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Jólabarnið 
Jóhannes úr Kötlum/ Magnús Pétursson 

 
Sko hvernig ljósin ljóma, 
á litlu kertunum þínum. 
- Þau bera hátíð í bæinn 
með björtu geislunum sínum. 
 
Þú finnur ilminn af ýmsu,  
svo ósköp fallegu´ og góðu. 
Og jólagjafirnar glitra 
í gegnum töfrandi móðu. 
 
Þú brosir er loginn blaktir 
á bláum kertum og rauðum. 
Öll þín óspillta gleði 
yljar ríkum sem snauðum. 
 
Þú flýtir þér út í fjárhús, 
þér finnst nú óþarft að hræðast. 
Það grætur yndislegt ungbarn 
sem áðan var þar að fæðast. 
 
Þess foreldrar feimin bíða 
í fátækt og miklum vanda. 
- Þau bíða´ eftir betra skýli 
barni sínu til handa. 
 
Þá kemur þú með þín kerti, 
kveikir við jötuna lágu 
og réttir fram hreina og hlýja 
höndina þína smáu. 
 
Og bláeyga jólabarnið 
þú berð inn í vöggu þína. 
Og allir englarnir syngja 
og allar stjörnurnar skína. 
 
Ó, guð! Það er gaman að vera 
góða barnið – og finna 
allan hinn undursamlega 
yndisleik jóla þinna. 
 

 

 

 

 

 
Meiri snjó 
Jule Styne/Ólafur Gaukur 

 

Er lægst er á lofti sólin, 

þá loksins koma jólin. 

Við fögnum í frið og ró, 

meiri snjó, meiri snjó, meiri snjó. 

 

Það gleðst allur krakkakórinn, 

er kemur jólasnjórinn. 

Og æskan fær aldrei nóg, 

meiri snjó, meiri snjó, meiri snjó. 

 

Það er barnanna besta stund, 

þegar byrjar að snjóa á grund. 

Úti á flötinni fæðist hratt, 

feikna snjókall með nef og með hatt. 

 

Svo leggjast öll börn í bólið, 

því bráðum koma jólin. 

Þau fagna í frið og ró, 

meiri snjó, meiri snjó, meiri snjó. 

Meiri snjó, meiri snjó, meiri snjó. 
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Þrettán dagar jóla 
Hinrik Bjarnason/enskt þjóðlag 

 
Á jóladaginn fyrsta  
hann Jónas færði mér 
einn talandi páfugl á grein. 
 
Á jóladaginn annan 
hann Jónas færði mér 
tvær dúfur til 
og einn talandi páfugl á grein. 
 
Á jóladaginn þriðja 
hann Jónas færði mér 
þrjú spök hænsn, 
tvær dúfur til 
og einn talandi páfugl á grein. 
 
Á jóladaginn fjórða  
hann Jónas færði mér 
fjögur nautin feit, 
þrjú spök hænsn, 
tvær dúfur til 
og einn talandi páfugl á grein. 
 
Á jóladaginn fimmta 
hann Jónas færði mér 
fimmfaldan hring, 
fjögur nautin feit, 
þrjú spök hænsn, 
tvær dúfur til 
og einn talandi páfugl á grein. 
 
Á jóladaginn sjötta 
hann Jónas færði mér 
sex þýða þresti, 
fimmfaldan hring, 
fjögur nautin feit, 
þrjú spök hænsn, 
tvær dúfur til 
og einn talandi páfugl á grein. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Á jóladaginn sjöunda......sjö hvíta 
svani…  
Á jóladaginn áttunda......átta kýr með 
klöfum… 
Á jóladaginn níunda......níu skip í 
naustum 
Á jóladaginn tíunda......tíu hús á 
torgi… 
Á jóladaginn ellefta......ellefu hallir 
álfa… 
Á jóladaginn tólfta......tólf lindir tærar… 
 
Á jóladaginn þrettánda 
hann Jónas færði mér 
þrettán hesta þæga, 
tólf lindir tærar, 
ellefu hallir álfa, 
tíu hús á torgi, 
níu skip í naustum, 
átta kýr með klöfum, 
sjö hvíta svani. 
sex þýða þresti, 
fimmfaldan hring, 
fjögur nautin feit, 
þrjú spök hænsn, 
tvær dúfur til 
og einn talandi páfugl á grein. 
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Það heyrast jólabjöllur 
Ólafur Gaukur 

 
Það heyrast jólabjöllur 
og o´n úr fjöllunum fer 
flokkur af jólaköllum til að 
gantast við krakkana hér. 
Beint niður fjallahlíðar 
þeir fara á skíðum með söng 
og flestir krakkar bíða 
með óþreyju síðkvöldin löng. 

Komdu fljótt, komdu fljótt, kæri 
jólasveinn 
Það kveða við hróp 
og börnin litlu bíða´ í stórum hóp. 
Komdu fljótt, komdu fljótt, kæri 
jólasveinn 
er kallað á ný, í glugga er látinn einn 
skór, kannski gott hann kemur í. 
 
Svo dynja hlátrasköllin 
svo hristast fjöllin af því 
hópur af jólaköllum 
eru´ að tygja sig ferðina í. 
Það bíða spenntir krakkar 
sem kátir hlakka svo til 
því kannski berast pakkar 
og gjafir um miðnæturbil. 
 

Miklar annir eru á heimilinu allt á ferð 
því að elda skal nú krásirnar af bestu 
gerð. 
Bæði hangikjöt, steik og rjúpur 
svo er rauðkál afbragðs gott 
þykkur rúsínugrautur settur er í pott. 
 
