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Á bjargi byggði 

Á bjargi byggði hygginn maður hús (x3) 

og þá kom steypiregn og vatnið óx og óx (x3) 

og húsið á bjarginu stóð fast. 

 

Á sandi byggði heimskur maður hús (x3) 

og þá kom steypiregn og vatnið óx og óx (x3) 

og húsið á sandinum það féll. 

 

A og b 
A og bé 

spott og spé, 

grísinn galar upp í tré. 

Lítil mús 

til okkar fús, 

kom og byggði hús. 

 

Lamb í baði 

borðar súkkulaði. 

Hundur jarmar, 

galar grísinn hátt. 

 

A og bé 

spott og spé, 

grísinn galar upp í tré. 

Hróp og köll 

um víðan völl 

og þá er sagan öll. 
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Á Sprengisandi 
Íslenskt þjóðlag/Sigvaldi Kaldalóns. Ljóð: Grímur Thomsen 
Ríðum, ríðum, rekum yfir sandinn, 

rennur sól á bak við Arnarfell, 

hér á reiki er margur óhreinn andinn, 

úr því fer að skyggja á jökulsvell. 

:/: Drottinn leiði drösulinn minn 

drjúgur verður síðasti áfanginn. :/: 

 

Þei, þei, þei, þei, þaut í holti tófa, 

þurran vill hún blóði væta góm, 

eða líka einhver var að hóa 

undarlegum digrum karlaróm. 

:/: Útilegumenn í Ódáðahraun 

eru kannski´ að smala fé á laun. :/: 

 

Ríðum, ríðum, rekum yfir sandinn, 

rökkrið er að síga á Herðubreið. 

álfadrottning er að beisla gandinn, 

ekki´ er gott að verða´ á hennar leið. 

:/: Vænsta klárinn vildi´ ég gefa til 

að vera kominn ofan í Kiðagil. :/: 

 

Að gæta hennar gildir hér og nú 
Atli Heimir / Kvæðið um fuglana. Ljóð: Þórarinn Eldjárn 
Á íslensku má alltaf finna svar 

og orða stórt og smátt sem er og var, 

og hún á orð sem geyma gleði´ og sorg 

um gamalt líf og nýtt í sveit og borg. 
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Á vörum okkar verður tungan þjál 

þar vex og grær og dafnar okkar mál, 

að gæta hennar gildir hér og nú 

það gerir enginn nema ég og þú. 

 

Agadú 

Agadú-dú-dú 

Hrista epli niður úr tré 

Agadú-dú-dú 

Hrista epli ekkert hlé 

Vinstri snú, hægri snú 

Hoppa upp og niður og styðjá hné 

Dönsum öll saman nú 

Síðan fá sér allir te 

 

Allir hafa eitthvað til að ganga á 
Lag og ljóð: Ólafur Haukur Símonarson 
          Allir hafa eitthvað til að ganga á. 

          Teygðu fram löppina og lof mér að sjá. 

 

Fíllinn hefur feitar tær, 

ljónið hefur loppur tvær, 

músin hefur margar smáar, 

en ormurinn hefur ansi fáar. 

 

          Allir hafa eitthvað til að ganga á. 

          Teygðu fram löppina og lof mér að sjá. 
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Fiskurinn hefur fína ugga, 

flóðhesturinn engan skugga 

krókódíllinn kjaftinn ljóta, 

sá er nú klár að láta sig fljóta. 

 

          Allir hafa eitthvað til að ganga á. 

          Teygðu fram löppina og lof mér að sjá. 

 

Á vængjunum fljúga fuglarnir, 

á fótunum ganga trúðarnir, 

á hnúum hendast aparnir, 

á rassinum leppalúðarnir. 

 

          Allir hafa eitthvað til að ganga á. 

          Teygðu fram löppina og lof mér að sjá. 

 

Allir krakkar... 

Allir krakkar, allir krakkar 

þvo sér vel um hendur 

því má ekki gleyma 

sýklar fara að streyma 

allir krakkar, allir krakkar 

þvo sér vel um hendur. 
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Ausulagið 

Einn var að smíða ausutetur 

annar hjá honum sat 

sá þriðji kom og bætti um betur 

og boraði á hana gat. 

Hann boraði á hana eitt 

hann boraði á hana tvö 

hann boraði á hana þrjú og fjögur, 

fimm og sex og sjö. 

 

Ba bú, ba bú 
Jón Hlöðver Áskelsson 
Ba bú ba bú, brunabíllinn flautar 

Hvert er hann að fara 

Vatn á eld að sprauta 

dss, dss, dss, dss, 

gerir alla blauta. 

 

 

Mjá, mjá, mjá, mjá 

mjálmar gráa kisa 

Hvert er hún að fara 

Út í skóg að ganga 

uss, uss, uss, uss, 

skógarþröst að fanga. 
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Bí, bí, bí, bí, 

skógarþröstur syngur 

Hvert er hann að fara 

Burt frá kisu flýgur 

uí, uí, uí, uí, 

loftin blá hann smýgur. 

 

Bátasmiður 
þýskt lag 

 

Ég negli og saga og smíða mér bát 

og síðan á sjóinn ég sigli með gát. 

Og báturinn vaggar og veltist um sæ, 

ég fjörugum fiskum með færinu næ. 

 

Bílalagið 

Við setjum svissinn á  

Og við kúplum gírnum frá 

Þá er startað og druslan fer í gang prrprr 

Það er enginn vandi að aka bifreið 

Ef þú bara kemur druslunni í gang prrprr 
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Bíum, bíum, bambaló 
Írskt þjóðlag. Ljóð: Jónas Árna 

Bíum, bíum, bambaló, 

bambaló og dilli-dilli-dó. 

Vini mínum vagga ég í ró, 

en úti bíður andlit á glugga. 

 

Þegar fjöllin fimbulhá 

fylla brjóst þitt heitri þrá, 

leika skal ég langspil á; 

það mun þinn hugann hugga. 

 

Þegar veður geisa grimm, 

grúfir yfir hríðin dimm, 

kveiki ég á kertum fimm, 

burt flæmi skammdegisskugg  

 

Broslagið 

Það er ókeypis að b r o s a 

Það er ókeypis að b r o s a 

Það er ókeypis að b r o s a 

að b r o s a    -   B R O S  
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Bullutröll 
Anna Pálína Árnadóttir 

Trúir þú á Tröllabullið 
taktu nú eftir hlustaðu á 

fyrir löngu fóru á stjá 

ferleg skrímsli með hausa þrjá 

Þau er líka þursar kölluð 

þungbúin og leið að sjá 

herfilega heimsk ó já 

og hafa engu að segja frá 

 

Viðlag: 

Bullutröll, Bullutröll 

búa í stórri fjallahöll 

en fari þau um víðan völl 

verða þau oft að steini 

 

Skessurnar í skessuleikjum 

skoppa létt um dali og fjörð 

hendast yfir hæstu skörð 

svo hristist bæði sjór og jörð 

 

Stólpu karlar stika yfir 

stærstu jökla fara geyst 

heljarbjörg þeir hafa reist 

og haugbúa úr viðjum leyst 

Viðlag 
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Bullutröllin bylja hátt 

þau baula eins og gamlar kýr 

ekkert þeirra aftur snýr 

ef þau hreppir dagur nýr 

Viðlag 

 

 

Dagavísa og mánaðarvísa 

Sunnudagur, mánudagur, þriðjudagur,  

miðvikudagur, fimmtudagur,  

föstudagur og laugardagur,  

og þá er vikan búin. 

  

Janúar,  

febrúar, 

mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, 

september, 

október, 

nóvember og desember  
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Dansi, dansi, dúkkan… 
H.C Andersen, Gunnar Egilsson þýddi 
Dansi dansi dúkkan mín. 

Dæmalaust er stúlkan fín. 

Voða-fallegt hrokkið hár, 

hettan rauð og kjóllinn blár. 

Svo er hún með silkiskó, 

sokka hvíta eins og snjó. 

Heldurðu ekki að hún sé fín? 

Dansi, dansi dúkkan mín. 

 

 

Ding - dong 
höf. ókunnur 

Ding,dong   - Froskurinn blikkar augunum 

Um,eh       - Eðlan rekur út úr sér tunguna 

King,kong   - Apinn slær á brjóst sér 

Mjá,mjá     - Kisan mjálmar 

Blúbb,blúbb - Fiskurinn opnar munninn 

 

Ding,dong sagði lítill grænn froskur einn dag 

Ding,dong sagði lítill grænn froskur 

Ding,dong sagði lítill grænn froskur einn dag 

Og svo líka 

ding,dong,dongi,dongi,dongi,dongi,dong. 
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Uhm,eh, sagði lítil græn eðla einn dag 

Uhm,eh, sagði lítil græn eðla 

Uhm,eh, sagði lítil græn eðla einn dag 

og svo líka uhm,eh,ull,ull,ull,ull,ull. 

 

King kong sagði stór svartur api einn dag 

King kong sagði stór svartur api  

King kong sagði stór svartur api einn dag 

og svo líka king 

kong,kone,konge,konge,konge,kong. 

 

Mjá,mjá sagði lítil grá kisa einn dag 

Mjá,mjá sagði lítil grá kisa  

Mjá,mjá sagði lítil grá kisa einn dag 

og svo líka mjá,mjá - mjá 

 

Blúbb,blúbb sagði lítill blár fiskur einn dag 

Blúbb,blúbb sagði lítill blár fiskur  

Blúbb,blúbb sagði lítill blár fiskur einn dag 

og svo líka blúbb, blúbb, blúbb, blúbb,blúbb.... 
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Dúkkan hennar Dóru 

Dúkkan hennar Dóru var með sótt, sótt, sótt. 

Hún hringdi og sagði lækni að koma fljótt, fljótt, 

fljótt. 

Læknirinn kom með sína tösku og sinn hatt. 

Hann bankaði á hurðina rattdadadaa. 

Hann skoðað dúkku og hristi sinn haus. 

Hún strax skal í rúmið og ekkert raus. 

Hann skrifaði niður hvaða pillu skildi fá. 

Ég kem aftur á morgun ef hún er enn veik þá. 

