp á skápa þó það sé alveg hérna bara gerð svona ágætis þrif. Það er kannski 
meira lagt upp úr því bara að kveikja ljós og hafa hérna mjög notalegt í kringum sig 
alla aðventuna og mér finnst það bara mjög jákvætt (AKO2009_1_C: 9). 

Heimildarmenn mínir voru nokkuð sammála um að kröfur jólanna um miðbik 20. 

aldar og allt fram á síðasta áratug hennar hafi mikið til snúist um hreingerningar og 

bakstur. Með betri efnahag var síðan lögð meiri áhersla á veraldleg gæði í kringum jólin 

og náði þessi efnishyggja hámarki eftir aldamótin 2000. Efnishyggjunni fylgdu 

ákveðnar kröfur um neyslu af ýmsu tagi og ef fólk náði ekki að fylgja þeim braust það 

gjarnan fram í svipuðu stressi og fólk upplifði áður fyrr þegar ekki var búið að þrífa allt 

hátt og lágt fyrir hátíðina. Í kjölfar efnahagskreppunnar síðustu ár hefur hinsvegar 

dregið úr kröfum um neyslu og kannski er fólk loks að átta sig á því að jólin koma jú 

alltaf ,,þrátt fyrir skítuga skápa“ (Eydís Guðmundsdóttir, 2009: 2) og færri pakka. Ef 

heimildir um jólaverslun síðustu ára eru skoðaðar kemur fram að heimildarmenn mínir 

hafa á nokkuð réttu að standa. Samkvæmt Rannsóknarsetri verslunarinnar við 
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Háskólann á Bifröst þá komu áhrif efnahagskreppunnar rækilega fram í verslun fyrir 

jólin 2008 en þá nam samdráttur hennar 18,3% frá árinu 2007. Svipaða sögu var að 

segja fyrir jólin 2009 en þá minnkaði jólaverslunin að raunvirði þó svo að neytendur 

hafi varið fleiri krónum til innkaupanna en árið áður. Samkvæmt könnun sem gerð var í 

verslunarmiðstöðvum í Reykjavík, Borgarnesi og Vestmannaeyjum þá breyttist einnig 

mynstur verslunar fyrir jólin síðustu tvö árin en þá fóru landsmenn m.a. að gefa sér betri 

tíma í jólainnkaupin, fleiri notuðu allt árið til jólainnkaupa og þar að auki urðu gjafirnar 

persónulegri en áður.  (Rannsóknarsetur verslunarinnar, 2009: 5, 7 og 8).  

3.3 Samantekt 

Í kaflanum hef ég fjallað um efnishyggju jólanna, hvernig hún helst í hendur við þróun 

samfélagsins og hagkerfisins og þær kröfur sem sprottið hafa í kringum hana. Þetta eru til 

að mynda kröfur um fleiri jólagjafir, árlegt jólahlaðborð og meiri skreytingar. Aukin 

efnishyggja leggur meiri áherslu á hin veraldlegu gæði og samkvæmt mínum heimildum þá 

stafaði stress jólahaldsins eftir síðustu aldamót ekki lengur af óttanum við að ná ekki að 

djúphreinsa heimilið fyrir hátíðina heldur af of miklum vinnutíma ásamt óraunhæfum 

markmiðum um neyslu. Auglýsingar eiga stóran þátt í að kynna söluvörur jólanna og setja 

gjarnan fram viðmið í samfélaginu sem eiga að segja til um hvað þyki sjálfsögð neysla fyrir 

hátíðina. Oft eru þessi viðmið hinsvegar langt frá því að vera raunhæf og getur slíkt haft 

slæm áhrif á líðan fólks sem telur sig þá ekki standa undir þeim kröfum sem samfélagið 

setur (AKO2010_11 kvk f. 1969). Samkeppni verður meira áberandi í samfélagi þar sem 

mikið er gert úr veraldlegum gæðum og keppast menn t.d. við að kaupa sem flestar 

jólagjafir eða að skreyta meira en nágranninn. Aukinni efnishyggju fylgir þannig augljósari 

samkeppni meðal fólks, meiri neysla á söluvörum og aukið vinnuálag. 

Af þessum ástæðum horfa margir heimildarmanna minna með eftirsjá til gamalla 

tíma þar sem að hófsemi einkenndi allt jólahaldið að þeirra mati. Þessir einstaklingar 

átta sig hinsvegar ekki endilega á því að tilhald jólanna hefur alltaf tekið mið af 

einhverskonar efnishyggju. Áður fyrr biðu íslenskar fjölskyldur t.d. með óþreyju eftir 

jólamatnum sem sumstaðar var meiri en fólk gat í sig látið. Það voru einnig gefnar gjafir 

þó svo að þær hafi verið af öðru tagi en nú þekkist. Efnishyggja jólanna er því ekki 

eingöngu nýtt fyrirbæri síðkapítalisma heldur má segja að veraldleg gæði hafi lengi sett 

svip sinn á ytra gervi jólanna. Ytra gervið breytist svo auðvitað eftir samfélagsgerðinni 

hverju sinni og verður t.d. meira áberandi með bættum efnahag. 
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Líkt og James Carrier bendir á í ,,The Rituals of Christmas Giving“ þá liggur líka 

fleira en græðgi að baki efnishyggjunni því að oftast fylgir einhverskonar hugsjón 

jólainnkaupunum. Fólk leggur t.d. sjaldnast á sig að kaupa ótal jólagjafir nema vegna 

þess að þær hafa að markmiði að gleðja nánustu ættingja eða vini. Þó að efnishyggjunni 

fylgi e.t.v. öfgar oft á tíðum þá helst hún í hendur við tilfinningar fólks og þar af 

leiðandi verða hlutlausar söluvörur að persónulegum gjöfum. Viðmælendur mínir eru 

einnig flestir á því að efnishyggjan hafi verið minna áberandi eftir að kreppan skall á 

haustið 2008 og helst þetta í hendur við tölur um minni jólaverslun síðustu tvö árin. Það 

virðist því sem fólk nú til dags sé á þeirri skoðun að djúpar hreingerningar, fimmtán 

smákökusortir og óraunhæft pakkaflóð þurfi ekki endilega að vera hluti af undirbúningi 

jólanna til þess að hátíðin mikla gangi í garð.   
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4 Kynhlutverk 

Oftast er að mörgu að huga fyrir jólin og á flestum heimilum því töluvert að gera í 

desembermánuði. Samkvæmt heimildarmönnum mínum er þó misjafnt eftir tímabilum 

og aðstæðum hvað fólk leggur mesta áherslu á hverju sinni. Nú til dags virðist fólk til að 

mynda ekki vera jafn upptekið af því að djúphreinsa heimili sín fyrir jólin og áður fyrr 

né baka ógrynni af smákökum. Á allra síðustu árum virðist þess í stað hafa verið lögð 

meiri áhersla á gjafir og ýmiskonar skemmtanir eins og hlaðborð eða tónleika. Hefðirnar 

taka semsagt á sig breytilega mynd í samræmi við samfélagsgerðina en hver sem sú 

mynd er þá hefur aðventan verið erilsöm allt frá fornu fari og er enn í dag. Samkvæmt 

þjóðháttafræðingnum Árna Björnssyni þá minntust einstaklingar sem fæddir voru fyrir 

aldamótin 1900 t.d. vel þess vinnuálags sem fólk mátti þola í aðdraganda jólanna. Þetta 

átti einkum við tóskapinn og kepptist fólk m.a. við prjónles sem leggja átti í kaupstað 

fyrir jólin (Árni Björnsson, 1993: 334). Þegar tuttugasta öldin gekk í garð var álag í 

kringum jólatímann enn mikið og ef marka má mínar heimildir hefur fólk haft heilmikið 

fyrir stafni á aðventunni æ síðan en þó með breyttum áherslum. En hverjir eru það sem 

taka á sig mestu vinnuna þegar kemur að undirbúningi jólanna? 

