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Desember 
 

Adam átti syni sjö                                                  

Adam átti syni sjö, 

sjö syni átti Adam. 

Adam elskaði alla þá, 

og allir elskuðu Adam. 

Hann sáði, hann sáði. 

Hann klappaði saman lófunum. 

Hann stappaði niður fótunum. 

Hann ruggaði sér í lendunum, 

og snéri sér í hring. 

 

 

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 jólasveininn út um skeggið hlær. 

Já sá hefði hlegið með 

hann pabbi minn hefð'ann séð 

mömmu kyssa jólasvein í gær. 

 

 

 

 

 

 

Þula mánaðarins 

Grýla kallar á börnin sín 

Grýla kallar á börnin sín, 
þegar hún fer að sjóða 
til jóla: 
"Komið þið hingað öll til mín, 
ykkur vil ég bjóða, 
Leppur, Skreppur, 
Lápur, Skrápur, 
Langleggur og Skjóða, 
Völustakkur og Bóla." 

 

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, 
jólasveininn spurði hann 
hefur þú séð héraskinn 
hlaupa' um hagann þinn? 
Hér er ekkert héraskott, 
hypja þú þig héðan á brott. 
Og veiðimaður burtu gekk, 
og engan héra fékk. 

 



2 
 

Jólasveinar ganga um gólf                                
  

Jólasveinar ganga um gólf 

með gylltan 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. 

 

Jólasveinar einn og átta 
 

Jólasveinar einn og átta, 
ofan komu af fjöllunum, 
í fyrrakvöld þeir fóru að hátta, 
fundu hann Jón á Völlunum. 

Andrés stóð þar utan gátta, 
það átti að færa hann tröllunum. 
Þá var hringt í Hólakirkju 
öllum jólabjöllunum. 

 

 

Bráðum koma blessuð jólin                  

Bráðum koma blessuð jólin 
börnin fara að hlakka til. 
Allir fá þá eitthvað fallegt 
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. 

  

 

 

 

 Aðventukertin 

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 Drottin 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. 

Við kveikjum fjórum kertum á; 
brátt kemur gesturinn 
og allar þjóðir þurfa að sjá 
að það er frelsarinn. 
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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, út í frost og snjó 

því að brátt koma björtu jólin, 

bráðum koma jólin. 

 

 

Snjókorn falla 

Snjókorn falla á allt og alla 

Börnin leika og skemmta sér 

Nú ert árstíð kærleika og friðar 

Komið er að jólastund. 

Vinir hittast og halda veislur 

Borða saman jólamat 

Gefa gjafir - fagna sigri ljóssins 

Syngja saman jólalag. 

Á jólaball við höldum í kvöld 

ég ætl'a' kyssa þig undir mistilteini í kvöld 

Við kertaljóssins log. 

Plötur hljóma - söngvar óma 

Gömlu lögin syngjum hátt 

Bar' ef jólin væru aðeins lengri 

En hve gaman væri þá. 

En hve gaman væri þá, 

En hve gaman væri þá 

 

 

 

 

 

 

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. 
Solla á bláum kjól 
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. 
 
Jólatréð í stofu stendur, 
stjörnuna glampar á. 
Kertin standa á grænum greinum, 
gul og rauð og blá. 
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Nú skal segja                                     

Nú skal segja, nú skal segja  
hvernig litlar telpur gera:  
Vagga brúðu, vagga brúðu  
-og svo snúa þær sér í hring. 
 
Nú skal segja, nú skal segja  
hvernig litlir drengir gera:  
Sparka bolta, sparka bolta  
-og svo snúa þeir sér í hring. 
 
Nú skal segja, nú skal segja  
hvernig ungar stúlkur gera:  
Þær sig hneigja, þær sig hneigja 
-og svo snúa þær sér í hring. 
 
Nú skal segja, nú skal segja  
hvernig ungir piltar gera:  
Taka ofan, taka ofan  
-og svo snúa þeir sér í hring. 
 
Nú skal segja, nú skal segja  
hvernig gamlar konur gera:  
Prjóna sokka, prjóna sokka  
-og svo snúa þær sér í hring. 
 
Nú skal segja, nú skal segja  
hvernig gamlir karlar gera:  
Taka í nefið, taka í nefið  
-og svo snúa þeir sér í hring. 
AAAtsjúú!!!  

 

 

 

 

 
 
 

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 og gaman,  

allir hlæja og syngja saman  

fúm, fúm, fúm!  

 

:/: Á jólunum er gleði og gaman  

fúm, fúm, fúm :/:  

Þá klingja allar klukkur við  

og kalla á gleði og frið.  

Þá mun ríkja gleði og gaman,  

allir hlæja og syngja saman  

fúm, fúm, fúm!  
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