 

Ef þú ert súr 
lag og ljóð: Ólafur Hakur Símonarson 

Ef þú ert súr, vertu þá sætur. 

Sjáðu í speglinum hvernig þú lætur. 

Ekkert er varið í sút eða seyru. 

Teygðu´ á þér munnvikin út undir eyru. 

          Galdurinn er að geta brosað, 

          geta´ í hláturböndin tosað, 

          geta hoppað, hlegið, sungið endalaust. 

 

Ef þú ert fýldur, þá líkistu apa, 

eða krókódíl sem er of fúll til að gapa. 

Ekkert er varið í sút eða seyru. 

Teygðu´ á þér munnvikin út undir eyru. 

          Galdurinn er að geta... 
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Ef þú ert illur, þá líkistu nauti 

eða eldgömlum potti með viðbrenndum grauti. 

Ekkert er varið í sút eða seyru. 

Teygðu´ á þér munnvikin út undir eyru. 

          Galdurinn er að geta... 

 

 

 

Ég heyri svo vel 
lag og ljóð: Ólafur Haukur Símonarson 
Ég heyri svo vel, ég heyri grasið gróa, 

ég heyri svo vel, ég heyri snjóinn snjóa, 

ég heyri svo vel, ég heyri orminn mjóa, 

heyri hárið vaxa, 

heyri neglurnar lengjast, 

heyri hjartað slá. 

 

Þú finnur það vel, allt færist nær þér, 

þú finnur það vel, þú kemur nær mér, 

þú finnur það vel, allt fæðist í þér, 

andlitin lifna 

og húsin dansa 

og vindurinn hlær. 
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Ég fór í dýragarð í gær 

 

Ég fór í dýragarð í gær 
og gettu hvað ég sá. 

Ég fór í dýragarð í gær  

og gettu hvað ég sá. 

F-F-F-F 

Fílinn þar ég sá!! 
 

 

Ein lítil önd með væng 

Ein lítil önd með væng 

Ein lítil ein lítil ein lítil önd með væng 

Ein lítil ein lítil ein lítil önd með vængi 

Ein lítil ein lítil ein lítil önd með fót 

Ein lítil ein lítil ein lítil önd með fætur 

Ein lítil ein lítil ein lítil önd með stél 

Ein lítil ein lítil ein lítil önd með gogg 

 

Ein sit ég og sauma 
Höf. ókunnur 

Ein sit ég og sauma 

inní litlu húsi. 

Enginn kemur að sjá mig 

nema litla músin. 

Hoppaðu upp og lokaðu augunum. 

Bentu í austur, 

bentu í vestur. 

Bentu á ,þann sem að þér þykir bestur. 
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Ein stutt, ein löng 
Danskt lag. Textahöf. ókunnur 
Ein stutt, ein löng, 

hringur á stöng 

og flokkur sem spilaði 

og söng. 

 

Penni og gat og fata 

sem lak. 

Fata sem lak og penni 

og gat 

Ein stutt, ein löng... 

 

Lítill og mjór og feitur og 

stór. 

Feitur og stór og lítill og 

mjór. 

Ein stutt, ein löng... 

 

Köttur og mús og sætt 

lítið hús. 

Sætt lítið hús og köttur 

og mús. 

Ein stutt, ein löng... 

 

 

 

 

Ferningur, hús 

og kassi með mús 

Kassi með mús og  

Ferningur, hús 

Ein stutt, ein löng… 

 

Þríhyrningur, þak 

og taska á bak. 

Taska á bak og 

þríhyrningur, þak. 

Ein stutt, ein löng… 

 

Tígull og ás 

og lykill í lás 

Lykill í lás og 

tígull og ás. 

Ein stutt, ein löng… 

 

Sporaskja, egg 

og klukka á vegg. 

Klukka á vegg og  

sporaskja, egg 

Ein stutt, ein löng… 
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Einn hljómlistarmaður 
þjóðlag Friðrik G. Þorleifsson 
 

Einn hljómlistarmaður frá Hafnarfirði er hér, 

hann leikur á flautu sem af öllum öðrum ber 

Fidi-ridi-ri, Fidi-ridi-ri, Fidi-ridi-ri, Fidi-ridi-ri. 

Sprangar um heiminn. Spilar hvergi feiminn. 

 

Elsku-lagið 

(Stóri hópur), elsku besti (stóri hópur) 

Allir elska (stóra hóp) og allir syngja með. 

(Nafn sett inn í eyðurnar) 

 

Ferskeytlur 
Íslenskt þjóðlag 
Afi minn fór á honum Rauð 

eitthvað suður í bæi. 

Sækja bæði sykur og 

brauð 

sitt af hvoru tagi. 

 
Afi minn og amma mín 

úti á Bakka búa. 

Þau eru bæði sæt og fín 

þangað vil ég fljúga. 
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Fljúga hvítu fiðrildin 

fyrir utan glugga; 

þarna siglir einhver 

inn 

ofurlítil dugga. 

 

Sigga litla systir mín 

situr út í götu 

er að mjólka ána sín 

í ofurlitla fötu. 

 

Fuglinn segir bí, bí ,bí 

bí, bí segir Stína. 

Kveldúlfur er kominn í 

kerlinguna mína. 

 

Kristín litla, komdu hér 

með kalda fingur þína. 

Ég skal bráðum bjóða 

þér 

báða lófa mína. 

 

Klappa saman lófunum 

reka féð úr móunum 

vinna sér inn bita 

láta ekki hann pabba 

víta. 

 

Litla Jörp með lipran fót 

labbar götu þvera. 

Hún skal seinna á 

mannamót 

mig í söðli bera. 

 

Tunglið, tunglið taktu 

mig, 

og berðu mig upp til 

skýja. 

Þar situr hún móðir mín 

og syngur lofgerð nýja. 

 

Klappa saman lófunum, 

reka féð úr móunum, 

rölta´á eftir tófunum, 

tína egg úr spóunum 

 

Nú er úti veður vont 

verður allt að klessu. 

Ekki fær hann Grímur 

gott 

að gifta sig í þessu. 

 

Rúnki fór í réttirnar 

ríðandi á honum Sokka. 

Yfir holt og hæðirnar 

hann lét klárinn brokka. 
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Fimm litlir apar 
Lag: Tíu grænar flöskur 

Fimm litlir apar sátu uppí tré 

þeir voru að stríða krókódíl, þú nærð ekki mér. 

Þá kom hann herra krókódíll, hægt og rólega og búmm 

fjórir litlir apar sátu uppí tré... 

En maginn á herra krókódíl var orðinn svona stór. 

 

 

Fiskarnir tveir 

Hafi þið heyrt söguna um fiskana tvo 

sem ævi sína enduðu í netinu svo. 

Þeir syntu og syntu og syntu um allt, 

en mamma þeirra sagði; vatnið er kalt. 

Ba-ba-bú-bú-ba-ba-ba, 

Ba-ba-bú-bú-ba-ba-ba. 

Þeir syntu og syntu og syntuum allt, 

en mamma þeirra sagði; vatnið er kalt. 

 

 

Annar hét Gunnar en hinn hét Geir, 

þeir voru ósköp litlir, báðir tveir. 

Þeir syntu og syngu og syntu um allt, 

en mamma þeirra sagði; vatnið er kalt. 

Ba-ba-bú-bú-ba-ba-ba, 

Ba-ba-bú-bú-ba-ba-ba. 

Þeir syntu og syntu og syntu um allt, 

en mamma þeirra sagði; vatnið er kalt. 
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Frú Könguló 
Lag: Breskt þjóðlag: "The Bear went over the Mountain" 
 

Um vef sinn labbar Frú Könguló.  

Um vef sinn labbar Frú Könguló.  

Um vef sinn labbar Frú Könguló. 

Hún ætlar að ná sér í flugu. 

 

Fyrst nær hún sér í eina! 

Svo nær hún sér í tvær! 

 

(upp að þeim fjölda sem börnin hafa ákveðið) 

 

Svo labbar Frú Könguló aftur heim. 

Svo labbar Frú Könguló aftur heim. 

Svo labbar Frú Könguló aftur heim. 

Og sefur í alla nótt! 

 

Fyrst á réttunni - svo á röngunni 

 

Fyrst á réttunni (hnefum snúið réttsælis) 

svo á röngunni (hnefum snúið rangsælis) 

tjú,tjú (Olbogum ýtt aftur á bak) 

tra,la,la (öðrum hnefanum nelgt ofan á hinn) 

Leiðast í hring og gengið áfram réttsælis 
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Gamli Nói 
C.M.Bellman Síra Eiríkur Brynjólfsson Þýddi 

Gamli Nói, gamli Nói, 

guðhræddur og vís. 

Mikilsháttar maður, 

mörgum velviljaður. 

Þótt hann drykki, þótt hann drykki, 

þá samt bar hann prís. 

 

Aldrei drakk hann, aldrei drakk hann, 

of mikið í senn. 

Utan einu sinni, 

á hann trúi ég rynni. 

Glappaskotin, glappaskotin, 

ganga svo til enn. 

 

Gráðug kelling og svangur kall 
Þorkell Sigurbjörnsson 

Gráðug kelling hitaði sér velling 

og borðaði namm, namm, namm, 

síðan sjálf jamm, jamm, jamm, 

af honum heilan helling. 

 

Svangur kallinn var alveg dolfallinn 

og starði svo sko, sko, sko, 

heilan dag o, ho, ho, 

ofa í tóman dallinn. 
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Göngum, göngum... 

Göngum, göngum, göngum upp í gilið, 

gljúfrabúann til að sjá. 

Þar á klettasyllu svarti krummi 

sínum börnum liggur hjá.  

 

Gönguljósin 
Ókunnur höfundur – Lag Gamli Nói 

Rauði karlinn 

Rauði karlinn 

kallar til þín hér. 

Biður þig að bíða,  

best er því að hlýða. 

„stans“ hann segir 

„stans“ hann segir 

„stans og gættu‘ að þér.“ 

 

Græna karlinn 

græna karlinn 

krakkar þekkja flest. 

Göngumerki gefur, 

gát á öllu hefur. 

Yfir götu 

öll við göngum 

glöð í einni lest. 
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Hafið bláa hafið (Sigling) 
Lag og texti: Örn Arnarson 
Hafið bláa hafið, hugann dregur. 