Þegar kemur að því að undirbúa hátíðina spila einstaklingar misstórt hlutverk og 

hlutverk kynjanna er ekki jafnt. Þetta fer þó að sjálfsögðu eftir fjölskyldum og 

samfélagslegum aðstæðum en samkvæmt heimildarmönnum mínum þá eru það oftast 

mæðurnar sem koma fyrst upp í hugann þegar fjallað er um undirbúning jólanna. Í 

flestum tilfellum eru það nefnilega þær sem leggja harðar að sér en nokkur annar 

fjölskyldumeðlimur á þessum tíma árs og ef marka má rannsóknir mannfræðingsins 

Adam Kuper eru það einmitt mæðurnar sem undirbúa jólin (Kuper, 2001: 171). Þrátt 

fyrir að ég hafi ekki komið ítarlega inn á þetta í köflunum hér á undan þá gefa dæmin 

sem ég hef notað skýrt til kynna að í gegnum tíðina hafi konur haft yfirumsjón með 

undirbúningi jólanna. Til að mynda tóku flestir viðmælendur mínir fram að mæður 

þeirra hefðu að mestu leyti séð um bakstur, hreingerningar, mat og gjafir. Ef þær unnu 

ekki verkin sjálfar var raunin að minnsta kosti raunin sú að mæðurnar sögðu öðrum 

fjölskyldumeðlimum fyrir verkum svo allt væri í röð og reglu og tilbúið fyrir 

aðfangadagskvöld. Hlutverk kvenna hefur því löngum verið stórt þegar kemur að 
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undirbúningi jólanna og þó svo að það hafi breyst á síðustu sextíu árum þá spila þær 

samkvæmt mínum heimildarmönnum ennþá stærsta partinn í jólaundirbúningnum. 

4.1 ,,Mamma stýrði því öllu saman“ 

Oftast eru fjölskyldan og börnin miðpunktur jólanna sem gerir að verkum að gjarnan er 

litið á jólin sem hátíð fjölskyldunnar (Kuper, 2001: 171). Það er gert út á samveru við 

nánustu fjölskyldumeðlimi og reynt að gleðja yngstu kynslóðina sem er í góðu samræmi 

við að jólin hafa í margar aldir verið haldin til minningar um fæðingu barns sem lagt var 

í jötu (Kristján Eldjárn, 1986: 241). Börnin gegna þannig stóru hlutverki í kringum jólin 

en sama má segja um fullorðna þó svo að hlutverk þeirra sé af öðrum toga. Þar að auki 

eru hlutverk hinna fullorðnu misjöfn og til að mynda má sjá töluverðan mun á 

kynjunum þegar að kemur að því að undirbúa jólin. Konur virðast eiga stærri þátt í 

undirbúningi jólanna heldur en karlar og samkvæmt umfjöllun Adam Kuper í kaflanum 

,,The English Christmas and the Family: Time Out and Alternative Realities“ þá leggur 

kvenfólkið aldrei harðar að sér en einmitt í kringum jólin (Kuper, 2001: 171). Svör 

heimildarmanna minna renna stoðum undir kenningar Kuper því flest allir voru þeir 

sammála um að bæði fyrr og nú færi móðirin á heimilinu með aðalhlutverkið í 

undirbúningi jólanna. 

Í Borgfirzkri blöndu, sem Bragi Þórðarson tók saman, lýsir Jórunn Bachman 

æskujólum sínum í Borgarnesi í kringum 1920 þar sem hún ólst upp á stóru heimili 

foreldra sinna: 

Jólaundirbúningur byrjaði fannst mér, strax þegar matargerð haustsins lauk, þá var 
farið að hugsa fyrir fatnaði til jólanna, því allar flíkur þurfti meira og minna að 
vinna heima. Þar voru nokkrar konur í bænum sem prjónuðu á vél. Til þeirra var 
farið með garn og band í nærföt, sokka, peysur, trefla og húfur. En svo varð að 
sauma þetta allt saman heima, fella af og hekla hálsmál, festa tölur í opnar peysur 
og fleira. Laufabrauð var alltaf bakað heima og það enginn smáskammtur. Mamma 
stóð heilan dag við það. Allur þessi mikli undirbúningur jólanna hvíldi á mömmu. 
Hún stjórnaði öllu og vann mest sjálf. Pabbi fylgdist með því sem gert var, hvatti 
systkinin til dáða og kastaði fram vísum til okkar eftir því sem tilefni gafst (Bragi 
Þórðarson, 1983: 36 og 37). 

Á þessu sést að í byrjun 20. aldar var hlutverk kvenna í undirbúningi jólanna stórt og 

m.a. voru gerðar kröfur til þess að þær prjónuðu, saumuðu og bökuðu fyrir hátíðina. Þar 

að auki var í þeirra verkahring að þrífa húsið hátt og lágt (Bragi Þórðarson, 1996: 171). 

Á aðfangadag árið 1943 var komið inn á þessa hlutverkaskipan á kvennasíðu 

Morgunblaðsins: ,,Ætli börnin geri sér ljóst hvaða manneskju þau eiga mest að þakka 

hversu hátíðleg og ógleymanleg jólahátíðin verður þeim. Auðvitað er það hún mamma 
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sem mestan þáttinn á í því. Hún hefur verið önnum kafin frá morgni til kvölds dagana 

fyrir jólin, því að mörgu þurfti að ljúka og í mörg horn var að líta“ (Kvennasíða 

Morgunblaðsins, 1943: 25). Þetta er góður punktur því að oft gera aðrir sér ekki grein 

fyrir því hversu hart flestar mæður leggja að sér fyrir jólin og samfélagið viðurkennir 

almennt ekki að þarna sé um eiginlega vinnu að ræða (Kuper, 2001: 171). 

Þegar heimildarmenn mínir rifjuðu upp jólin var eins og þeir uppgötvuðu margir 

hverjir hversu stóran þátt móðir þeirra lék í undirbúningi jólanna. Það má því kannski 

segja að vinna kvenna sé metin einna mest þegar fólk lítur til baka og margir sjá þá 

hlutverk þeirra í réttu ljósi. Þeir heimildarmenn mínir sem eru fæddir í kringum miðja 

öldina voru sammála Jórunni Bachman um að undirbúningur jólanna á æskuheimili 

þeirra hefði að mestu hvílt á móður þeirra. Halldóra Böðvarsdóttir var t.d. á því að 

þáttur kynjanna hefði verið misjafn í þessu sambandi: ,,Mér fannst móðirin þurfa voða 

mikið að taka þátt í þessum undirbúningi. Það bættist bara við hana meira álag“ 

(AKO2010_1_C: 4). Kona sem er fædd árið 1956 og alin upp í Borgarbyggð lýsti einnig 

mikilvægu hlutverki móður sinnar á aðventunni:  

Mamma sá alfarið um allt sem sneri að matnum. Hún bakaði ótal smákökusortir. 
Bjó til ísinn sem var borðaður á aðfangadag. Hún sá líka um verkstjórnina og kom 
okkur systrunum og pabba til verka. Hans verkefni í tengslum við undirbúning 
jólanna var að aðstoða við aðföng, skreyta ganginn og koma jólatrénu í fötu og inní 
stofu. Hann var síðan í aðalhlutverki á jólunum sjálfum við að lesa á pakkana þegar 
þar að kom og reykja vindil þegar búið var að vaska upp eftir matinn og áður en 
pakkalesturinn hófst. Við stelpurnar sáum um hreingerningar undir verkstjórn 
mömmu, pökkuðum inn og  skreyttum (AKO2010_14 kvk f. 1956). 

