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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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Skreytum hús með greinum 
grænum 
Þjóðlag frá Wales/Elsa E. Guðjónsson 

 
Skreytum hús með greinum grænum, 
fa la la la la, fa la la la. 
Gleði ríkja skal í bænum, 
fa la la la la, fa la la la. 
Tendrum senn á trénu bjarta, 
fa la la, fa la la, fa la la. 
Tendrum jól í hverju hjarta, 
fa la la la la, fa la la la. 
 
Ungir, gamlir – allir syngja: 
Fa la la la la, fa la la la. 
Engar sorgir hugann þyngja, 
fa la la la la, fa la la la. 
Jólabjöllur blíðar kalla, 
fa la la, fa la la, fa la la. 
Boða frið um veröld alla, 
fa la la la la, fa la la la. 
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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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Bráðum koma jólin 
Franskt þjóðlag/Friðrik Guðni Þórleifsson 

 
Skín í rauðar skotthúfur 
skuggalangan daginn, 
jólasveinar sækja að, 
sjást um allan bæinn. 
Ljúf í geði leika sér 
lítil börn í desember, 
inni‘ í friði‘ og ró, 
úti‘ í frosti‘ og snjó 
því að brátt koma björtu jólin, 
bráðum koma jólin. 
 
Uppi‘ á lofti, inni‘ í skáp 
eru jólapakkar, 
titra öll af tilhlökkun 
tindilfættir krakkar. 
Komi jólakötturinn 
kemst hann ekki‘ í bæinn inn, 
inni 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 logaskær 
leika‘ á himni svörtum. 
Jólahátíð höldum vér 
hýr og glöð í desember 
þó að feyki snjó 
þá í friði‘ og ró 
við höldum heilög jólin, 
heilög blessuð jólin. 
 
 
 

 
 

Jólasveinar ganga um gólf/gátt 
Friðrik Bjarnason/Þjóðvísa 

 
Jólasveinar ganga‘ um gólf 
með gylltan staf í hendi. 
Móðir þeirra sópar gólf 
og flengir þá með vendi. 
 
:,: Uppi‘ á stól stendur mín kanna, 
níu nóttum fyrir jól 
þá kem ég til manna.:,: 
 
Jólasveinar ganga‘ um gátt 
með gildan staf í hendi. 
Móðir þeirra hrín við hátt 
og hýðir þá með vendi. 
 
:,: Uppi‘ á stól stendur mín kanna, 
níu nóttum fyrir jól 
þá kem ég til manna.:,: 
 
 
 
 
 
Pat a pan 
Bernard de la Monnoye/Marta Hrafnsdóttir 

 
Villi taktu trommuna, 
Vala taktu flautuna. 
Er við heyrum ykkar tón, 
túrílúrílú pat a pat a pan. 
Er við heyrum ykkar tón, 
syngjum við með fagnaðar róm. 
 
Í gamla daga báru menn 
kóngi sínum kveðjurnar. 
Er þeir flautuðu sitt lag 
túrílúrílú pat a pat a pan 
og trommuðu með sínum brag, 
sína kveðju á jóladag. 
 
Guð og menn við sameinumst 
með flautu og trommuslag. 
Syngjum, dönsum, spilum dátt, 
túrílúrílú pat a pat a pan. 
Gleðjumst öll á jóladag 
með gleðitónabrag. 
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