Hvað er bak við ystu sjónarrönd? 

Þangað liggur beinn og breiður vegur. 

Bíða mín þar æskudrauma lönd. 

Beggja skauta byr bauðst mér aldrei fyrr. 

Bruna þú nú, bátur minn. 

Svífðu seglum þöndum, 

svífðu burt frá ströndum. 

Fyrir stafni haf og himinninn. 

 

Haldið ekki´að Halli komi... 

Haldið ekki´ að Halli komi´ á grúfunni, 

á heljarstökki fram af einni þúfunni. 

Hann fór það bara fínt, 

en hélt hann hefði týnt 

gleraugunum, höfðinu ´ eða húfunni. 

 

Háttatími á himnum 
Lag og ljóð: Olga Guðrún Árnadóttir 
Hvað gerir sólin þegar hún sest á kvöldin? 

Háttar litlu geislana 

oní himnasængina 

og fyrir stóru gluggana 

hún dregur stjörnutjöldin, 

það gerir sólin á kvöldin. 
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Hvað gerir tunglið þegar það tekur völdin? 

Hristir silfurhattinn sinn 

svo hrynur úr ´onum draumurinn 

og sáldrast yfir koll og kinn 

er sefur barnafjöldinn, 

það gerir tunglið á kvöldin. 

 

Hér búálfur á bænum er 
Þýskt þjóðlag. Þýð: Hildigunnur Halldórsdóttir 
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 

 

Hér kemur Lillimann 
Lag: Thorbjörn Egner. Þýð: Kristján frá Djúpalæk 

Hér kemur Lillimann klifurmús 

sem kæti ber inn í sérhvert hús, 

en regluleg söngva og músíkmús, 

og meistaragítarsláttumús. 

Trallalalala trallalalala 

trallalalalalala-la-la-la! 
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Hnátutátublús 
Sænskt lag. Þýð: M.P.Ó. 
Hnátutátan vaknaði og núna vakna ég 

og núna vakna allir hér á sama veg. 

o ho ho ho ho ho  hnátutátublús. 

Hnátutátu, hnátutátu, hnátutátu, hnátutátu - BLÚS. 

 

Hnátutátan klappaði / stappaði / spilaði / smellti / 

dansaði / hoppaði / sofnaði … 

 

Hreyfa litla fingur 
Soffía Vagnsdóttir 

Hér hreyfum við okkur samkvæmt textum  

og frjósum eins og myndastyttur. 

 

Hreyfa litla fingur 

Hreyfa litla fingur 

Hreyfa litla fingur 

og frjósa eins og skot 

 

Hreyfa litlar tásur.......        

Hreyfa lítil augu........         

Hreyfa lítil nef........          

Hreyfa litla munna....            

Hreyfa litlar hendur.....  

Hreyfa litlar fætur... 

Hreyfa litla rassa.... 

Hreyfa okkur sjálf... x2 
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Húsamúsarvísa 
Lag: Thorbjörn Egner. Þýð: Kristján frá Djúpalæk 

Ég er heldri húsamús 

hefi allt sem þarf til bús, 

magál bæði og bringukolla, 

bústin krof og sperðla holla. 

Fæ mér bita og bita í senn, 

bragðgott er það viti menn. 

Uni við það alla daga, 

enda hef ég góðan maga. 

 

Hver var að hlæja 

Hver var að hlæja þegar ég kom inn?  

Kannski það hafi verið kötturinn.  

:,:Æi(jæja) nú jæja, látum hann hlæja,  

kannski að hann hlæi ekki í annað sinn:,:  

 

Hægri hönd og vinstri hönd 
lag frá Rússlandi 
"Hægri hönd og vinstri hönd 

og báðar hendur lærin svo" 

"Tramp, tramp, tramp 

tramp, tramp, tramp. 

Einn, tveir, þrír, fjór, fimm, sex, sjö" 

"La, la, la-a, tra-la, la,la 

La, la, la-a, tra-la, la,la" 
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Hvammur 
ljóð: Ellert Borgar Garðarsson lag: erlent 

Sól skín í heiði og himininn blár 

hlýnar í veðri svo þornar hvert tár. 

Fuglarnir syngja og fara á kreik 

og fagnandi börn út í leik. 

 

Leikskólinn okkar er yndislegt skjól 

í ylríkum hvammi við grösugan hól. 

Saman við vinnum sem vinir í raun 

og vináttan er okkar laun. 

 

Í Hvammi leikum við lífsglöð saman 

og lærum margt sem er gagn og gaman. 

Í Hvammi göngum við gæfuspor 

þar gleðin ríkir og eilíft vor. 

 

Hvammur 30 ára /Umhverfissáttmálinn 
Höf: Ingveldur Thorarensen 
Við erum alltaf svo kát og glöð á Hvammi 

krakkar sem elska að vera á þrammi. 

Ruslið af stígum og túnum að tína. 

Takmarkið okkar – jörð höfum fína. 

 

  



27 
 

Heilt við skulum nýta og annað endurvinna 

engu við sóum og hendum alltaf minna. 

Í ruslið enginn matur má fara. 

margt hægt að gera til þess að spara 

 

Við viljum gera betur en í gær 

ganga vel um og líta okkur nær 

heimurinn stóri alltaf er þó kær. 

Við eigum saman jörðina og allt sem þar 

grær. 

 

Hjólum eða göngum og geymum aðeins bílinn 

gerum þetta allt fyrir pínulitlu krílin. 

Þau eiga jörðina eftir smá tíma. 

Erfitt- hugsa margir en þetta er glíma. 

 

Hvert einasta spor í jarðvistinni okkar 

hver einasti krakki sem nýtir og flokkar 

hefur allt að segja um framtíð og flóru. 

Flestir vit‘að margt smátt verður að stóru. 

 

Við viljum gera betur en í gær… 

 

Í leikskóla er gaman 

Í leikskóla er gaman, 

þar leika allir saman. 

Leika úti og inni  

og allir eru með. 
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Hnoða leir og lita, 

þið ættuð bara að vita 

hvað allir eru duglegir  

í leikskólanum hér. 

 

Indíánalagið 
Einn og tveir og þrír indíánar, 

fjórir og fimm og sex indíánar. 

Sjö og átta og níu indíánar. 

Tíu indíánar í skóginum. 

 

Allir voru með byssu og boga 

Allir voru með byssu og boga 

Allir voru svo kátir og glaðir 

Þeir ætluðu að fella björninn. 

 

Uss þarna heyrðist eitthvað braka 

Uss þarna heyrðist fugl að kvaka. 

Fram kom stóri og grimmi björninn 

þá hlupu allir heim til sín. 

 

Þá hlupu einn og tveir og þrír indíánar 

fjórir og fimm og sex indíánar 

sjö og átta og níu indíánar, 

en einn indíáni varð eftir. 

 

Hann var ekki hræddur við stóra björninn 

Bang hann skaut og hitti björninn.  

Tók svo af honum allan haminn 

og hélt á honum heim til sín. 
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Þá komu einn og tveir og þrír indíánar 

fjórir og fimm og sex indíánar 

sjö og átta og níu indíánar. 

Allir að skoða björninn. 

 

 

Íþróttaálfurinn 

Sérðu álfa sitja og gera ekki neitt 

súr' á svipinn og þykja lífið svo leitt 

 

Nei alltaf þar sem er álfamergð 

eru einhver ósköp gangandi á (hönd upp) 

Við erum alltaf á fullri ferð (gangandi) 

við erum bara þannig gerð. 

 

Og ég er...Íþróttaálfurinn (koma við bringu) 

álfanna fyrirmynd sjálf (hönd út) 

 

Og ég er...Íþróttaálfurinn (koma við bringu) 

þú finnur ei fimari álf. (hönd á mjöðm) 

 

 

  



30 
 

Kalli kálormur 

Ég heiti Kalli kálormur 

Í kál og rófur gráðugur. 

Naga, naga, alla daga 

Namm, namm, namm. 

En Gulli sem að garðinn á 

Gremjulegur kemur þá. 

Ormur, ormur, eins og gormur 

Burt, burt, burt. 

 

 

Karl gekk út um morguntíma 

Karl gekk út um morguntíma, 

taldi alla sauði sína, 

einn og tveir og þrír og fjórir, 

allir voru þeir. 

 

Með höndunum gerum við klapp, klapp, klapp, 

Með fótunum gerum við stapp, stapp, stapp. 

Einn, tveir, þrír, ofurlítið spor, 

einmitt á þennan hátt er leikur vor. 
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Klappa saman lófunum 
íslenskt þjóðlag 
Klappa saman lófunum 

reka féð úr móunum 

tölta á eftir fófunum 

týna egg úr spóunum. 

 

Krókódíll í lyftunni minni 
þýð. Birte Harksen 

Það er krókódíll í lyftunni minni. 

Ég er svolítið smeyk við hann. 

Það er krókódíll í lyftunni minni, 

og hann getur étið mann! 

 

Krókódíll, förum á fyrstu hæð. 

(aðra/þriðju/fjórðu/fimmtu) 

Þú færð ekki að éta mig,  

því að það er ég sem ræð! 

 

Krummi krunkar úti 
ísl. þjóðlag 
Krummi krunkar úti  

kallar á nafna sinn 

ég fann höfuð af hrúti 

hrygg og gæruskinn 

Komdu nú og krunkaðu með mér krummi nafni minn 

Komdu nú og krunkaðu með mér krummi nafni minn 
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Krumminn í hlíðinni. 
ísl.þjóðlag - gömul þula 
Krumminn í hlíðinni  

hann fór að slá. 

Þá kom lóa lipurtá  

og fór að raka ljá. 

Hann gaf henni hnappa þrjá, 

sagð´ún mætt´ei segja frá. 

Þá kom spói spíssnefur  

og hann sagði frá, 

prakkarinn sá. 

Þó var ljáin ekki nema  

hálft annað punktstrá. 

 

Kvæðið um fuglana 
Lag: Atli Heimir Sveinsson. Ljóð: Davíð Stefánsson frá Fagraskógi 
Snert hörpu mína, himinborna dís, 

svo hlusti englar guðs í paradís. 

