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jóla- og áramótalög 

  

Jólasveinar ganga um gólf 

Jólasveinar ganga um gólf 

með gildan staf í hendi, 

móðir þeirra sópar gólf 

og flengir þá með vendi. 

:,: Upp á stól stendur mín kanna, 

níu nóttum fyrir jól 

þá kem ég til manna :,: 

 

Gekk ég yfir sjó og land 

Gekk ég yfir sjó og land 

og hitti þar einn gamlan mann, 

spurði hann og sagði svo: 

Hvar áttu heima? 

Ég á heima á Klapplandi, Klapplandi, 

Klapplandi. 

Ég á heima á Klapplandi, 

Klapplandinu góða. 

 

(Síðan kemur Stapplandi, Grátlandi, Hlælandi). 

 

Skín í rauðar skotthúfur 

Skín í rauðar skotthúfur 

skuggalangan daginn, 

jólasveinar sækja að 

sjást um allan bæinn. 

Ljúf í geði leika sér 

lítil börn í desember, 

inn í frið og ró, útí frost og snjó 

því að brátt koma björtu jólin, 

bráðum koma jólin. 

 

Uppi á lofti, inni í skáp 

eru jólapakkar, 

titra öll af tilhlökkun 

tindil fættir krakkar. 

Komi jólakötturinn 

kemst hann ekki í bæinn inn, 

inn í frið og ró, inn úr frosti og snjó, 

því að brátt koma björtu jólin, 

bráðum koma jólin. 

 

Stjörnur tindra stillt og rótt, 

stafa geislum björtum. 

Norðurljósin loga skær 

leika á himni svörtum. 

Jólahátíð höldum vér 

hýr og glöð í desember 

þó að feyki snjór þá í friði og ró 

við höldum heilög jólin 

heilög blessuð jólin. 

 

Adam átti syni sjö 

Adam átti syni sjö, 

sjö syni átti Adam. 

Adam elskaði alla þá 

og allir elskuðu Adam. 

Hann sáði, hann sáði, 



1 
 

1 
 

hann klappaði saman lófunum, 

stappaði niður fótunum, 

ruggaði sér í lendunum 

og snéri sér í hring 

 

Bráðum koma blessuð jólin 

Bráðum koma blessuð jólin 

börnin fara að hlakka til. 

Allir fá þá eitthvað fallegt 

í það minnsta kerti og spil. 

Kerti og spil, kerti og spil, 

í það minnsta kerti og spil. 

 

Hvað það verður veit nú enginn, 

vandi er um slíkt að spá. 

En eitt er víst að alltaf verður 

ákaflega gaman þá. 

Gaman þá, gaman þá, 

ákaflega gaman þá. 

 

Ég sá mömmu kyssa jólasvein 

Ég sá mömmu kyssa jólasvein 

við jólatréð í stofunni í gær. 

Ég læddist létt á tá, 

til að líta gjafir á, 

hún hélt ég væri steinsofandi 

Stínu dúkku hjá. 

Og ég sá mömmu kitla jólasvein 

og jólasveinninn út um skeggið 

hlær. 

Já, sá hefði hlegið með, 

hann faðir minn hefði hann séð, 

mömmu kyssa jólasvein í gær. 

 

Nú skal segja 

Nú skal segja, nú skal segja 

hvernig litlar telpur gera: 

Vagga brúðu, vagga brúðu 

og svo snúa þær sér í hring! 

 

Litlir drengir: Sparka bolta 

Ungar stúlkur: Þær sig hneigja 

Ungir piltar: Taka ofan 

Gamlar konur: Prjóna sokka 

Gamlir karlar: Taka í nefið 

 

aaatsjúú!!! 

 

Göngum við í kringum... 

Göngum við í kringum einiberjarunn, 

einiberjarunn, einiberjarunn. 

Göngum við í kringum einiberjarunn, 

snemma á mánudagsmorgni. 

Svona gerum við er við þvoum okkar þvott, 

þvoum okkar þvott, þvoum okkar þvott, 

svona gerum við þegar við þvoum okkar þvott, 

snemma á mánudagsmorgni. 

 

Þriðjud: Vindum okkar þvott 

Miðvikud: Hengjum okkar þvott 

Fimmtud: Teygjum okkar þvott 

Föstud: Straujum okkar þvott 

Laugard: Skúrum okkar gólf 

Sunnud, snemma: Greiðum okkar hár 

Sunnud, seint: Göngum kirkjugólf 
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Pabbi segir 

Pabbi segir, pabbi segir: 

"Bráðum koma dýrðleg jól". 