Á þessu heimili höfðu allir ákveðið hlutverk en mest var álagið þó á móðurinni og 

það var hún sem var við stjórnvölinn og sá til þess að allt væri tilbúið fyrir hátíðina. 

Þegar komið var fram á áttunda og níunda áratug aldarinnar var það enn aðallega í 

verkahring kvenmanna að undirbúa jólin: ,,Já, undirbúningurinn lenti mun meira á 

okkur kvenfólkinu í fjölskyldunni. Sérstaklega mömmu, hún sá um að kaupa jólagjafir, 

skrifa jólakort, baka og skreyta húsið. Pabbi og við systkinin sáum síðan um að bera út 

jólakortin“ (AKO2010_11 kvk f. 1969). Svona lýsti kona á fertugsaldri verkaskiptingu 

heimilisins þegar hún var að alast upp á Akranesi og tók Sigurborg Brynja Ólafsdóttir 

sem fædd er árið 1973 í sama streng þegar hún ræddi við mig um aðventuna en á hennar 

æskuheimili spilaði móðirin gríðarlega stórt hlutverk:  

Þegar við vöknuðum á Þorláksmessu þá átti eftir að semsagt þrífa allt húsið og 
skreyta og hérna mamma stýrði því öllu saman [hlær] þannig að við vorum meira 
að hjálpa til. Og það var náttúrulega gerð svona góð þrif, allt þrifið hátt og lágt og 
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hérna og farið í hvert einasta horn og skrúbbað og allt eftir þessu. Síðan þegar búið 
var að skreyta jólatréð að þá hérna, þá var nú yfirleitt svona bara farið að styttast í 
háttatíma hjá okkur krökkunum en mamma hún var yfirleitt langt fram eftir nóttu 
að klára að skreyta. Hún semsagt skreytti stofuna hátt og lágt og hún bjó sjálf til 
svona jólaskreytingar sem voru á borðinu með svona lifandi greni og kerti. Já, hún 
var mjög dugleg alla aðventuna. Það var margt sem var gert. Ég man hún einhver 
skipti saumaði það sem var gefið í jólagjafir, sko var að sauma dúkkuföt eða 
eitthvað í barbídótið og svoleiðis þannig að hérna hún var að föndra við það. Og 
hún hafði náttúrulega umsjón með þessum jólagjöfum handa flestum en maður tók 
nú einhvern þátt í því seinna meir (AKO2009_1_C: 4 og 7). 

Þessi tvö svör endurspegla ágætlega hlutverk kynjanna í kringum 1980 og 

samkvæmt heimildarmönnum 

mínum þá breyttust þau lítið á 

síðustu tveimur áratugum 

aldarinnar. Kvenfólkið gegndi enn 

stærsta hlutverkinu og svörin frá 

yngstu heimildarmönnum mínum 

um hlutverkaskiptingu voru af 

svipuðum toga og frá þeim sem 

eldri eru. Guðjón Þór Grétarsson 

hafði til að mynda þetta að segja 

um skiptinguna: ,,Já, við höfðum 

öll einhver hlutverk en misstór 

auðvitað. Mamma hafði stærsta hlutverkið, hún sá um allar gjafir, matinn að stórum 

hluta, jólafötin og fleira“ (AKO2010_1_E: 6). 

Karlmaður frá Skilmannahreppi fæddur árið 1985 

nefndi að á hans heimili hefði verið reynt að skipta 

verkefnum jólanna niður en í framhaldi af því bætti 

hann við: ,,En mamma átti svona fasta hluti eins og 

að elda. Það verður nú reyndar að viðurkennast að 

það lenti alltaf mest á mömmu því við vorum ekkert 

rosalega dugleg“ (AKO2010_16 kk f. 1985). 

Þó svo að flest heimilisfólk hafi eitthvert 

hlutverk þegar kemur að undirbúningi jólanna þá 

sýna dæmin glögglega að í flestum tilfellum sjá 

mæðurnar um að skipuleggja mest allt og þar af 

leiðandi lenda flestar þær kröfur sem fylgja 

Mynd 13. Ásta Björk að undirbúa jólamatinn 
árið 2006 

Mynd 14. Ávallt í eldhúsinu. 
Jólin 2009.  
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hátíðinni á þeirra herðum. Þetta getur í sumum tilfellum skapað streitu á heimilinu og 

eflaust myndu sumir fjölskyldumeðlimir kjósa að tilstandið í kringum hátíðina væri 

minna. Kona úr Borgarbyggð fædd árið 1952 er ein þeirra en álagið sem hún upplifði á 

jólunum sem barn hefur áhrif á hvernig hún sjálf hefur hagað jólatímanum á 

fullorðinsárum: ,,Þegar ég var barn leið mér alls ekki vel á jólunum og líklega tengjast 

þau jól mínum jólapirringi í dag. Jólaundirbúningurinn hefur auðvitað gerbreyst af því 

að ég undirbý jólin eiginlega ekki og móðir mín undirbjó jólin í einhverju algjöru 

brjálæði finnst mér núna“ (AKO2010_6 kvk f. 1952). Guðjón Þór sem fæddur er árið 

1984 fann einnig fyrir ákveðnu stressi varðandi undirbúninginn og lýsti hann 

Þorláksmessudegi á sínu æskuheimili svona: ,,Ég átti persónulega eftir að bera út öll 

jólakortin en mamma átti helling eftir að gera miðað við hvað hún var stressuð“ 

(AKO2010_1_E: 2). Það gefur að skilja að svo mörgum verkum geti fylgt álag og 

minnist Katrín Inga til að mynda þess að hafa tiplað svolítið á tánum í kringum móður 

sína á aðventunni: ,,Það voru bara allir að undirbúa og mamma var að þrífa og við 

vorum eiginlega bara svona að passa okkur að vera ekkert kannski mikið fyrir meðan 

hún þreif og undirbjó“ (AKO2009_1_D: 3). Undirbúningurinn getur því tekið sinn toll 

og eflaust gleymist stundum að slaka á og njóta jólanna í öllu tilstandinu  líkt og 

Halldóra Böðvarsdóttir benti á þegar við ræddum saman um jólatímann 

(AKO2010_1_C: 5). Af öllum þessum dæmum má ljóst vera að verkaskipting um jólin 

byggir ekki síst á kynjaskiptingu og í kaflanum hér að neðan mun ég leitast við að svara 

hvers vegna þessu er svona háttað. 