Við götu mína fann ég fjalarstúf 

og festi á hann streng og rauðan skúf. 

 

Úr furutré, sem fann ég út við sjó, 

ég fugla skar og líka úr smiðjumó. 

Í huganum til himins oft ég svíf 

og hlýt að geta sungið í þá líf. 
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Þeir geta sumir synt á læk og tjörn 

og sumir verða alltaf lítil börn. 

En sólin gyllir sund og bláan fjörð 

og sameinar með töfrum loft og jörð. 

 

Ég heyri í fjarska villtan vængja þyt, 

um varpann leikur draumsins perluglit. 

Snert hörpu mína himinborna dís, 

og hlustið englar guðs í paradís. 

 

Könguló á gólfinu 
Lag: ”Spider on the floor” / ”Ef þú ert í góðu skapi” Þýð.: Birte & 

Baldur 
Það er könguló sem spinnur vef á gólfinu x2  

Hvað er hún að gera inni  

hér í íbúðinni minni?  

Það er könguló sem spinnur vef á gólfinu 

 

Það er könguló sem spinnur vef á fætinum x2  

Ég stappa fótunum og hoppa  

en hún ætlar ekkiʼ að stoppa!  

Það er könguló sem spinnur vef á fætinum 

 

Það er könguló sem spinnur vef á maganum x2  

Og svo hunsar hún mig bara  

er  ég segiʼ henni að fara!  

Það er könguló sem spinnur vef á maganum 
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Það er könguló sem spinnur vef á hálsinum x2  

Nei, nú fór hún yfir strikið  

þetta kitlar allt of mikið!  

Það er könguló sem spinnur vef á hálsinum 

 

Það er könguló sem spinnur vef á nefinu x2  

Það getur varla orðið verra  

Því hún fær mig til að hnerra!  

Það er könguló sem spinnur vef á nefinu…   Atjúú! 

 

 

Það er könguló sem spinnur vef í hárinu x2  

Svo nú fer ég bara' í sturtu  

til að skola henni' í burtu!  

Það er könguló sem spinnur vef  í hárinu  

 

…  en nú hoppar hún af! 

 

Það er könguló sem spinnur vef á gólfinu x2  

Hún á ekki' að vera inni  

hér í íbúðinni minni?  

Það er könguló sem spinnur vef á gólfinu... 
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Lína Langsokkur 
Lag: Jan Johansson 
Hér skal nú glens og gaman 

við getum spjallað saman 

Gáum hvað þú getur, 

vinur, gettu hver ég er! 

Verðlaun þér ég veiti 

ef að veistu hvað ég heiti. 

En vaðir þú í villu 

þetta vil ég segja þér: 

 

Hér sérðu Línu Langsokk 

tralla hopp, tralla hei, tralla hopsasa. 

Hér sérðu Línu Langsokk, 

já líttu það er ég. 

 

Og þú sérð minn apa 

minn sæta, fína litla apa. 

Herra Níels heitir 

já hann heitir reyndar það. 

Hérna höll mín gnæfir 

við himin töfraborg mín gnæfir. 

Fannstu annan fegri 

eða frægðarmeiri stað. 

 

          Hér sérðu Línu Langsokk..... 
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Þú höll ei hefur slíka, 

ég á hest og rollu líka 

og kúfullan af krónum 

einnig kistil á ég mér. 

Verið allir vinir - 

velkomnir - einnig hinir. 

Nú lifað skal og leikið 

nú skal líf í tuskum hér. 

Hér sérðu Línu Langsokk..... 

 

 

Lítið, lasið skrímsli 
Lag og ljóð: Olga Guðrún Árnadóttir 
Ég er lítið lasið skrímsli 

og mig langar ekkert út. 

Hornin mín eru völt og veik 

og mig vantar snýtuklút. 

Ég er orðinn upplitaður, 

ég er orðinn voða sljór. 

Ég held ég hringi í lækni 

því að halinn er svo mjór. 

 

Skrímsli eru eins og krakkar, 

ósköp vesæl ef þau næla sér í kvef. 

Hver er hræddur við skrímsli 

sem er hóstandi og með stíflað nef? 
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Augun mín, þau standa á stilkum, 

annað starir út í vegg, 

og ég held að aldrei aftur 

muni á mér vaxa skegg. 

Ó, mamma, elsku mamma, 

nú ég meðal verð að fá, 

glás af iðandi ormum, 

annars kemst ég ekki á stjá! 

 

Skrímsli eru eins og krakkar ... 

 

Lítill heimur 
Lag: It´s a small world, þýðing: Friðrik Guðni Þórleifsson 

Þar er gott að vera sem gleðin býr, 

þar sem gerast sögur og ævintýr, 

svona er veröldin okkar 

sem laðar og lokkar 

svo ljúf og hýr. 

 

Lítill heimur ljúfur, hýr 

lítill heimur ljúfur, hýr 

lítill heimur ljúfur, hýr 

eins og ævintýr. 

 



38 
 

Litli sæti krabbinn 
Birte (Börn og tónlist.net) 

 

Lítill, sætur krabbi 
Á hafsbotninum bjó 

með fullt af öðrum 

sjávardýrum 

langt úti á sjó. 

 

Og litli krabbinn hló 

og sagði:“Nú er nóg! 

Ef þú kemur  nálægt 

mér 

Ég klíp með krabba 

kló!” 

 

En veiðimaður nokkur 

Í krabbann vildi ná 

Og fyrr en varði 

krabbinn 

í netinu lá. 

 

 

 

 

En litli krabbinn hló 

Og sagði: “Nú er

 nóg! 

Ef þú kemur nálæg

 mér 

Ég klíp með

 krabbakló!” 

 

Krabbinn fór í pottinn 

Og vatnið það var

 heitt 

En litli, sæti krabbinn 

hann brosti bara 

breitt. 

 

Já, litli krabbinn hló 

og sagði: “Nú er

 nóg! 

Ef þú kemur nálægt 

mér 

Ég klíp með

 krabbakló!”
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Litlu andarungarnir 
þjóðlag frá Austurríki 
Litlu andarungarnir allir synda vel, allir synda vel, 

höfuð hneigja' í djúpið og hreyfa lítil stél 

höfuð hneigja' í djúpið og hreyfa lítil stél 

 

Litlu andarungarnir ætla út á haf, ætla út á haf, 

fyrst í fjarðlægð skima og fara svo í kaf 

fyrst í fjarðlægð skima og fara svo í kaf 

 

 

 

 

Löggukarlinn 
Gunnlaug Kristjánsdóttir 
Eitt sinn lítill löggukarl, ti-re-li-re li-re 

eitt sinn lítill löggukarl labbaði' út í skóg 

 

Húfuna í hendi bar, ti-re-li-re li-re 

húfuna í hendi bar, ti-re-li-re la. 

 

Fótinn rak í stóran stein, ti-re-li-re li-re  (hægt) 

fótinn rak í stóran stein og stóru tána braut. En 

 

Löggukarli batnar brátt, ti-re-li-re li-re (hratt og 

klappa) 

löggukarli batnar brátt, ti-re-li-re la. 
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Meistari Jakob 
Franskt keðjulag 
"Meistari Jakob" 

"sefur þú?" 

"Hvað slær klukkan?" 

"hún slær þrjú." 

 

Danska: 

"Mester Jacob" 

"sover du?" 

"Horer du ej klokken?" 

"Bim-bam-bum!" 

 

 

Spænska: 

"Campanero" 

"duermes tú" 

"Tola-la-campana" 

"Din-don-dan"  

 

Enska: 

"Are you sleeping" 

"Brother John?" 

"Morning bells are 

ringing" 

"Ding-dang-dong!" 

 

 

Þýska: 

Bruder Jakob 

Schlafst du noch? 

Hörst du nicht die 

Glocken? 

Ding, ding dong. 
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Myndin hennar Lísu 
Lag og texti: Olga Guðrún Árnadóttir 
Gult fyrir sól 

grænt fyrir líf 

grátt fyrir þá 

sem reka menn út í stríð. 

Hvítt fyrir börn  

sem biðja um frið 

biðja þess eins 

að mega lifa eins og við. 

Er ekki jörðin fyrir alla? 

 

Taktu þér blað 

málaðu á það 

mynd þar sem 

allir eiga öruggan stað 

Augu svo blá 

hjörtu sem slá 

hendur sem fegnar  

halda frelsinu á. 

Þá verður jörðin fyrir alla. 
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Nammilagið 
höf. ókunnur 
Ef að sólin væri á bragðið eins og sleikjó, 

rosalegt fjör yrði þá. 

Ég myndi halla mér aftur með tunguna út, og  

eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh 

Rosalegt fjör yrði þá. 

 

Ef að regnið væri úr bleiku bangsa gúmmí 

rosalegt fjör yrði þá. 

Ég myndi halla mér aftur með tunguna út, og 

eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh 

Rosalegt fjör yrði þá. 

 

Ef snjórinn væri úr sykurpúða og poppi 

rosalegt fjör yrði þá. 

Ég myndi halla mér aftr með tunguna út, og 

eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh 

Rosalegt fjör yrði þá. 

 

Óskasteinar 
Lag: Bardos Lajos. Ljóð: Hildigunnur Halldórsdóttir 
Fann ég á fjalli fallega steina 

faldi þá alla vildi þeim leyna, 

huldi þar í hellisskúta heilla steina 

alla mína unaðslegu óskasteina. 
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Langt er nú síðan leit ég þá steina 

lengur ei man ég óskina neina 

er þeir skyldu uppfylla um ævidaga 

ekki frá því skýrir þessi litla saga. 

 

Gersemar mínar græt ég ei lengur 

geti þær fundið telpa eða drengur 

silfurskæra kristalla með grænu og gráu 

gullna roðasteina rennda fjólubláu. 

 

Pálína með prikið 
Norskt þjóðlag. Ljóð: Guðmundur Daníelsson 
Pálína með prikið 

potar sér gegnum rykið, 

rogast hún með rjóma, rembist hún með smjör. 

Þetta verður veisla, vítamín og fjör. 

Pálína með prikið. 

 

Pálína með pakkann 

pjakkar heim allan bakkann. 

Vertu ekki vond þótt vísan sé um þig. 