Mamma segir, mamma segir: 

"Magga fær þá nýjan kjól". 

Hæ, hæ, ég hlakka til, 

hann að fá og gjafirnar. 

Bjart ljós og barnaspil, 

borða sætu lummurnar. 

 

Það á að gefa börnum brauð 

Það á að gefa börnum brauð 

að bíta í á jólunum, 

kertaljós og klæðin rauð 

svo komist þau úr bólunum. 

 

Væna flís af feitum sauð 

sem fjalla gekk á hólunum. 

Nú er hún gamla Grýla dauð, 

gafst hún upp á rólunum. 

 

Á jólunum er gleði og gaman 

:,: Á jólunum er gleði og gaman 

fúm, fúm, fúm :,: 

Þá koma allir krakkar með 

í kringum jólatréð. 

Þá mun ríkja gleði og gaman, 

allir hlæja og syngja saman 

fúm, fúm, fúm! 

 

:,: Og jólasveinn með sekk á baki 

fúm, fúm, fúm :,: 

Hann gægist inn um gættina 

á góðu krakkana. 

Þá mun ríkja gleði..... o.s.frv. 

 

:,: Á jólunum er gleði og gaman 

fúm, fúm, fúm :,: 

Þá klingja allar klukkur við 

og kalla á gleði og frið. 

Þá mun ríkja gleði..... o.s.frv. 

 

Nú er Gunna á nýju skónum 

Nú er Gunna á nýju skónum, 

nú eru að koma jól. 

Siggi er á síðum buxum, 

Solla á bláum kjól. 

 

Mamma er enn í eldhúsinu 

eitthvað að fást við mat. 

Indæla steik hún er að færa 

upp á stærðar fat. 

 

Pabbi enn í ógnarbasli 

á með flibbann sinn. 

"Fljótur, Siggi, finndu snöggvast 

flibbahnappinn minn". 

 

Kisu er eitthvað órótt líka, 

út fer brokkandi. 

Ilmurinn úr eldhúsinu 

er svo lokkandi. 
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Á borðinu ótal bögglar standa, 

bannað að gægjast í. 

Kæru vinir ósköp erfitt 

er að hlýða því. 

 

Jólatréð í stofu stendur, 

stjörnuna glampar á. 

Kertin standa á grænum greinum, 

gul og rauð og blá. 

 

Jólasveinar einn og átta 

Jólasveinar einn og átta 

ofan komu úr fjöllunum. 

Í fyrrakvöld þeir fóru að hátta, 

fundu´ann Jón á Völlunum. 

 

Andrés stóð þar utan gátta, 

það átti að færa´ann tröllunum. 

Þá var hringt í Hólakirkju 

öllum jólabjöllunum 

 

Í skóginum stóð kofi einn 

Í skóginum stóð kofi einn, 

sat við gluggann jólasveinn, 

þá kom lítið héraskinn, 

sem vildi komast inn: 

 

"Jólasveinn ég treysti' á þig, 

veiðimaður skýtur mig." 

"Komdu litla héraskinn, 

því ég er vinur þinn." 

 

En veiðimaður kofann fann, 

jólasveinninn spurði hann: 

"Hefur þú séð héraskinn 

hlaupa' um hagann þinn?" 

 

"Hér er ekkert héraskott. 

Hafa skalt þú þig á brott." 

Veiðimaður burtu gekk, 

og engan héra fékk. 

--- 

Við kveikjum einu kerti á 

(S. Muri/Þýddur úr norsku af Lilju 

Kristjánsdóttir frá Brautarhóli) 

 

Við kveikjum einu kerti á, 

Hans koma nálgast fer, 

sem fyrstu jól í jötu lá 

og jesúbarnið er. 

 

Við kveikjum tveimur kertum á 

og komu bíðum hans. 

Því Drottinn sjálfur soninn þá  

mun senda í líking manns. 

 

Við kveikjum þremur kertum á  

því konungs beðið er, 

þótt Jesús sjálfur jötu og strá 

á jólum kysi sér. 
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Við kveikjum fjórum kertum á; 

brátt kemur gesturinn 

og allar þjóðir þurfa að sjá 

að það er frelsarinn. 

 

Jólasveinninn minn 

Jólasveinninn minn, 

jólasveinninn minn 

ætlar að koma í dag 

Með poka af gjöfum 

og segja sögur 

og syngja jólalag 

Það verður gaman 

þegar hann kemur 

þá svo hátíðlegt er 

Jólasveinninn minn, 

káti karlinn minn 

kemur með jólin með sér 

 

Jólasveinninn minn, 

jólasveinninn minn 

ætlar að koma í kvöld 

Ofan af fjöllum 

með ærslum og köllum 

hann labbar um um holtin köld 

Hann er svo góður 

og blíður við börnin 

bæði fátæk og rík 

Enginn lendir í 

jólakettinum 

allir fá nýja flík. 