4.2 Afhverju öll þessi vinna? 

Eins og kom fram í byrjun kaflans er gjarnan litið á jólahátíðina sem frítíma þar sem 

fjölskyldan gleðst saman. Hinsvegar hugsar fólk ekki alltaf út í að þessum tíma fylgir 

ekki einungis kærkomið frí í faðmi nánustu ættingja og vina heldur líka mikið álag sem 

bitnar einna helst á kvenþjóðinni. Dr. Leslie Bella fjallar um þetta í bókinni The 

Christmas Imperative sem kom út árið 1992. Þar gerir hún grein fyrir því að það sem 

fellt hefur verið undir svokallaðan frítíma fjölskyldunnar, t.d. jólatíminn, sé í rauninni 

ekki frí fyrir konur heldur þvert á móti mikil vinna. Ástæðan fyrir þessu er að konur 

upplifa oft þá tilfinningu að þurfa að geðjast fjölskyldu sinni og reyna þær því að gera 

allt sem í þeirra valdi stendur til að gleðja aðra fjölskyldumeðlimi. Þetta á sérstaklega 

við um jólin vegna þess að sá tími hefur löngum verið tileinkaður fjölskyldunni. Þar af 

leiðandi keppast konur við að klára hin ýmsu verkefni fyrir jólin til þess að hátíðin 
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heppnist sem best og má segja að sú löngun kvenna að hafa jólin sem fullkomnust geti 

skapað óraunhæf markmið sem valda frekar stressi en gleði fyrir fjölskylduna þegar 

uppi er staðið (Bella, 1992: 17-18). 

Ástæður þess að kvenmenn hafa í gegnum tíðina fundið sig knúna til að geðjast 

öðrum meðlimum fjölskyldunnar og taka þátt í öllu þessu tilstandi fyrir jólin eru 

samkvæmt Bella af ýmsum toga. Í fyrsta lagi eiga flestar konur minningar um mæður 

sínar eða ömmur þar sem þær leggja mikinn metnað og vinnu í undirbúning jólanna. 

Oftast eru þetta góðar minningar og samkvæmt heimildarmönnum Bella vilja þær því 

feta í fótspor formæðra sinna og taka þátt í að skapa slíkar minningar fyrir sín eigin börn 

(Bella, 1992: 18). Þær konur sem ég ræddi við tóku flestar fram að hefðirnar hefðu 

breyst mikið síðan þær voru að alast upp en samt sem áður reyna þær að halda í ýmsa 

siði frá sínu æskuheimili. Sigurborg Brynja er ein þeirra: 

Mér finnst sko hefðirnar hafa líka bara breyst á mínu æskuheimili, þær eru ekkert 
þær sömu í dag og voru þegar ég ólst upp. Ég til dæmis skreyti strax í byrjun 
desember, ég bíð ekki með það fram á Þorláksmessu. En hérna, ég er svona 
fastheldin á kannski Þorláksmessuna sjálfa að því leytinu til að ég vil hlusta á 
jólakveðjurnar í útvarpinu, má alls ekki missa af því, og mér finnst bara tilheyra að, 
að fá smá skötuilm í loftið [hlær] og ég vil hafa allt hreint og fínt heima hjá mér og 
svoleiðis og, og mér finnst tilheyra að skreyta jólatréð á Þorláksmessukvöld. [...] 
Ég hef svona reynt að halda í þá einhvernveginn stemmningu meira sem var. Mér 
fannst ég upplifa sem barn og ég vona að mín börn upplifi á mínu heimili sem 
svona að hérna það er hátíð að ganga í garð og það er einhver hátíðleiki og svona 
öðruvísi notaleg stemmning (AKO2009_1_C: 8). 

Þrátt fyrir að Sigurborg feti ekki alveg í fótspor móður sinnar þegar kemur að 

undirbúningi jólanna og baki t.d. minna þá er ljóst að á aðventunni reynir hún að gleðja 

börn sín og skapa svipaðar minningar og hún sjálf upplifði sem ung stúlka 

(AKO2009_1_C: 8-9). Konur eiga sér þannig oft eldri kynsystur sem fyrirmyndir þegar 

undirbúa á fyrir jólin og markmiðið með þessari vinnusemi kvenna sem svo lengi hefur 

verið þekkt í desembermánuði virðist ávallt vera að gleðja aðra fjölskyldumeðlimi. 

Ástæða þess að það eru oftar konur en karlar sem taka á sig þessa vinnu tengist e.t.v. 

þeirri ímynd sem jólin hafa í kristinni trú. Á jólunum fögnum við fæðingu frelsarans og 

á því sögusviði sjáum við skírlífa móður halda á saklausu barni með faðirinn í 

bakgrunni. Þessi þekkta sena ýtti samkvæmt Bella undir gildismat Viktoríutímabilsins 

þar sem að hin ástríka móðir átti að ala upp börn sín innan veggja heimilisins á meðan 

að hlutverk eiginmannsins var að vinna úti í þeim tilgangi að halda fjölskyldunni uppi 

fjárhagslega. Drottningin Viktoría var sjálf álitin hin fullkomna móðir en hún var ekki 

við annan karlmann kennd en eiginmann sinn, eignaðist með honum börn innan 



51 

hjónabands. Gildi hennar voru höfð í hávegum í tímaritum og blöðum beggja vegna 

Atlantshafs enda samræmdust þau vel gildismati og sjálfsmynd evrópskrar 

borgarastéttar sem tók á tímum Viktoríu við völdum um alla álfuna (Frykman og 

Löfgren, 1987: 118-123). Þó svo að þær konur sem ég ræddi við hafi ekki nefnt 

fjölmiðla sem fyrirmynd sína fyrir tilstandinu þá hefur ímyndin um hina heimavinnandi 

húsmóður lengi verið þekkt og þrátt fyrir baráttu kvenréttindasinna fyrir annarri hugsun 

hér á Íslandi sem og annars staðar þá eimir enn eftir af þessum gildum. Þetta á einna 

helst við um jólin þar sem margar konur leggja á sig ómælda vinnu í þágu heimilis og 

fjölskyldu (Bella, 1992: 227-228). 

Mynd 15. Hlutverk Jóseps virðist ekki stórt á jóladaginn. 

Nú þegar flestar konur eru farnar að vinna úti og fjölskyldugerðir verða sífellt fjölbreyttari 

þá virðist hinsvegar bera aðeins meira á því að karlmenn taki þátt í jólahaldinu (Bella, 1992; 

229). Margir af mínum heimildarmönnum bentu einmitt á að þeim þættu hlutverk kynjanna í 

sambandi við jólin orðin jafnari nú til dags heldur en fyrir nokkrum áratugum og hafði Jón 

Þór sem fæddur er árið 1972 þetta að segja: ,,Áður fyrr fannst manni þetta skiptast meira en 

núna í seinni tíð finnst mér þetta svona hafa breyst og það er svona jafnari þátttaka og hver 

finnur sinn takt í þessu.“ Halldóra móðir Jón Þórs tók undir þetta og sjálfri fannst henni að 

verkaskiptingin á heimilinu væri minni en áður (AKO2010_1_D: 3 og AKO2010_1_C: 5). 