Pálína með pakkann, passar fyrir mig. 

Pálína með pakkann. 
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Pompulagið 

:/: Ég pompa á bossann í skólanum :/: 

Ég pompa á bossann en iss iss iss iss siss með 

það. 

Ég pompa á bossann en stend upp og held af stað. 

 

Raunakvæði 
Lag: Thorbjörn Egner Texti: Kristján frá Djúpalæk 

Ég raula raunakvæði um ref einn,  
 

sem hér býr. 
 

Í græðgi vill hann gleypa 
 

hin góðu skógardýr. 
 

Já, þetta´er sorgarsöngur 
 

víst því sagan illa fer, 
 

því hæ fallera faddirúlann ræ, 
 

og verstur endir er. 
 
 

Einn dag hann var á veiðum 
 

hvar voru músahús, 
 

þá rak hann gular glyrnur 
 

í gráa litla mús. 
 

„Ég tek þig!“, sagði tæfan þá, 
 

um trjábol músin rann. 
 

Hæ fallera faddirúllan ræ, 
 

hún fylgsni öruggt fann. 
 

 

Þá varð hann fúll á svipinn 
 

og sagði; „Fínt hjá þér, 
 

en bíddu bara góða  
 

ég bíða skal þín hér.“ 
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Svo tautar hann við sjálfan sig; 
 

Þú síðasta leikinn átt. 
 

Hæ fallera faddirúllan ræ, 
 

hún bröltir niður brátt. 
 

 
En Mikki mátti bíða 
 

og músin engu kveið. 
 

Þú heyra skalt hvað skeði 
 

hjá skrögg er vikan leið: 
 

Þá hungrið alveg ærð’ann 
 

og enga veitti ró. 
 

Hæ fallera faddirúllan ræ, 
 

hann datt um koll og dó. 
 

 

Rigningardagur í nóvember 
Lag: Pia Raug. Texti: EbbaMunk/Aðalsteinn Ásberg 
Ég vil mála dægrin blá, 

marga sólargeisla sjá, 

lita bæði ljós og skugga, 

láta eitthvað við mér stugga, 

horfa út um opinn glugga. 

Ég vil mála dægrin blá. 

 

Ég vil mála dægrin gul, 

minnast ekki´ á næturkul, 

eiga´ í önnur hús að venda, 

almanaki gömlu henda, 

trúa´ að regnið taki enda. 

Ég vil mála dægrin gul. 
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Ég vil mála dægrin rauð, 

muna náttúrunnar auð, 

sóleyjar og fjólur finna, 

fífil, smárablóm og vinna, 

því að mörgu þarf að sinna. 

Ég vil mála dægrin rauð. 

 

Ég vil mála dægrin græn, 

mild og hlý og fagurgræn, 

kveikja kertaljós í stjökum, 

kætast, gleyma undirhökum, 

ná á spegli nýjum tökum. 

Ég vil mála dægrin græn. 

 

Ég vil mála dægrin hvít, 

margvísleg, til einhvers nýt, 

þurka af og þvo og bóna, 

þrífa´ og pússa gömlu skóna, 

hlusta´ á forna´ og fræga tóna. 

Ég vil mála dægrin hvít. 

 

Ég vil mála dægrin ljós, 

meta aftur gamalt hrós. 

Nú með stakri stundarhlýju, 

styttir upp um klukkan tíu. 

Þurr er nóvember að nýju. 

Ég vil mála dægrin ljós. 
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Ryksugulag 
Lag og ljóð: Ólafur Haukur Símonarson 

Ryksugan á fullu, étur alla drullu 

trallalara, trallara, trallaramm. Kristján Jónsson 

Sópa burtu rykið, með kústi og gömlu priki 

Trallalara, trallara, trallaramm. 

 

Ef þú getur ekki sungið, reyndu þá að klappa, 

og ef þú getur ekki klappað, reyndu þa´að stappa, 

svo söngflokkurinn haldi sínu lagi 

og syngi ekki sitt af hvoru tagi. 

 

Út með allan skítinn, svo einhver vilji lít´inn 

trallalara, trallara, trallaramm. 

Skúra, skrúbba´ og bóna, rífa´ af öllum skóna 

trallara, trallara, trallaramm. 

 

 

Ef þú getur ekki sungið… 
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Sjóræningjasöngur (Úr leikritinu Pétur 

Pan) 
Lag: Kjartan Ólafsson Texti: Karl Ágúst Úlfsson 

 

Hæ hó, hæ hó, 

Fáni kúpu og beina, 

Hæ hó, hæ hó 

Fáni kúpu og beina. 

 

Frammi í stafni flöggum við 

Fána kúpu og beina. 

Þjórum romm að þekktum sið 

Þú veist hvað ég meina. 

 

Hæ hó, hæ hó, 

o.s.frv. 

 

Af okkur stöndum stríðin grimm 

Strauma og illra veðra. 

verði ég allur fyrir fimm 

Finndu mig þá í neðra. 

Hæ hó, hæ hó, 

o.s.frv. 

 

Allir setja upp óttasvip 

Er ég munda korða, 

yfirgefa allir skip, 

on í djúp sér forða. 

Hæ hó, hæ hó,o.s.frv. 
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Skýin 
Stuðmenn 
Við skýin 

felum ekki sólina af illgirni, 

við skýin 

erum bara að kíkja á leiki mannanna. 

Við skýin 

sjáum ykkur hlaupa í rokinu, 

klædd gulum, rauðum, grænum, bláum regnkápum 

eins og regnbogi meistarans, 

regnbogi meistarans. 

Við skýin erum bara grá, 

bara grá. 

 

Á morgun kemur sólin, 

hvar verðum við skýin þá? 

 

Stopp! Stopp á stoppistöð 
Lag: Lotte Kærså Þýð: Birte Harksen og Baldur A. Kristinsson 
Stopp! Stopp á stoppistöð. 

Rútan tekur okkur með. 

Stopp! Stopp á stoppistöð. 

- Við erum kát og glöð! 

Upp á brekku, niður brekku, aftur upp. 

Upp á brekku, niður brekku, aftur upp. 

Gegnum gluggann kíki ég, 

gettu hvað ég sé. 

Við stoppum hér! 

Palli hvað sérð þú? 
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Ta er risavaxið tröll 
Lag: Sóley Stefánsdóttir Texti: Sóley Stefánsdóttir 
Ta er risavaxið tröll 

því finnst svo gott að borða 

Á nóttum læðist hljótt um fjöll 

í leit að matarforða. 

 

Stundum heyrist söngur hár 

er tröllið leitar matar. 

En þrammað hefur í stautján ár 

og sungið með því Ta Ta. 

 

Viðlag: 

Ta ta ta ta Tí tí tí tí tí tí ta 

Ta ta ta ta Tí tí tí tí tí tí ta 

 

Tröllið hungrað orðið er 

og tekur svo til orða. 

Nóttin senn að morgni fer 

gefið mér að borða! 

 

Ta ta ta ta Tí tí tí tí tí tí ta 

Ta ta ta ta Tí tí tí tí tí tí ta 

Ta ta ta ta Tí tí tí tí tí tí ta 
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Tannpínupúkinn 
Lag: Ragnhildur Gísladóttir – Texti: Andrés Indriðasson 
Ég týnt hef nú öllum tönnunum mínum, 
tannpínupúkinn þar lagðist í feitt. 

Áður ég tuggði með tönnum sem þínum, 

nú tel ég slíkt fráleitt, ég tygg ekki ne-hei-heitt 

Hahahahahahahaha 

 

Hann er tannlaus greyið, 

takið eftir því, tönnunum hann týndi 

 

takið eftir því, tönnunum hann týndi 

sykursnúði í. 

Nú er illt í efni, ekkert tyggja má, 

þett’er heldur píni legt? að horfa á. 

 

Sjáiði mig er ég segi ykkur þetta; 
sætindi öll eru tönnunum böl. 
Annaðhvort munu þær ein og ein detta 
ellegar eyðast og verða ykkur kvö-hö-höl. 
Hahahahahahahaha 
  
Hann er tannlaus ... 
 
Eitt er að búa við ólukkupúkann, 
eitt er að hafa ekki tennur sem þið. 
Sælgæti má ekki gera ykkur sjúka, 
tannpínupúkinn, hann gefur ei gri-hi-hið. 
  
Hann er tannlaus ... 
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Tilfinningablús 
Skandinavískt lag þýðing M.P.Ó. 
Ég finn það ofan í maga o-ho 

Ég finn það niður í fætur o-ho 

Ég finn það niður í hendur o-ho 

Ég finn það upp í höfuð o-ho 

Ég finn það hér og hér og hér 

og hér og hér og hér og hér 

hvað ég er reið (glöð/leið  

þreytt/hress og fl.) 

 

 

Tombai 

Tom bai tom bai tom bai tom bai 

tom bai tom bai tom bai 

Don, don, don, di ri don 

Di ri di ri don. 

Tra la la la la, tra la la la  

Tra la la la la la.  Hai! 

 

Tröll 
Lag og ljóð: Soffía Vagnsdóttir 
Hérna koma nokkur risatröll, HÓ! HÓ! 

Þau öskra svo það bergmálar um  fjöll, HÓ! HÓ! 

Þau þramma yfir þúfurnar, 

Svo fljúga burtu dúfurnar, 

en bak við ský var sólin hlý í leyni, 

hún skín á tröll, þá verða þau að steini! 
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Uglan 
Það var gömul ugla 

með oddhvasst nef 

2 lítil eyru og 8 litlar klær 

Hún sat uppi í tré 

og svo komst þú 

Þá flaug hún í burtu og sagði 

„Ú – ú – ú“ 

 

Upp, upp, upp á fjall 
Enskt keðjulag. Textahöf. ókunnur 

Upp, upp, upp á fjall, 

upp á fjallsins brún. 

Niður, niður, niður, niður 

alveg nið´r á tún. 

 

Vaki vogar 
Lag: C. Bresgen Texti: Þorsteinn Valdimarsson 
Vaki, vaki, vaki, vaki 

vogar, grundir, dalir og fjöll. 

Söng þinn undir taki, 

ó, sumar, hahaha, sumar, 

börnin þín öll. 
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Við eigum hvor annan að 
Söngur Tomma og Jenna 
Við eigum hvor annan að 

eins og skefti og blað 

í lífsins skúraveðri. 

