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Janúar 

 

Gráðug kerling 

Gráðug kelling hitaði sér velling 
og borðaði (namm, namm, namm) 
síðan sjálf (jamm, jamm, jamm) 
af honum heilan helling. 

Svangur kallinn varð alveg dolfallinn 
og starði svo (sko, sko, sko) 
heilan dag (o, ho, ho) 
ofan í tóman dallinn. 

 

Búálfur á bænum     

Hér búálfur á bænum er  
 

á bjálkalofti í dimmunni. 
 

Hér búálfur á bænum er  
 

á bjálkaloftinu. 
Hann stappar fótum, hoppar hátt 
og haframjölið étur hrátt. 
Hér búálfur á bænum er 
á bjálkaloftinu. 
 
 

 

 

 

Tröll 

Hérna koma nokkur risa tröll. Hó! Hó! 

Þau öskra svo það bergmálar um fjöll. Hó! Hó! 

Þau þramma yfir þúfurnar 

svo fljúga burtu dúfurnar. 

En bak við ský er sólin hlý í leyni, 

hún skín á tröll, þá verða þau að steini! 

 

Þula um Þorrann 

Þorri hefur þennan sið, 

þyrlar snjónum hvíta. 

Aldrei má hann óhræsið 

Erlu mína bíta 

 

Tunglið tunglið 

taktu mig 

Tunglið tunglið taktu mig, 

og berðu mig upp til 

skýja. 

Þar situr hún móðir mín, 

og kembir ull nýja 
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Norðanvindur     

Nú er úti norðanvindur, 

nú er hvítur Esjutindur, 

ef ég ætti útikindur, 

mundi ég setja þær allar inn, 

elsku besti vinur minn. 

:,: Úmbarassa, úmbarassa 

úmbrassasa :,: 

 

 

 

Krumminn á skjánum 

Krumminn á skjánum, 

kallar hann inn. 

Gef mér bita af borði þínu, 

bóndi minn! 

Bóndi svarar býsna reiður, 

burtu farðu, krummi leiður. 

Líst mér að þér lítill heiður, 

ljótur ertu á tánum, 

krumminn á skjánum. 

 

 

Hangikjöt 

Ó hangikjöt, ó hangikjöt, 

og rófustappa, grænar baunir, súr hvalur. 

Ó hangikjöt, ó hangikjöt, 

sviðasulta, hrútspungar og harðfiskur. 

 

Og hákarl. Og flatbrauð, 

mér finnst svo gott að borða allan þennan mat. 

Og hákarl. Og flatbrauð, 

mér finnst svo gott að borða allan þennan mat. 

Það búa litlir dvergar 

Það búa litlir dvergar í björtum 

dal 

á bak við fjöllin háu í 

skógarsal. 

Byggðu hlýja bæinn sinn, 

brosir þangað sólin inn. 

Fellin enduróma allt þeirra tal. 

 

Krummi svaf í klettagjá 

Krummi svaf í klettagjá, 

kaldri vetrarnóttu á, 

::verður margt að meini:: 

Fyrr en dagur fagur rann, 

freðið nefið dregur hann 

::undan stórum steini.:: 
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Labba út í mónum 

Labba út í mónum 
tína ber 
verða kalt á klónum 
hlaupa, hlaupa heim 

Klifra í klettum 
litast um 
verða kalt á kollinum 
hlaupa, hlaupa heim. 

Fara á skautum 
renna hratt 
renna geysihratt 
verða kalt á tánum     
hlaupa, hlaupa heim. 

Róa til fiskjar 
renna og draga þorska 
háar eru bárurnar 
róa, róa heim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krummi krunkar úti 

Krummi krunkar úti, 
kallar á nafna sinn. 
Ég fann höfuð af hrúti, 
hrygg og gæru skinn. 
:,:Komdu nú og kroppaður 
með mér 
krummi nafni minn.:,: 
 

Hátt upp í fjöllunum 

Hátt uppí fjöllunum þar búa 

tröllin. 

Tröllamamma, tröllapabbi og 

litli Trölli-rölli. 

Pú sagði tröllamamma. 

Pú sagði tröllapabbi. 

En hann litli tröllirölli sagði 

bara gúgú. 
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Þorraþræll      

Nú er frost á Fróni, 

frýs í æðum blóð, 

kveður kuldaljóð 

Kári í jötunmóð. 

Yfir laxalóni 

liggur klakaþil, 

hlær við hríðarbyl 

hamragil. 

 

Mararbára blá 

brotnar þung og há 

unnarsteinum á, 

yggld og grett á brá. 

Yfir aflatjóni 

æðrast skipstjórinn, 

harmar hlutinn sinn 

hásetinn. 

 

Frost er úti 

Frost er úti fuglinn minn 
ég finn hvað þér er kalt. 
Nærðu engu í nefið þitt 
því nú er frosið allt. 
En ef þú bíður augnablik 
ég ætla að flýta mér 
og biðja hana mömmu 
mína 
um mylsnu handa þér 
 
En ef þú bíður augnablik 
ég ætla að flýta mér 
og biðja hana mömmu 
mína 
um mylsnu handa þér 
 