Flestir heimildarmanna minna eru þó sammála um að enn í dag mæði alla jafna mest á 

kvenfólkinu en karlarnir eigi samt meiri aðild en t.d. fyrir aldamótin 2000. Þessi breyting 

kemur hinsvegar ekki skýrt fram hjá þeim aðilum sem markaðssetja jólin og er ímyndin um 

hina fullkomnu konu sem undirbýr jólin fyrir fjölskyldu sína ennþá sterk í auglýsingum, 

tímaritum, sjónvarpi og öðrum fjölmiðlum (Bella, 1992: 229). Ímyndin stendur því svolítið í 
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stað sem gerir að verkum að samfélagið gerir 

enn í dag þær kröfur til kvenna að þær leggi á 

sig mikla vinnu, s.s. við matseld og innkaup, 

fyrir jólin til þess að gleðja sína nánustu og 

halda almennilega hátíð. 

Það má því segja að þrátt fyrir að samfélags-

gerðin í Borgarfirði hafi tekið gríðarlegum 

breytingum frá 1950-2010 hafi þáttur kynjanna 

þegar kemur að undirbúningi jólanna ekki 

breyst mikið. Áherslurnar breytast í samræmi 

við samfélagsgerðina hverju sinni en í flestum 

tilfellum sjá konur um stærstan hluta undir-

búningsins enn í dag. Svar rúmlega tvítugrar 

konu úr Borgarbyggð þar sem hún bar æskujólin saman við nútímann er til marks um þetta:  

Mamma gerði auðvitað mest í sambandi við undirbúninginn og ég hjálpaði til eftir 
að ég varð nógu gömul til þess. Pabbi og bróðir minn gerðu auðvitað eitthvað líka, 
en ég myndi segja að mamma hafi haft vinninginn [...] Nú til dags gerum við 
mamma mest, en auðvitað hjálpar pabbi við eitthvað (AKO2010_5 kvk f. 1986).  

Mínum heimildum ber þannig saman um að þáttur kvenna í undirbúningi jólanna sé enn 

mjög mikill og er þetta í samræmi við rannsóknir Leslie Bella sem greina frá því að 

nútímasamfélag leiti enn í gömul gildi Viktoríutímabilsins. Formæðurnar eru fyrirmyndir 

og tímarit ætluð kvenfólki greina til að mynda stundum frá því að allt heimagert sé betra en 

keypt og þannig fá konur þau skilaboð að þær 

þurfi að sinna ótal verkefnum til þess eins að 

halda sæmileg jól (Bella, 1992: 231). Þessar 

kröfur fara hinsvegar ekki saman við 

núverandi samfélagsgerð sem er þannig upp 

byggð að bæði kynin vinna oftast fulla vinnu 

utan heimilisins. Kröfurnar geta einfaldlega 

orðið of miklar og þar af leiðandi getur 

myndast spenna innan heimilisins og sú 

tilraun kvenna til þess að skapa hin fullkomnu 

jól endað á annan hátt en stefnt var að í 

upphafi (AKO2010_15 kk. f. 1984). 

Mynd 16. ,,Föndrað við smákökur 
formæðranna.“ Mynd tengd grein í 
jólablaði Morgunblaðsins 2009 þar 
sem Jenný Bjarnadóttir tengir 
undirbúning jólanna við 
smákökubakstur formæðra sinna.  

Mynd 17. ,,Ragna Lára segist hafa 
gamaldags mat um jólin, svona eins og 
mamma eldaði hann.“ Grein í matar- 
og kökublaði DV árið 1995. 
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Þó svo að kröfur samfélagsins, ákveðnar fyrirmyndir og ýmis gildi eigi stóran þátt í því 

að þrýsta á konur að taka þátt í jólahaldinu þá er ekki öll sagan þar með sögð.  Konurnar eru 

nefnilega ekki alltaf fórnarlömb því margar þeirra hafa einfaldlega gaman af tilstandinu 

fyrir jólin. Heimilið er sá staður þar sem konur ráða hvað mestu og á þeim vettvangi geta 

þær m.a. stjórnað, skipulagt og skapað ýmislegt þegar kemur að undirbúningi jólanna 

(Radner, 1993: 31). Á heimilum kvenna fyrir jólin verða t.d. oft til fallegar skreytingar úr 

greni, listilega samansett piparkökuhús eða gómsætar sósur með rjúpunni. Líkt og kom 

fram í öðrum kafla ritgerðarinnar ,,Jólahefðir og kröfur“ má nefnilega sjá fagurfræði 

hversdagsins að verki hvarvetna á aðventunni og eru listamennirnir aðallega konur sem 

tileinka sér ákveðið svæði, þ.e. heimilið, með sköpun sinni (Gablik, 1995: 2-3). Margir 

heimildarmanna minna sögðust til að mynda hafa gríðarlega gaman að því að skreyta, baka 

og pakka inn. Þegar ég spurði Ástu Björk hvers vegna hún legði alla þessa vinnu á sig fyrir 

jólin þá kom hún t.d. með þetta svar: ,,Sjálf er ég svo mikið jólabarn að mér finnst þetta bara 

tilheyra og ég myndi ekki vilja sleppa neinu af því sem ég er vön að gera fyrir jólin“ 

(AKO2010_1_F: 4). Þar að auki kom fram að hún hefði að sjálfsögðu líka gleði annarra 

fjölskyldumeðlima í huga með undirbúningnum, sérstaklega barnanna. Fyrst voru það 

hennar eigin börn sem hún vildi gleðja en nú á síðustu árum hafa það einnig verið 

barnabörnin. Hún hefur m.a. bakað með þeim piparkökur og leyft þeim að skreyta hluta af 

heimilinu. Eftir að hafa lýst þessu sagði hún hinsvegar í framhaldinu: ,,Ég verð nú að 

viðurkenna að oft færi ég samt skrautið þegar börnin sjá ekki til þannig að það sé meira fyrir 

augað“ (AKO2010_1_F: 4). Eftir allt saman þá finnst flestum konum jú gaman að hafa 

fallegt í kringum sig og jafnvel þó að karlmennirnir reyni að hjálpa til þá finnum við gjarnan 

að því sem þeir gera innan veggja heimilisins. Samkvæmt mínum heimildarmönnum virðast 

því ekki eingöngu sem það séu kröfur samfélagsins og annarra einstaklinga sem fá konur til 

þess að taka þátt í tilstandi jólanna heldur líka þeirra eigin sköpunargleði, fegurðarskyn og 

vilji til að hafa yfirumsjón með heimilinu. 