Hanski og hönd, 

hafið og strönd 

við eigum samleið ég og þú 

eins og vindur og vindubrú. 

 

Andlit og nef, 

nefið og kvef, 

við hnerrum hjartanlega. 

Allt gengur vel 

ef þú átt vinarþel. 

 

Stundum fellur regnið strítt, 

stundum andar golan blýtt 

og svo verður aftur hlýtt. 

Sumir kvarta sí og æ 

svoleiðis ég skellihlæ. 

Allt gengur miklu betur 

í vetur, 

ef þú getur 

kæst með mér kampnum í. 

 

Það verður bjart yfir borg, 

bros um öll torg. 
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Við syngjum sólarsöngva 

snúðu á hæl, 

með þessu mælum við. 

Því ekkert jafnast á við það 

að eiga góðan vin í stað, 

að standa tveir í hverri raun, 

eru vináttulaun 

 

Vinalag 
óþekktur 
Við erum vinir, við erum vinir. 

Ég og þú, ég og þú. 

Leikum okkur saman, leikum okkur saman. 

Ég og þú, ég og þú. 

(lag:meistari Jakob) 

 

Vinátta 
Margrét Ólafsdóttir 

Allir þurfa' að eiga vin 

allir þurfa að eiga vin. 

Leggjum núna hönd í hönd 

og hnýtum okkar vinabönd 

 

Þegar bjátar eitthvað á 

allt það segja vini má. 

Ýta sorgum öllum frá 

og aftur gleði sinni ná. 
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Vináttan hún færir frið. 

Friður bætir mannkynið. 

Öðrum sýnum ást og trú 

og eflum vináttuna nú. 

 

Allir þurfa' að eiga vin 

allir þurfa að eiga vin. 

Leggjum núna hönd í hönd 

og hnýtum okkar vinabönd 

 

Vinur minn 
Hafdís Huld 
Það er skemmtilegast að leika sér 
þegar allir eru með. 
Í stórum hóp, inn um hlátrasköll, 
geta ævintýrin skeð. 
Svo vertu velkominn, 
nýi vinur minn. 
Það er skemmtilegast að leika sér 
þegar allir eru með. 
 
Það er ótrúlegt hverju lítið bros 
fengið getur breytt 
Getur glatt og huggað jafnvel þá 
sem við þekkjum ekki neitt. 
Svo vertu velkominn, 
nýi vinur minn. 
Það er ótrúlegt hverju lítið bros 
fengið getur breytt. 
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Við erum góð 
(lag- grænt, grænt, grænt, er grasið) 
Við erum góð góð hvort við annað 

stríðum ekki eða meiðum neinn. 

Þegar við grátum huggar okkur einhver, 

þerrar tár og klappar okkar kinn. 

 

Vinátta, Gull og perlur 
Höf. Hjálmar Freysteinsson Lag: Vem kan segla för utan vind 
Gulli og perlum að safna sér  

sumir endalaust reyna. 

Vita ekki að vináttan er  

verðmætust eðalsteina. 

 

Gull á ég ekki að gefa þér 

og gimsteina ekki neina. 

En viltu muna að vináttan er  

verðmætust eðalsteina.  

 

 

Vísur Vatnsenda-Rósu 
höf. ókunnur 
Augun mín og augun þín. 

Ó þá fögru steina. 

Mitt er þitt og þitt er mitt, 

þú veist hvað ég meina. 
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Langt er síðan sá ég hann 

sannlega fríður var hann. 

Allt sem prýða má einn mann, 

mest af lýðum bar hann. 

 

Þig ég trega manna mest, 

mædd af tára flóði. 

Ó, að við hefðum aldrei sést 

elsku vinurinn góði. 

 

Vögguvísa – Dvel ég í draumahöll 
Lag: Thorbjörn Egner. Þýð: Kristján frá Djúpalæk 
Dvel ég í draumahöll 

og dagana lofa. 

Litlar mýs um löndin öll 

liggja nú og sofa. 

Sígur ró á djúp og dal 

dýr til hvílu ganga. 

Einnig sofna skolli skal 

með skottið undir vanga. 
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Það búa litlir dvergar 
þýskt lag 
Það búa litlir dvergar í björtum dal 

á bak við fljöllin háu í skógarsal. 

Byggðu hlýjan bæinn sinn 

brosir þangað sólin inn 

fellin endurróma allt þeirra tal. 

 

Það er leikur að læra 

Það er leikur að læra, 

leikur sá er mér kær 

að vita meira og meira, 

meira í dag en í gær. 

 

Bjallan hringir við höldum 

heim úr skólanum glöð, 

prúð og frjálsleg í fasi, 

fram nú allir í röð. 

 

Það er munur að vera hvalur 
Lag og ljóð: Ólafur Haukur Símonarson 
Það er munur að vera hvalur 

og geta siglt um sjóinn 

eins og skip, eins og skip, 

eins og skip, eins og skip. 

Ég er stærsti hvalur í heimi 

og ég syndi um með merkilegan svip, 

merkissvip, merkissvip, 

merkissvip. 
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          Alla fiska sem ég finn, 

          hvar sem er í hafinu, 

          borða ég með munninum: 

 

 

Ýsur og lýsur, 

hámerar og vogmerar, 

skráplúrur og kolllúrur, 

þyrsklinga og bristlinga; hina 

snúandi og smjúgandi 

dansandi og glansandi ála, ála. 

 

          Alla fiska sem ég finn, 

          hvar sem er í hafinu, 

          borða ég með munninum. 

 

Það sem ekki má 
Sveinbjörn I. Baldvinsson(Lagið um það sem er bannað) 
Það má ekki pissa bak við hurð 

og ekki henda grjóti ofan' í skurð, 

ekki fara í bæinn og kaupa popp og tyggjó 

og ekki nota skrúfjárn fyrir sleikjó. 

  

Það má ekki vaða út í sjó 

og ekki fylla húfuna af snjó, 

ekki týna blómin sem eru úti´í beði 

og ekki segja "ráddi" heldur "réði". 
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Þetta fullorðna fólk er svo skrítið, 

það er alltaf að skamma mann, 

þó maður geri ekki neitt, 

það er alltaf að skamma mann. 

  

Það má ekki skoða lítinn kall 
og ekki gefa ketti drullumall, 
ekki skjóta pabba með byssunni frá ömmu 
og ekki tína orma handa mömmu. 
Það má ekki hjóla inn í búð 
og ekki gefa litla bróður snúð, 
ekki fara að hlæja þó einhver sé að detta, 
-ekki gera hitt og ekki þetta! 
  
Þetta fullorðna… 

 

Það var einu sinni api 

Það var einu sinni api 

í ofsa góðu skapi 

hann þoldi ekki sultinn 

og fékk sér banana 

Bananana!! Bananana!! 

Bananana og bananana og bananana!! 
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Það var eitt sinni könguló 
höf. óþekktur 
Það var eitt sinn könguló,  

sem hafði átta fætur 

Því þurfti hún að fara snemma ……  

á átta fætur 

og far´í skóna og reima skóna á átta fætur 

Hún sagði 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,…… 

og átta fætur 

Trallla lallla lalla tralla  lallla lallla la 

 

Ýmsar þulur 

Andrés önd 

Andrés önd 

fór út í lönd 

fékk sér eldrauð axlabönd. 

Mikki mús 

Mikki mús byggði sér hús. 

Húsið brann og Mikki rann. 

Mikki mús fékk á sig lús 

og geymir hana í sultukrús. 
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Fagur fiskur í sjó 

Fagur fiskur í sjó, 
brettist upp á halanum 

með rauða kúlu á maganum. 

Vanda, banda, 

gættu þinna handa. 

Vingur, slingur, 

vara þína fingur. 

Fetta, bretta, 

brátt skal högg á hendi detta. 

 

Græn eru laufin 

Græn eru laufin 

og grasið sem grær. 

Glóðin er rauð 

og eldurinn skær. 

Fífill og sóley 

eru fagurgul að sjá. 

Fjöllin og vötnin 

og loftin eru blá. 

Hvítur er svanur 

sem syndir á tjörn. 

Svartur er hann krummi 

og öll hans börn. 
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Nú koma kýrnar 

Nú koma kýrnar 

og klóra á sér brýrnar. 

Nú koma ærnar 

og klóra á sér tærnar. 

Nú koma lömbin, 

svöng er í þeim vömbin. 

Nú kemur féð, 

klórar á sér hnéð. 

Nú koma nautin, 

þau éta grautinn. 

Nú koma hestarnir 

og vel ríða prestarnir! 

 

Fingraþula 

Þumalfingur er mamma, 

sem var mér vænst og 

best, 

vísifingur er pabbi, 

sem gaf mér rauðan 

hest, 

langatöng er bróðir, 

sem býr til falleg gull, 

baugfingur er systir, 

sem prjónar sokka úr ull. 

Litli fingur er barnið, 

sem leikur að skel, 

litli pínu anginn, 

sem stækkar svo vel. 

 

Hér er allt fólkið 

svo fallegt og nett, 

fimm eru í bænum, 

ef talið er rétt. 

Ósköp væri gaman 

í þessum heim 

ef öllum kæmi saman 

jafn vel og þeim. 

 

  



65 
 

Klukkurím 
úr bókinni "Stafirnir og klukkan" eftir Nínu Tryggvadóttur. 

Klukkan eitt 

eta feitt. 

Klukkan tvö 

baula bö. 

Klukkan þrjú 

mjólka kú. 

Klukkan fjögur 

kveða bögur. 

Klukkan fimm 

segja bimm. 

Klukkan sex 

borða kex. 

Klukkan sjö 

segja Ö. 

Klukkan átta 

fara að hátta. 

Klukkan níu 

veiða kríu. 

Klukkan tíu 

kyssa píu. 

Klukkan ellefu 

flytja kellingu. 

Klukkan tólf 

ganga um gólf. 
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Sól skín á fossa 

Höf:Ók. 

Sól skín á fossa 

segir hún krossa. 

Hvar á að tjalda? 

segir hún Skjalda. 

Suður við ána 

segir hún Grána. 