Og á jólatrénu loga skæru ljósin smá 
þá í löngum röðum bæði fagurgræn og 
blá 
nú er stundin að renna upp 
og koma aðfangadagskvöld 

og allir það finna svo glöggt, nú er 
gleðin ein við völd. 
og allir það finna svo glöggt, nú er 
gleðin ein við völd. 

 

Það heyrast jólabjöllur 
og o´n úr fjöllunum fer 
flokkur af jólaköllum til að 
gantast við krakkana hér. 
Beint niður fjallahlíðar 
þeir fara á skíðum með söng 
og flestir krakkar bíða 
með óþreyju síðkvöldin löng. 

Komdu fljótt, komdu fljótt, kæri 

jólasveinn 

Það kveða við hróp 

og börnin litlu bíða´ í stórum hóp. 

Komdu fljótt, komdu fljótt, kæri 

jólasveinn 

er kallað á ný, í glugga er látinn einn 

skór, kannski gott hann kemur í. 

Svo dynja hlátrasköllin 

svo hristast fjöllin af því 

hópur af jólaköllum 

eru´ að tygja sig ferðina í. 

Það bíða spenntir krakkar 

sem kátir hlakka svo til 

því kannski berast pakkar 

og gjafir um miðnæturbil. 

Það bíða spenntir krakkar 

sem kátir hlakka svo til 

því kannski berast pakkar 

og gjafir um miðnæturbil. 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fborg.leikskolar.is%2Fimages%2FHeimas%25C3%25AD%25C3%25B0a%2F16515877-Santa-waving-Stock-Vector-santa-claus-cartoon.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fborg.leikskolar.is%2Fleikskolinn%2Ffrettasafn%2F776-islenskir-jolasveinar-og-jolasidhir&tbnid=tJlvtHGWvGkX0M&vet=12ahUKEwjd2efh1_vlAhUEpbQKHVUgA7wQMygeegQIARBD..i&docid=Rvf_O7kSSb1IYM&w=396&h=480&q=j%C3%B3lasveinn&ved=2ahUKEwjd2efh1_vlAhUEpbQKHVUgA7wQMygeegQIARBD
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Klingja nú brátt 
Úkraínskt þjóðlag/Davíð Þór Jónsson 

 

Klingja nú brátt klukkurnar dátt 

kátt er um jól, um dal og hól. 

Börn ung og smá, brosandi þá, 

bíða og þrá, dýrðin‘ að sjá. 

Hratt líður stund, fagnaðarfund 

förum við þá með bros á brá. 

Klukkurnar slá, fimlega þá, 

fegursta hljóm, himneskan hljóm. 

 

Sungið er blítt, hjartanu hlýtt, 

hamingjan er örstutt frá mér. 

Syngjum þá æ um borg og bæ, 

börnin í kór lítil og stór. 

 

Bráðum, bráðum, bráðum koma jólin. 

Bráðum, bráðum, bráðum koma jólin. 

 

Öll heyrum við, klukknanna klið, 

kalla á menn, jól koma senn. 

 

Klingja nú brátt klukkurnar dátt 

kátt er um jól, um dal og hól. 

Börn ung og smá, brosandi þá, 

bíða og þrá, dýrðin‘ að sjá. 

Hratt líður stund, fagnaðarfund 

förum við þá með bros á brá. 

Klukkurnar slá, fimlega þá, 

fegursta hljóm, himneskan hljóm. 

 

Sungið er blítt, hjartanu hlýtt, 

hamingjan er örstutt frá mér. 

Syngjum þá æ um borg og bæ, 

börnin í kór lítil og stór. 

 

Bráðum, bráðum, bráðum koma jólin. 

Bráðum, bráðum, bráðum koma jólin. 

 

Hratt líður stund, fagnaðarfund 

förum við þá, með bros á brá. 

Klukkurnar slá, fimlega þá, 

fegursta hljóm, himneskan hljóm. 

 

Ding dong, ding (dong). 

 

Öll heyrum við klukknanna klið, 

kalla á menn, jól koma senn. 

 

 

 
 

Jólin koma 
Fred Spielman/Ómar Ragnarsson 

 

Er nálgast jólin lifnar yfir öllum 

Það er svo margt sem þarf að gera þá. 

Og jólasveinar fara upp úr fjöllum 

að ferðbúast og koma sér á stjá. 

Jólin koma, jólin koma 

og þeir kafa snjó á fullri fart. 

Jólin koma, jólin koma, 

allir búast í sitt besta skart. 

 

Hún mamma‘ er heima‘ að skúra, banka‘ og 

bóna 

og bakar sand af fínu tertunum. 

Og niðri‘ í bæ er glás af fólki‘ að góna 

á gjafirnar í búðargluggunum. 

Jólin koma, jólin koma, 

allir krakkar fá þá fallegt dót. 

Jólin koma, jólin koma, 

þá er kátt og allskyns mannamót. 

 

Já, o‘n í bæ er eftir mörgu‘ að sækjast 

og allt er fullt í strætóskýlunum 

og bílar eru stopp og flauta‘ og flækjast 

fyrir öllum hinum bílunum. 

Jólin koma, jólin koma, 

allt í flækju‘ og bendu‘, í feikna ös. 

Jólin koma, jólin koma, 

fólk og bílar allt í einni kös. 

 

Hann er svo blankur, auminginn hann pabbi 

að ekki gat hann gefið mömmu kjól. 

Svo andvarpar hann útaf búðalabbi: 

Það er svo dýrt að halda þessi jól.“ 

Jólin koma, jólin koma, 

en elsku krakkar, forðist glaum og gól. 

Jólin koma, jólin koma, 

:,: eignist kyrrð og frið um heilög jól.:,:
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