4.3 Samantekt 

Heimildir mínar sýna glöggt að þáttur kvenna er afar stór  í undirbúningi jólanna. Þetta sést 

einna helst á því að þrátt fyrir að samfélagsgerðin í Borgarfirði hafi tekið gríðarlegum 

breytingum á síðastliðnum sextíu árum þá er hlutverk kvenna á aðventunni í raun alltaf jafn 

fyrirferðarmikið og kröfur samfélagsins til þeirra áberandi. Sem dæmi senda fjölmiðlar 

kvenþjóðinni yfirleitt þau skilaboð að þær eigi að halda utan um heimilið og leggja á sig 

ómælda vinnu í desembermánuði. Þeirra hlutverk er það sama og hlutverk formæðranna, 
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þ.e. að skapa hin fullkomnu jól í þeim tilgangi að gleðja aðra fjölskyldumeðlimi og skapa 

góðar minningar. Þessi ímynd hefur lengi verið þekkt og sýnir senan um fæðingu 

jesúbarnsins m.a. konu og barn í aðalhlutverki en föður í bakgrunni (Bella, 1992: 231). Á 

blómaskeiði evrópskrar borgarastéttar voru gildin um hina hófsömu og skírlífu móður sem 

hélt sig innan veggja heimilisins og hugsaði um fjölskyldu sína svo í hávegum höfð að enn 

vitnar samfélagið í slík gildi (Frykman og Löfgren, 1987: 118-123). Þessar kröfur 

samfélagsins voru e.t.v. skiljanlegar um miðbik 20. aldarinnar þegar margar konur voru 

heimavinnandi en hinsvegar fer þessi ímynd alls ekki saman við samfélagsgerð síðustu 

áratuga þar sem að meirihluti kvenna vinnur utan heimilisins líkt og karlmennirnir. Þó svo 

að samfélagið sé breytt eru enn gerðar kröfur til kvenna að undirbúa jólin af iðjusemi og 

vanræksla við undirbúninginn mætir oft fordómum. Þannig finnst konum sem ekki taka þátt 

þær stundum hafa brugðist ábyrgð sinni gagnvart samfélaginu og fjölskyldunni (Radner, 

1993: 36-37 og Bella, 1992: 231). Kröfurnar eru því ekki í samræmi við gerð samfélagsins 

og veldur slíkt oft togstreitu innan heimilanna sem stundum gerir jólin að allt öðru en 

gleðilegum tíma í faðmi fjölskyldunnar. 

Það eru hinsvegar ekki einungis kröfur samfélagsins sem gera að verkum að konur 

taka svo mikinn þátt í tilstandi jólanna. Fagurfræði hversdagsins spilar einnig inn í og er 

listfengi kvenna verulega áberandi í aðdraganda jólanna. Margar hafa gaman að 

undirbúningnum því þar fá þær tækifæri til þess að leyfa sköpunargleðinni að njóta sín 

og á þetta m.a. við um hinar ýmsu skreytingar sem prýða heimilin á aðventunni. 

Heimilið er vettvangur þar sem að konur hafa oftast nær yfirhöndina og nefndu nokkrar 

af þeim konum sem ég ræddi við að þær þrifu fyrir jólin vegna þess að þeim liði 

einfaldlega vel að hafa hreint í kringum sig á þessum tíma eða að þær bökuðu til að fá 

jólailm í loftið. Einnig töluðu nokkrar um notalega og hátíðlega stemmningu sem 

skapast þegar settar eru upp skreytingar, ljós og kveikt á kertum. Þetta listfengi kvenna 

á jólatímanum skapar enn fremur samverustund með öðrum fjölskyldumeðlimum þar 

sem að fjölskyldan kemur saman og sker t.d. út laufabrauð (AKO2010_1_B: 3-4 og 

AKO2009_1_A: 12). Ástæður þess að konur leggja svona mikla vinnu á sig fyrir jólin 

eru því af ýmsum toga en þegar uppi er staðið þá er þeim flestum efst í huga að gleðja 

aðra fjölskyldumeðlimi með tilstandinu og oftar en ekki hafa þær sjálfar gaman að því 

þó svo að álagið geti í sumum tilfellum orðið svo mikið að gleðin sem átti að skapa fyrir 

hátíðina snúist upp í andhverfu sína (Bella, 1992: 17-18). 
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5 Niðurlag 

Þegar lagt var upp með rannsókn á undirbúningi jólanna í Borgarfirði var ætlun mín að 

nálgast efnið út frá hefðum tengdum þessum tíma og athuga hvernig þær hafa breyst á 

síðastliðnum sextíu árum. Hinsvegar sá ég fljótlega að ekki væri nóg að skoða einungis 

hefðirnar sjálfar án þess að setja þær í samband við fólkið sem framkvæmir þær og 

samfélagið sem það byggir. Þar af leiðandi ákvað ég að rannsaka undirbúning jólanna og 

þær hefðir sem honum tengjast í samhengi við samfélagsgerðina, enda hafa þjóðfræðingar 

eins og Henry Glassie bent á að við getum fyrst farið að skilja hugtakið hefð þegar við 

setjum það í samhengi við menningu og sögu samfélagsins. Á því tímabili sem rannsókn 

mín miðast við hafa orðið gríðarlegar breytingar á uppbyggingu samfélagsins í Borgarfirði 

sem og annars staðar á landinu. Þetta á m.a. við um samgöngur, atvinnulíf, menntun, tísku, 

tækni, efnahag og aðra lífshætti. Þessi hraða þróun samfélagsins hefur áhrif á undirbúning 

jólanna sem tekur oftar en ekki breytingum í samræmi við breytta samfélagsgerð og rennir 

þetta stoðum undir kenningar Handler og Linnekin sem líta á hefðir sem hluta af samtíðinni 

fremur en fortíðinni. 

Matargerð, bakstur, skreytingar og hreingerningar eru meðal þess sem hefur verið 

stór hluti af undirbúningi jólanna hjá mínum heimildarmönnum í gegnum tíðina. Þessi 

verk og hefðir þeim tengdar hafa tekið nokkuð áberandi breytingum á þeim sextíu árum 

sem rannsóknin miðast við. Áður fyrr var til að mynda lögð meiri áhersla á bakstur og 

hreingerningar. Ástæðan fyrir því er m.a. að þá voru konurnar oftar heimavinnandi sem 

gerði að verkum að þær höfðu meiri tíma til slíkra verka. Fleira kemur þó til því eins og 

rannsókn mín leiðir í ljós þá hélst sú hefð að baka mikið og þrífa allt hátt og lágt fyrir 

jólin ennþá eftir að kvenmenn í Borgarfirðinum fóru að vinna úti. Samfélagið gerði 

áfram kröfur um hreingerningar og sú hugmynd að nauðsynlegt væri að ná tökum á 

óreiðunni, sérstaklega fyrir jólin, hélt lengi velli og þekktist enn í kringum 1990. Með 

breyttri samfélagsgerð komu hinsvegar smám saman nýjar hugmyndir fram og 

kröfurnar urðu aðrar. Áherslan á hreingerningar minnkaði í kringum aldamótin 2000 

samkvæmt mínu heimildarfólki og nú til dags þykir almennt ekki tiltökumál, a.m.k. ekki 

hjá yngra fólki, þó svo að ekki náist að djúphreinsa allt heimilið fyrir aðfangadag. 
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Jólabaksturinn virðist hafa orðið svo fyrirferðarmikill sem raun ber vitni frá um 

1960-1990 vegna spennandi nýjunga hér á landi. Áður óséð hráefni ásamt uppskriftum í 

blöðum eins og Morgunblaðinu og Vikunni kyntu undir áhuga húsmæðra á bakstri fyrir 

jólin. Einnig var bakstur á fallegum smákökum og gerð litríkra konfektmola hluti af 

fagurfræði hversdagsins og viðurkennd leið fyrir konur til að fá útrás fyrir 

sköpunargleði. Á síðustu tveimur áratugum hefur jólabaksturinn hinsvegar minnkað 

samkvæmt mínum heimildum og er ástæðan fyrir því sú að í flestum tilfellum gefst 

minni tími til undirbúnings og áður. Einnig þykja hráefnin nú á dögum ekki eins ný og 

spennandi eins og þegar þau komu fyrst á markað. Þar að auki hafa neysluvenjur fólks 

tekið gríðarlegum breytingum og hugsar fólk sífellt meira um heilsuna. Þessi hugsjón 

leiðir til þess að einstaklingar reyna gjarnan að sneiða hjá óhollum mat eins og 

smákökum eða lagtertum. Af þessum ástæðum hefur sköpunargleði einstaklinga fremur 

fengin að njóta sín á annan máta á síðustu áratugum og hafa jólaskreytingar til að 

mynda verið vinsæl leið til að fá útrás fyrir sköpunarþrána. Samkvæmt þjóðfræðingnum 