Ég skal snjónum spyrna, 

segir hún Hyrna. 

Ég skal éta mína hít, 

segir hún Hvít. 

Ég skal mjólka minna, 

segir hún Dimma. 

Ég skal standa innar, 

segir hún Kinna. 

Ég skal mjólka svo freyði, 

segir hún Reyður. 

Mér þykir góður ruddi, 

segir hann tuddi. 

Ég skal éta sem ég þoli, 

segir hann boli. 

Ég skal éta sjálfur, 

segir hann kálfur. 

Ég þoli illa hungur, segir vetrungur. 
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Talnaþula 

 
Einn og tveir 

inn komu þeir, 

þrír og fjórir, 

furðustórir, 

fimm, sex, sjö og átta, 

svo fóru þeir að hátta. 

Níu, tíu, ellefu og tólf, 

lögðu plöggin sín á gólf, 

svo fóru þeir að sofa 

og sína drauma lofa. 

En um miðjan morgun 

hún mamma vakti þá, 

þrettán, fjórtán, fimmtán, sextán, 

fætur stukku á. 

Svo fóru þeir að smala 

suður fyrir á, 

sautján, átján lambærnar 

sáu þeir þá, 

nítján voru tvílembdar 

torfunum á, 

tuttugu sauðirnir 

suður við sel. 

Teldu nú áfram 

og teldu nú vel. 
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Ugla sat á kvisti 
Höf. Ók. 

Ugla sat á kvisti 

átti börn og missti. 

Eitt, tvö, þrjú 

og það varst þú! 

 

Úllen dúllen doff 
Höf: Ók. 

Úllen dúllen doff 

kikki laní koff 

koffi laní bikki baní 

úllen dúllen doff! 
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SUMARLÖG 

Bjarnastaðabeljurnar 

Bjarnastaðabeljurnar,  

Þær baula mikið núna. 

Þær eru að verða vitlausar  

Það vantar eina kúna.  

Það gerir ekkert til.  

Það gerir ekkert til. 

Hún kemur um miðaftansbil. 

 

 

Kalli litli könguló 

Kalli litli könguló klifraði upp á topp 

þá kom rigning og Kalli litli datt 

upp kom sólin og þerraði hans kropp 

Kalli litli könguló klifraði upp á topp 

 

Lóan er komin 
Lag: Amerískt lag. Ljóð: Páll Ólafsson 
Lóan er komin að kveða burt snjóinn. 

Að kveða burt leiðindin, það getur hún. 

Hún hefur sagt mér að senn komi spóinn, 

sólskin í dali og blómstur í tún. 

Hún hefur sagt mér til syndanna minna, 

ég sofi of mikið og vinni ekki hót, 

hún hefur sagt mér að vaka og vinna 

og vonglaður taka nú sumrinu mót. 
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Maístjarnan 
Lag: Alþýðulag/Jón Ásgeirsson. Ljóð: Halldór Laxnes 
Ó hve létt er þitt skóhljóð 

ó hve lengi ég beið þín 

það er vorhret á glugga, 

napur vindur sem hvín, 

en ég veit eina stjörnu, 

eina stjörnu sem skín, 

og nú loks ertu komin, 

þú ert komin til mín. 

 

Það eru erfiðir tímar 

það er atvinnuþref, 

ég hef ekkert að bjóða, 

ekki ögn sem ég gef, 

nema von mína og líf mitt 

hvort ég vaki eða sef, 

þetta eitt sem þú gafst mér 

það er allt sem ég hef. 

 

En í kvöld lýkur vetri 

sérhvers vinnandi manns, 

og á morgun skín maísól, 

það er maísólin hans, 

það er maísólin okkar, 

okkar einingarbands, 

fyrir þér ber ég fána 

þessa framtíðarlands. 
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Pabbi, mamma og börnin 

Pabbi, mamma og börnin, 

gengu út á völlinn 

gátu ekki fundið veginn. 

þau gáðu hér, 

þau gáðu þar, 

svo duttu þau í skurðinn. 

 

 

 

Signir sól 
Þýskt lag Ljóð: Gunnar M. Magnúss 
Signir sól sérhvern hól. 

Sveitin klæðist geislakjól. 

Blómin blíð, björt og fríð, 

blika fjalls í hlíð. 

Nú er fagurt flest í dag. 

Fuglar syngja gleðibrag. 

Sumarljóð, sæl og rjóð, 

syngja börnin góð. 
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Sól sól skín á mig 

Sól sól skín á mig 

ský ský burt með þig. 

Gott fyrir sólina´að gleðja sig 

sól sól skín á mig. 

 

Sólin er risin, sumar í bænum, 

sveitirnar klæðast feldinum grænum. 

Ómar allt lífið af yndi og söng 

unaðsbjörtu dægrin löng. 
 

Sól úti 

Sól úti, sól inni 

sól í hjarta, sól í sinni. 

Sól bara sól. 

 

Er sólin skín á skjá 

Hvað er fegra en vorið eftir vetur? 

Veistu nokkuð hlýrra en sumaryl? 

Hátt í lofti heyrist spóatetur? 

hlakka yfir því að vera til. 

 

Er sólin skín á skjá 

skemmtilegt finnst mér þá 

skelfing er gaman er vorið nálgast fer. 

Mér finnst ég morgunhress 

að mestu laus við stress 

mikið er gott að heyra líkt frá þér. 
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Lækurinn sem laumaðist í mónum 

lætur nú sem vitið hafi misst. 

Grasið fer að grænka undan snjónum. 

Gettu hvern mig dreymdi að hafa kysst? 

 

Er sólin skín á skjá… 

 

La la la la… 

 

Syndum, syndum 

Syndum, syndum í Suðurbæjarlaug 

Mér er heitt og mér er kalt í Suðurbæjarlaug. 

Bringusund, skriðsund og hoppa‘í laugina. 

Ég vildi‘ ég gæti verið hér alla ævina. 

 

Út um mela og móa 
Þýð: Ragnar Jóhannesson 
Út um mela og móa 

syngur mjúkrödduð lóa 

og frá sporléttum spóa 

heyrist sprellfjörugt la 

 

          A a a  holleratse hía 

          holleratse hí hú hú hú 

          holleratse hía holleratse hí hú hú hú 

          holleratse hía holleratsehí hú hú hú 

          holleratse hía hú 
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Út um strendur og stalla 

hlakkar stór veiðibjalla. 

Heyrið ómana alla 

út um flóa og fjörð. 

 

Velkomnir krakkar 

Velkomnir krakkar í veröldina okkar 

Við skulum leika okkur, við skulum  

Klappa xx  

Öpunum klappa og klippa í pappa 

Klifra í köðlum og klukka xx 

Bíbb segir bílalestin, blásandi fílalestin 

Leikbrúður, ljón og lyftingamenn 

Létt skoppa lömbin smáu, langt upp í  

turni háum 

Gíraffar gægjast út um gluggan enn 

Velkomnir krakkar í veröldina okkar 

Við skulum leika okkur, við skulum 

klappa xx 

Öpunum klappa og klippa í pappa 

Klifra í köðlum og klukka xx 

 

Vertu til er vorið kallar á þig 
Rússneskt þjóðlag. Ljóð: Tryggvi Þorsteinsson 

Vertu til, er vorið kallar á þig, 

vertu til að leggja hönd á plóg. 

Komdu út því að sólskinið vill sjá þig 

sveifla haka og rækta nýjan skóg. 
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Vikivakar 
Lag: Valgeir Guðjónsson. Ljóð: Jóhannes úr Kötlum 
Sunnan yfir sæinn breiða 

sumarylinn vindar leiða 

- draumalandið himinheiða 

hlær og opnar skautið sitt. 

Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt! 

 

A a ... 

Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt! 

 

Gakk þú út í græna lundinn, 

gáðu fram á bláu sundin 

- mundu að það er stutt hver stundin 

stopult jarðneskt yndið þitt. 

Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt! 

 

A a ... 

Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt! 

 

Allt hið liðna er ljúft að geyma, 

láta sig í vöku dreyma. 

Sólskinsdögum síst má gleyma 

- segðu engum manni hitt. 

Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt! 

 

A a ... 

Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt! 
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Vorvindar glaðir 
Sænskt þjóðlag. Þýðing: Helgi Valtýsson 
Vorvindar glaðir, glettnir og hraðir, 

geysast um löndin létt eins og börn. 

Lækirnir skoppa, hjala og hoppa, 

hvíld er þeim nóg í sæ eða tjörn. 

Hjartað  mitt litla hlustaðu á, 

hóar nú smalinn brúninni frá. 

Fossbúinn kveður, kætir og gleður, 

frjálst er í fjalladal. 

 

Haust- og vetrarlög 

Bolludagur 
höf.ókunn. 

Á bolludegi fer ég 

með bolluvönd á kreik. 

Mér alltaf þykir gaman 

að iðka þennan leik. 

Ég bolla og bolla 

á bossann á þér fast ég slæ 

bolla og bolla og bollu í laun ég fæ. 

Já bragðgóðar eru bollurnar, bollurnar, bollurnar, 

já bragðgóðar eru bollurnar, húllum hæ. 

 

(Lag:Við erum söngvasveinar) 
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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. 

 

Haustið komið er 

Haustið, haustið komið er. 

Haustið, haustið komið er. 

Haustið, haustið komið er. 

Haustið komið er. 

:,: Og þá falla blöðin af trjánum:,: 

Haustið komið er 

 

Krummi svaf í klettagjá 

Íslenskt þjóðlag. Ljóð: Jón Thoroddsen 

Krummi svaf í klettagjá 
kaldri vetrarnóttu á, 
:/: Verður margt að meini, :/: 
fyrr en dagur fagur rann 
freðið nefið dregur hann 
:/: Undan stórum steini :/: 
 
Allt er frosið úti gor 
ekkert fæst við ströndu mor 
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:/: svengd er metti mína, :/: 
ef að húsum heim ég fer 
heimafrakkur bannar mér 
:/: seppi úr sorpi að tína. :/: 
 
Á sér krummi ýfði stél, 
einnig brýndi gogginn vel 
:/: flaug úr fjallagjótum, :/: 
lítur yfir byggð og bú, 
á bæjum fyrr en vakna hjú, 
:/: veifar vængjum skjótum. :/: 
 
Sálaður á síðu lá 
sauður feitur garði hjá 
:/: fyrrum frár á velli, :/: 
krunk, krunk, nafnar, komið hér 
krunk, krunk því oss búin er 
:/: krás á köldu svelli. :/: 

 

Nú er frost á Fróni 
(Þorraþrællinn 1866) Þjóðlag. Ljóð: Kristján Jónsson 
Nú er frost á Fróni, 

frýs í æðum blóð. 