  

Jólasveinninn minn, 

jólasveinninn minn 

arkar um holtin köld 

Af því að litla 

jólabarnið 

á afmæli í kvöld 

Ró í hjarta, 

frið og fögnuð 

flestir öðlast þá 

Jólasveinninn minn, 

komdu karlinn minn 

kætast þá börnin smá. 

 

Jólasveinninn kemur í kvöld 

Nú hlustum við öll svo hýrleg og sett, 

ekki nein köll því áðan barst frétt: 

Jólasveinninn kemur í kvöld! 

Hann arkar um sveit og arkar í borg 

og kynja margt veit um kæti og sorg. 

Jólasveinninn kemur í kvöld! 

Hann sér þig er þú sefur, 

hann sér þig vöku í. 

og góðum börnum gefur hann 

svo gjafir, veistu' af því. 

Nú hlustum við öll svo hýrleg og sett, 

ekki nein köll því áðan barst frétt: 

Jólasveinninn kemur í kvöld! 
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Snæfinnur snjókarl 

(Hinrik Bjarnason/Steve Nelson) 

Snæfinnur snjókarl 

var með snjáðan pípuhatt, 

Gekk í gömlum skóm 

og með grófum róm 

gat hann talað, rétt og hratt. 

"Snæfinnur snjókarl! 

Bara sniðugt ævintýr," 

segja margir menn, 

en við munum enn 

hve hann mildur var og hýr. 

 

En galdrar voru geymdir 

í gömlu skónum hans: 

Er fékk hann þá á fætur sér 

fór hann óðara í dans. 

Já, Snæfinnur snjókarl, 

hann var snar að lifna við, 

og í leik sér brá 

æði léttur þá, 

-uns hann leit í sólskinið. 

 

Snæfinnur snjókarl 

snéri kolli himins til, 

og hann sagði um leið: 

"Nú er sólin heið 

og ég soðna, hér um bil." 

Undir sig tók hann 

alveg feiknamikið stökk, 

og á kolasóp 

inn í krakkahóp 

karlinn allt í einu hrökk. 

Svo hljóp hann einn, 

-var ekki seinn- 

og alveg niðrá torg, 

og með sæg af börnum söng hann lag 

bæði í sveit og höfuðborg. 

Já, Snæfinnur snjókarl 

allt í snatri þetta vann, 

því að yfir skein 

árdagssólin hrein 

og hún var að bræða hann. 

 

Jólin jólin 

(P Asplin/Ólafur Gaukur)  

Jólin jólin jólin koma brátt, 

jólaskapið kemur smátt og smátt. 

Snjórinn fellur flygsum í 

nú fagna litlu börnin því. 

 

Jólin jólin jólin koma brátt, 

jólabörnin þvo sér hátt og lágt. 

Klæðast fínu fötin í 

og flétta hár og greiða. 

 

Hæ hó og jólabjöllurnar 

þær óma alls staðar 

svo undur hljómfagrar. 

 

Hæ hó og jólagjafirnar 

þær eru undarlega lokkandi 

svo óskaplega spennandi. 

 

Hæ hó og jólasveinarnir 

svo feikna fjörugir 

og flestir gjafmildir. 

 

Hæ hó og jólakökurnar 

þær eru blátt áfram það besta sem ég fæ. 
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Klukkurnar  

Klukkurnar dinga-linga-ling, 

klingja um jól. 

Börnin safnast saman, 

sungin jólavísa, 

komið er að kveldi, 

kertin jóla lýsa. 

Klukkurnar dinga-linga-ling 

klinga um jól. 

 

Klukkurnar dinga-linga-ling 

klingja um jól. 

Loftið fyllist friði, 

fagra heyrum óma, 

inn um opinn gluggann 

allar klukkur hljóma. 

Klukkurnar dinga-linga-ling 

klinga um jól.  

 

Dansaðu vindur 

 

Kuldinn, hann kemur um jólin 

með kolsvarta skugga, 

krakkarnir kúra í skjóli hjá kerti í glugga. 

  

Vindur, já dansaðu vindur 

er vetur og kuldi gefa nýjan þrótt. 

Vindur, já dansaðu vindur, 

vertu á sveimi´ um kalda jólanótt. 

  

Núna nístir í snjónum um nóttina svörtu, 

nærast á takti og tónum titrandi 

hjörtu. 