Barbara Kirshenblatt-Gimblett og fleiri fræðimönnum er slík skreytilist mjög áberandi 

um jólin þegar einstaklingar keppast við að tileinka sér ákveðin svæði með sinni 

sköpun. Einna helst er listfengi kvenna sjáanlegt enda eiga þær stærstan þátt í 

undirbúningi jólanna ef marka má mína heimildarmenn sem flestir nefndu stórt hlutverk 

móður sinnar í þessu sambandi.  

Matur, bakstur, skreytingar og hreingerningar fyrir jólahátíðina eru allt góð dæmi 

um að undirbúningur jólanna tekur mið af samfélagsgerðinni. Sem dæmi hafa 

hreingerningar minnkað á síðustu áratugum þegar nær allar konur eru útivinnandi og 

híbýli fólks bjóða upp á auðveldari þrif sem hægt er að halda við jafnt og þétt í stað þess 

að taka stórhreingerningar einu sinni til tvisvar á ári. Einnig þurfti að huga fyrr að 

matnum þegar samgöngur voru verri og meira var um bakstur þegar ný hráefni komu 

fyrst til landsins. Allt eru þetta dæmi um hvernig jólahefðir og undirbúningur jólanna 

breytast með samfélaginu og með því að skoða þessa þætti fæst ákveðin innsýn í gerð 

samfélagsins.  

Fleira tengist þó jólahaldinu sterkum böndum en skreytingar, þrif, matseld og 

bakstur. Mikil verslun á aðventunni hefur verið þekkt hér á Íslandi síðan á fyrri hluta 

tuttugustu aldar og jókst svokölluð efnishyggja fyrir jólin jafnt og þétt þegar nær dró 

aldamótunum. Efnishyggjan tekur líkt og hefðirnar breytingum og helst í hendur við 

þróun samfélagsins og hagkerfisins. Eftir því sem hagkerfið styrktist urðu kröfur um 

fleiri jólagjafir, íburðarmeiri skreytingar og aðra efnislega hluti sífellt meira áberandi. 



57 

Þessi þróun varð til þess að stress jólahaldsins eftir síðustu aldamót stafaði ekki lengur 

af óttanum við að ná ekki að djúphreinsa heimilið fyrir hátíðina heldur af of miklum 

vinnutíma ásamt óraunhæfum kröfum um neyslu. Auglýsingar og aðrir fjölmiðlar eiga 

stóran þátt í að kynna söluvörur jólanna og setja gjarnan fram viðmið um hvað þyki 

sjálfsögð neysla fyrir hátíðina. Oft eru þessi viðmið hinsvegar  óraunhæf og getur slíkt 

haft slæm áhrif á líðan fólks sem telur sig þá ekki standa undir þeim kröfum sem 

samfélagið gerir. Samkeppni verður meira áberandi í samfélagi þar sem mikið er gert úr 

veraldlegum gæðum og keppast menn t.d. við að kaupa margar og dýrar gjafir eða að 

skreyta meira en nágranninn. Aukinni efnishyggju fylgir þannig meiri samkeppni meðal 

fólks, aukin neysla á söluvörum og vinnuálag sem oft hefur slæm áhrif á heimilislífið. 

Af þessum ástæðum horfa margir heimildarmanna minna með eftirsjá til gamalla 

tíma þar sem að mun meiri hófsemi einkenndi jólahaldið að þeirra mati. Þessir 

einstaklingar gera sér hinsvegar ekki endilega grein fyrir því að tilhald jólanna hefur frá 

fornu fari tekið mið af einhverskonar efnishyggju eins og Daniel Miller bendir á í 

kaflanum ,,A Theory of Christmas.“ Þetta á bæði við erlendis sem og hér heima en áður 

fyrr biðu íslenskar fjölskyldur t.d. með óþreyju eftir jólamatnum sem sumstaðar var 

meiri en fólk gat torgað. Þá voru einnig gefnar gjafir þó svo að þær hafi verið af öðru 

tagi en nú þekkist. Efnishyggja jólanna er því ekki nýtt einkenni síðkapítalisma heldur 

hafa veraldleg gæði í rauninni lengi sett svip sinn á ytra gervi jólanna. Ytra gervið 

breytist svo auðvitað með samfélagsgerðinni hverju sinni og verður m.a. meira áberandi 

með bættum efnahag. 

Líkt og James Carrier sýnir fram á í kaflanum ,,The Rituals of Christmas Giving“ þá 

liggur líka fleira en græðgi að baki efnishyggjunni því að oftast fylgir einhver hugsjón 

jólainnkaupunum. Oftast leggur fólk t.d. á sig alla þá vinnu sem fylgir jólainnkaupunum 

í þeim tilgangi að gleðja nánustu ættingja sína eða vini. Þó að efnishyggjunni fylgi e.t.v. 

öfgar oft á tíðum þá helst hún í hendur við tilfinningar fólks og á þann hátt öðlast 

ópersónulegir hlutir í verslunum að lokum persónulegt gildi. Viðmælendur mínir eru 

einnig flestir á því að dregið hafi úr kröfum efnishyggjunnar eftir að kreppa skall á 

haustið 2008 og helst þetta í hendur við niðurstöður Rannsóknarseturs verslunarinnar 

um að jólaverslun hafi dregist saman á síðustu tveimur árum. Svo virðist því sem fólk 

nú til dags sé á þeirri skoðun að djúpar hreingerningar, ógrynni af smákökusortum og 

óraunhæft pakkaflóð þurfi ekki endilega að vera hluti af undirbúningi jólanna til þess að 

hátíðin mikla geti gengið í garð.   
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Ef marka má mínar heimildir og samantektina hér að ofan sést glögglega að jólunum 

hafa ávallt fylgt ákveðnar kröfur og taka þær breytingum í samræmi með gerð 

samfélagsins. Þó svo að kröfurnar hafi tekið töluverðum breytingum á síðastliðnum 

sextíu árum þá virðist hinsvegar lítið hafa breyst á hvaða aðilum þær lenda helst. Svör 

viðmælanda minna og þeirra sem svöruðu spurningaskránni benda nefnilega til þess að í 

gegnum tíðina hafi fyrst og fremst lent á herðum kvenþjóðarinnar að mæta kröfunum.  

Heimildir mínar sýna nefnilega glöggt að þáttur kvenna er afar stór þegar undirbúningur 

jólanna er annars vegar. Samfélagið sendir kvenþjóðinni enn í dag þau skilaboð að hún 

eigi að halda utan um heimilið og leggja á sig ómælda vinnu í desembermánuði. 

