
 
 

 

JULEFORSLØB - 13 ISLANDSKE SVENDE 

 

Før besøget: 

Inden besøget er det en god idé at snakke med børnene om hvor de skal hen. 

Der er et godt stykke vej at gå for små ben fra metro/bus på Christianshavn og 

ud til Strandgade 91. Men på vejen er der mange gamle huse, skibe og husbåde 

at kigge på, og det kan give anledning til mange samtaler på turen.  

Læs ”Brev til børnene” op for børnene og vis dem evt. fotografi af 

Nordatlantens Brygge. Måske kan de genkende huset når de ser det i 

virkeligheden. 

Desuden kan I snakke med børnene ud fra følgende spørgsmål: 

 På Nordatlantens Brygge skal vi høre om jul på Island. Hvordan holder vi 

jul i Danmark? 

 Hvad får I at spise juleaften? 

 Er der nogen i børnehaven som ikke holder jul? Hvorfor? Holder de andre 

store fester? 

 Er der nogen af jer som har været i Island? Eller kender nogen fra Island. 

 Hvor ligger Island på landkortet/globussen? 

Vis også børnene billederne af de to julesvende, som er nævnt i brevet. 

”Skålslikker” og ”Pølsestjæler” og fortæl dem om de to julesvende. I kan læse 

om dem her: 

Skålslikker: 



 
 

 

Er altid sulten. Han lister sig ind i huse om dagen og gemmer sig under sofaen. 

Om natten lister han ud i køkkenet og finder skåle med mad. Han er så sulten at 

han tømmer skålen og slikker skålen helt ren. 

Pølsestjæler: 

I gamle dage i Island hang pølser ned fra bjælker i loftet i køkkenet eller 

spisekammeret. Pølsestjæleren elsker pølser. Selvom han er en gammel 

julesvend, så er han stadig god til at kravle op til loftet efter pølserne. 

 

Efter besøget: 

 Hvad så vi på Nordatlantens Brygge? 

 Kan I huske navnene på nogle af julesvendene, som Halla fortalte os om? 

 Kan I huske nogle af narrestregerne, som julesvendene laver? 

 Hvordan lavede vi de islandske brød laufabraud? Hvordan smagte de? 

 

Tegneopgave i børnehaven: 

 Kan I huske at Halla fortalte om julesvendenes mor, som hedder Grýla? 

Grýla er mor til de 13 julesvende. Hun en ækel og grum troldedame. Hun 

har langt filtret hår og horn i panden. Hun har et øje i nakken og 15 lange 

haler. 

 Tegn en tegning af Grýla! 