  

Vindur, já dansaðu vindur, 

er vetur og kuldi gefa nýjan þrótt. 

Vindur, já dansaðu vindur, 

vertu á sveimi´ um kalda jólanótt. 

  

Vindur, já dansaðu vindur, 

að vetri fá börn að finna húsaskjól. 

Vindur já dansaðu vindur. 

Vetur er færir börnum heilög jól. 

  

Úti fær vindur að valda, voldugum tónum. 

Núna nötrar af kulda nóttin í snjónum. 

  

Vindur já dansaðu vindur! 

Að vetri fá börn að finna húsaskjól. 

Vindur já dansaðu vindur! 

Veturinn færir börnum heilög jól. 

 

 

Álfadans 

Nú er glatt í hverjum hól, 

hátt nú allir kveði. 

Hinstu nótt um heilög jól 

höldum álfagleði. 

Fagurt er rökkrið 

við ramman vættasöng. 

Syngjum dátt og dönsum, 

því nóttin er svo löng. 

 

Álfareiðin 

Stóð ég úti í tunglsljósi, stóð ég úti við skóg, 

stórir komu skarar, af álfum var þar nóg. 

Blésu þeir á sönglúðra, og bar þá að mér fljótt, 

og bjöllurnar gullu á heiðskírri nótt. 

Hleyptu þeir á fannhvítum hestum yfir grund, 

hornin jóa gullroðnu blika við lund, 

eins og þegar álftir af ísagrárri spöng 

fljúga suður heiði með fjaðraþyt og söng. 
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Heilsaði hún mér drottningin og hló að mér 

um leið, 

hló að mér og hleypti hestinum á skeið. 

Var það út af ástinni ungu sem ég ber? 

Eða var það feigðin, sem kallar að mér? 

 

Máninn hátt á himni skín 

 

Máninn hátt á himni skín, 

hrímfölur og grár. 

Líf og tími líður, 

og liðið er nú ár. 

 

Bregðum blysum á loft, 

bleika lýsum grund. 

Glottir tungl og hrín við hrönn, 

og hratt flýr stund. 

 

Kyndla vora hefjum hátt, 

horfið kveðjum ár. 

Dátt vér dansinn stígum; 

dunar ísinn grár. 

 

Bregðum blysum… 

 

Nú er veður næsta frítt, 

nóttin er svo blíð. 

Blaktir blys í vindi. 

Blaktir líf í tíð. 

 

Bregðum blysum… 

 

Komi hver, sem koma vill! 

Komdu, nýja ár! 

Dönsum dátt á svelli, 

dunar ísinn blár. 

 

Bregðum blysum… 

 

Nú er glatt hjá álfum öllum 

Nú er glatt hjá álfum öllum. 

Hæ, fadderí, faddera la-la. 

Út úr göngum gljúfrahöllum. 

Hæ, fadderí, faddera la-la. 

 

Fyrir löngu sest er sól. 

Sjaldan eru brandajól. 

Hæ, fadderí, hæ faddera. 

Hæ, fadderí, faddera la-la. 

 

Dönsum dátt á víðum velli. 

Hæ… 

Dunar hátt í hól og felli. 

Hæ… 

Álfasveinninn álfasnót 

einni sýnir blíðuhót. 

Hæ… 

Dönsum létt með lipra fætur. 

Hæ… 

Stígum nett um stirndar nætur. 

Hæ… 

Dönsum blessuð brandajól, 

björt uns rennur morgunsól. 

Hæ… 

 

Ólafur liljurós 

Ólafur reið með björgum fram. 

Villir hann, stillir hann. 

Hitti´hann fyrir sér álfarann. 

Þar rauður loginn brann. 

Blíðan lagði byrinn undan björgunum, 

blíðan lagði byrinn undan björgunum fram. 

 

Þar kom út ein álfamær. 

Villir hann, stillir hann. 

- Sú var ekki Kristi kær. 

Þar rauður loginn brann. 

Blíðan lagði byrinn undan björgunum,  

blíðan lagði byrinn undan björgunum fram. 

 

Þar kom út ein önnur. 

- Hélt á silfurkönnu. 

 

Þar kom út hin þriðja. 

- Með gullband um sig miðja. 

 

Þar kom út hin fjórða. 

- Hún tók svo til orða: 

,,Velkominn, Ólafur liljurós. 

- Gakk í björg og bú með oss.” 

 

,,Ekki vil ég með álfum búa. 
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- Heldur vil ég á Krist minn trúa.” 

 

Vendi ég mínu kvæði í kross. 

- Sánkti María sé með oss. 

 

Íslenskt fornkvæði 