Hlutverk hennar er það sama og hlutverk formæðranna, þ.e. að skapa hin fullkomnu jól í 

þeim tilgangi að gleðja aðra fjölskyldumeðlimi og skapa góðar minningar. Þessi ímynd 

hefur lengi verið þekkt og á sagan um fæðingu jesúbarnsins, með konu og barn í 

aðalhlutverki en föður í bakgrunni, þátt í að skapa mynd af hlutverki kvenna í tengslum 

við jólahátíðina. Á blómaskeiði borgarastéttarinnar í Evrópu var tekið mið af þessari 

ímynd og gildin um hina hófsömu og skírlífu móður sem hélt sig innan veggja 

heimilisins og hugsaði um fjölskyldu sína var í hávegum höfð. Enn í dag vitnar 

samfélagið í slík gildi og m.a. má sjá fjölmiðla landsins mála mynd af hinni fullkomnu 

húsmóður sem undirbýr jólin af mikilli vinnusemi til þess að þóknast fjölskyldu sinni. 

Þessar kröfur samfélagsins voru e.t.v. skiljanlegar um miðbik aldarinnar þegar margar 

konur voru heimavinnandi en hinsvegar fer þessi ímynd alls ekki saman við 

samfélagsgerð síðustu áratuga þar sem að meirihluti kvenna vinnur utan heimilisins líkt 

og karlarnir. Þó svo að samfélagið sé breytt eru enn gerðar kröfur til kvenna um að þær 

undirbúi jólin af iðjusemi og vanræksla við undirbúninginn mætir oft fordómum í 

samfélaginu. Þar af leiðandi upplifa konur sem ekki taka þátt í jólahaldinu stundum þá 

tilfinningu að hafa brugðist ábyrgð sinni gagnvart fjölskyldunni og samfélaginu. Kröfur 

til kvenna samræmast því vart gerð samfélagsins að öðru leyti og veldur slíkt oft 

togstreitu innan heimilana sem stundum gerir jólin að allt öðru en ánægjulegum tíma í 

faðmi fjölskyldunnar.  

Samkvæmt mínum heimildarmönnum eru það samt ekki bara kröfur samfélagsins og 

sú ímynd um kynhlutverk sem birtist út á við sem fær konur til þess að taka þátt í 

undirbúningi jólanna og allri þeirri vinnu sem honum fylgir. Margar þeirra kvenna sem ég 

ræddi við höfðu einfaldlega sjálfar gaman af öllu tilstandinu og fannst m.a. notalegt að 

gera heimilið fallegt fyrir jólin. Fagurfræði hversdagsins á heimilum fólks, sem oftast eru 

undir yfirumsjón kvenna, er því enn ein ástæða þessa að kvenþjóðin tekur á sig svo stórt 
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hlutverk þegar kemur að undirbúningi jólanna. Kynjaskiptingin í þessu sambandi fer þó 

ekki fram hjá neinum og þegar á botninn er hvolft leggja konur gríðarlega mikla vinnu á 

sig í kringum jólin í þeim tilgangi að gleðja sig sína nánustu. Þetta á jafnt við um upphaf, 

miðbik og endalok 20. aldarinnar sem og daginn í dag og óhætt er að segja að þegar 

kemur að undirbúningi jólanna bæði fyrr og nú hafi ,,mamma stýrt þessu öllu saman.“  
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Þakkir 

Leiðbeinanda mínum, Valdimari Tr. Hafstein, þakka ég kærlega góða leiðbeiningu og 

yfirlestur. Einnig vil ég þakka Kristínu Einarsdóttur fyrir ýmsar hugmyndir um efnistök. 

Viðmælendum mínum þeim Ástu Björk Magnúsdóttur, Hallvarði Ólafi Böðvarssyni, 

Sigurborgu Brynju Ólafsdóttur, Katrínu Ingu Gísladóttur, Þóru Geirlaugu 

Bjartmarsdóttur, Sigríði Vilhjálmsdóttur, Halldóru Böðvarsdóttur, Jóni Þór Þórðarsyni 

og Guðjóni Þór Grétarsyni þakka ég fyrir viðtölin og þann tíma sem þau gáfu sér í að 

ræða við mig. Einnig er ég þakklát þeim átján heimildarmönnum sem svöruðu 

spurningaskránni. 

Systur minni Sigurborgu þakka ég innilega  prófarkalesturinn og góðar ábendingar. 

Að lokum vil ég þakka öðrum fjölskyldumeðlimum fyrir þolinmæði á meðan á smíði 

ritgerðarinnar stóð. 
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Viðauki 

Hér fyrir neðan gefur að líta spurningaskrána sem ég sendi til þrjátíu og sex einstaklinga 

sem ólust upp víðsvegar í Borgarfirði og nýtti ég mér þau átján svör sem ég fékk til 

baka í rannsókn minni: 

Hvað heitir þú? Hvenær ert þú fædd/ur? Hvar ólst þú upp? Hvar býrð þú nú? 

Hvað var gert á Þorláksmessu á þínu heimili þegar þú varst að alast upp? Viltu lýsa 

fyrir mér hvernig þessi dagur fór fram? 

Voru einhverjir sérstakir siðir tengdir deginum? 

Átti eftir að undirbúa mikið á þessu degi? Hvað þá?  

Höfðu sumir eða allir fjölskyldumeðlimir eitthvað ákveðið hlutverk á Þorláksmessu 

og aðventunni allri í sambandi við undirbúning jólanna? Þá hvað? Var mikill munur á 

kynjunum í þessu sambandi? 

Hvað var borðað? Hvernig var þessi matur útvegaður? Keyptur eða e-ð annað? 

Hvar þá?   

Var mikið um hreingerningar á aðventunni? Í hverju fólust þær? 

Var jólatré á þínu heimili? Hvernig jólatré? Hvaðan var það fengið? Hvenær var 

það sett upp og skreytt? Hvernig var það skreytt og með hverskonar skrauti? 

Var mikið um annað skraut? Hvernig þá? Var aðventukrans á þínu heimili? 

Fékk fólk ný föt fyrir jólin? Voru fötin þá keypt eða saumuð? 

Hvað var borðað á jólaföstunni? Eitthvað sérstakt? Var mikið bakað?  

Trúðir þú á einhverjar vættir sem tengjast jólunum? T.d. jólasveinana, grýlu og 

jólaköttinn? Ef svo er viltu þá lýsa í hverju trúin fólst? 

Var gefið í skóinn? Hverskonar gjafir voru það? 

Fórstu á einhverjar jólaskemmtanir á aðventunni?  

Voru send jólakort á þínu heimili?  

Var mikið keypt af jólagjöfum? 

Eftir að þú varst fullorðin/n hélstu þá í einhverjar af þeim hefðum sem þú ólst upp 

við? Hverjar þá? 
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Tókstu upp einhverjar nýja hefðir? Hverjar þá? 

Ef þú átt maka, hvernig gekk þá að sameinast um hefðir þegar farið var að búa? Var 

haldið meira í hefðir sem komu frá þínu heimili eða heimili makans? 

Er ákveðin verkaskipting á heimili þínu í dag í sambandi við undirbúning jólanna? 

Hver þá? 

Hvað finnst þér um þennan tíma? Bæði fyrr og nú? Finnst þér mikið hafa breyst í 

sambandi við undirbúning jólanna og hefðir tengdum þeim? Hvernig þá? 
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