Kveður kuldaljóð, 

Kári´ í jötunmóð. 

Yfir laxalóni 

liggur klakaþil 

hlær við hríðarbyl 

hamragil. 
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Mararbára blá 

brotnar þung og há 

unnar steinum á 

yggld og grett á brá. 

Yfir aflatjóni 

æðrast skipstjórinn. 

Harmar hlutinn sinn 

hásetinn. 

 

Horfir á heyjaforðann 

hryggur búandinn: 

“Minnkar stabbinn minn, 

magnast harðindin. 

Nú er hann enn að norðan, 

næðir kuldaél 

yfir móa´ og mel, 

myrkt sem hel.” 

 

Nú er úti norðanvindur 

Nú er úti norðanvindur, 

nú er hvítur Esjutindur. 

Ef ég ætti úti kindur 

þá mundi ég láta þær allar inn, 

elsku besti vinur minn. 

          Úmbarassa, úmbarassa, úmbarassa-sa. 

          Úmbarassa, úmbarassa, úmbarassa-sa. 

 

Upp er runninn öskudagur, 
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ákaflega skír og fagur. 

Einn með poka ekki ragur 

úti vappar heims um ból. 

Góðan daginn, gleðileg jól 

          Úmbarassa ... 

 

Elsku besti stálagrér, 

heyrirðu hvað ég segi þér: 

“Þú hefur étið úldið smér, 

og dálítið af snæri, 

elsku vinurinn kæri”. 

          Úmbarassa ... 

 

Þarna sé ég fé á beit, 

ei er því að leyna. 

Nú er ég kominn upp í sveit 

á rútunni hans Steina. 

Skilurðu hvað ég meina? 

          Úmbarassa ... 

 

Höfði stingur undir væng, 

hleypur nú á snærið. 

Hún Gunna liggur undir sæng, 

öll nema annað lærið. 

Nú er tækifærið. 

Úmbarassa ... 
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Rímur 

Upp í háa hamrinum býr huldukona 

það veit enginn Íslendingur 

annar en ég hvað vel hún syngur. 

 

Hér er ekkert hrafnaþing 

hér er enginn tregi. 

Farðu vel með Vatnsdæling 

vinur elskulegi. 

 

Litla Jörp með lipran fót 

labbar götu þvera 

hún mun seinna' á mannamót 

mig í söðli bera. 

 

Upp í gömlu Ystingsvík 

á að róa, róa. 

Kolbeinsvíkur kerling rík 

kann að flóa, flóa. 

 

Á gráum frakkafötunum 

frægur stakkaþórinn 

gjarn að flakka á götunum 

gefinn smakkar bjórinn. 
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Sumri hallar 

Sumri hallar hausta fer 

heyri snjallir ýtar 

Hafa fjallahnjúkarnir 

húfur mjallahvítar 

 

Verður svalt því veður' er breytt 

vina eins og geðið. 

Þar sem allt var áður heitt 

er nú kalt og freðið. 

 

Til veiga 
Lag: Bellmann. Ljóð: Hannes Hafstein 
:/: Til veiga :/: 

vjer vekjum sérhvern mann! 

kominn er illviðra kóngurinn Þorri 

kaldur og sárreiður ættjörðu vorri. 

:/: Með blóti :/: 

vjer blíðka skulum hann. 

 

:/: Hann situr :/: 

á svelli lögðum stól. 

Nær sem hann hnerrar hretin dynja, 

hósti hann fold og jöklar stynja. 

:/: Í kvefi :/: 

er karlinn mesta fól. 
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:/: Hann gægist :/: 

með grettum frónið á: 

“Ég sver það að ef nú enginn blótar, 

aðfarir skal ég þá hafa hér ljótar. 

:/: Því toddý :/: 

án tafar vil ég fá.” 

 

Þorran kalda þreyja skal 
Texti: S. Andersen Lag: Íslenskt rímnalag 
Þorrann kalda þreyja skal 

og þannig efla glaða lund 

borða svið og súran hval 

svona kannski tíu pund. 

 

Hangikjötið, harðfiskinn, 

hrútspunga og magálinn. 

Heilsu bætir hákarlinn, 

hann er besti vinur þinn. 

 

Rófustappa,rófustappa- 

reyndu nú að klappa 

 

Vetrarkuldinn 
Æ, vetrar kuldinn klípur í vangann 

æ, vetrar kuldinn vondur hann er. 

Ég hoppa, ég dansa, ég hleyp daginn 

langan, 

svo vetrar kuldinn vinn´ekki á mér. 



84 
 

Jólalög 
 

Á jólunum er gleði og gaman. 
Spænskt þjóðlag. Ljóð: Friðrik Guðni 

:/: 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.:/: 
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Adam átti syni sjö 
Danskt þjóðlag / Húsgangsþýðing 
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 sneri sér í hring. 

 

Eva átti dætur sjö 

sjö dætur átti Eva. 

Eva elskaði allar þær 

og allar elskuðu Evu. 

Hún sáði, hún sáði. 

Hún klappaði saman lófunum, 

hún stappaði niður fótunum, 

hún ruggaði sér í lendunum 

og sneri sér í hring. 

 

Bráðum koma blessuð jólin 
Lag: W.B.Bradbury. Ljóð: Jóhannes úr Kötlum 
Bráðum koma blessuð jólin, 

börnin fara að hlakka til. 

Allir fá þá eitthvað fallegt 

í það minnsta kerti og spil. 
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Hvað það verður veit nú enginn 

vandi er um slíkt að spá. 

Eitt er víst að alltaf verður 

ákaflega gaman þá. 

 

 

Ég sá mömmu kyssa jólasvein 

Lag og ljóð T.Connor/Þýðing Hinrik Bjarnason 

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. 

Ja, sá hefði hlegið með, 

hann faðir minn hefði hann séð 

mömmu kyssa jólasvein í gær. 
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Fimm mínútur í jól 
Lag: R.Miller. Ljóð: M.P.Ó. 
Er það brúða eða bíll - 

bók eða lest? 

Þekkir einhver hér 

þennan jólagest, 

sem læðist um með sekk 

- lætur oní skó - 

meðan lítil börnin 

sofa vært í ró. 

 

Hvíldu höfuð hljótt. 

Hlustaðu, það kemur senn jólanótt. 

Úti er snjór - úti er kalt - 

úti hljóma jólabjöllur yfir allt. 

 

Folaldið mitt.. 
Lag: Jonny Marks. Ljóð: Hinrik Bjarnason 
Folaldið mitt, hann Fákur, 

fæddur var með hvítan hóf, 

og er hann áfram sentist 

öll varð gatan reykjarkóf. 

Hestarnir allir hinir 

hæddu Fák og settu hjá. 

Í stað þess að stökkv'a í leikinn 

stóð hann kyrr og horfði á. 
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Milli élja á jólakvöld 

jólasveinninn kom: 

"Fæ ég þig nú, fákurinn, 

fyrir stóra sleðann minn?" 

Þá urðu klárar kátir, 

kölluðu í einni hjörð: 

"Fákur með fótinn hvíta 

frægur er um alla jörð." 

 

Frostið 
Lag: Örn Eldjárn – Texti Katrín Sif Ingvarsdóttir 

Á meðan kári bítur kinn 

og frostið gegnum allt smýgur. 

Ég hugsa heim í faðminn þinn 

og sé í huga mér ljósin. 

Hríðin blindandi og grimm 

Ég hef týnt öllum áttum. 

Jólanóttin er dimm, 

villir mér sýn. 
 

Heim í hlýjuna, ilminn og aftur til þín. 

Heima sérhver jól, 

með þér ástin mín. 

Ég vil dansa um tréið og hlæja með þér. 

Lífið er ljúfast  

í desember. 
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Hvar er jesúbarnið nú 

og allir jólanna sveinar. 

Ég bið í barnslegri trú, 

elsku vísið mér veginn. 

Englarnir og þið 

sem yfir jötunni lýstu, 

má ég biðja um grið? 

Lýsið mér leið. 

 

Heim í hlýjuna……… 

 

Í skóginum stóð kofi einn 

ók.er.lag Höf. Hrefna Tynes 

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" 

 

Jólasveinar einn og átta 
Enskt lag. Íslensk þjóðvísa 
Jólasveinar einn og átta, 

ofan komu af fjöllunum. 

Í fyrrakvöld þeir fóru að hátta, 

fundu hann Jón á völlunum. 
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Andrés stóð þar utan gátta 

það átti að færa hann tröllunum. 

Þá var hringt í Hólakirkju 

öllum jólabjöllunum. 

 

Jólasveinar ganga um gólf 
Lag: Friðrik Bjarnason. Höf. ókunnur 
Jólasveinar ganga um gólf 

með gylltan staf í hendi, 

móðir þeirra sópar gólf 

og hýðir þá með vendi. 

 

Upp á stól stendur mín kanna, 

níu nóttum fyrir jól 

þá kem ég til manna. 

 

(Jólasveinar ganga um gólf 

með gildan staf í hendi, 

móðir þeirra hrín við hátt 

og hýðir þá með vendi.) 
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Jólasveinarnir 
Ljóð eftir Jóhannes úr Kötlum 
Segja vil ég sögu 

af sveinunum þeim, 

sem brugðu sér hér 

forðum 

á bæina heim. 

 

Þeir uppi á fjöllum sáust, 

- eins og margur veit, 

í langri halarófu 

á leið niður í sveit. 

 

Grýla var þeirra móðir 

og gaf þeim tröllamjólk, 

en pabbinn Leppalúði, 

- það var leiðindafólk. 

 

Þeir jólasveinar 

nefndust, 

- um jólin birtust þeir. 

Og einn og einn þeir 

komu, 

en aldrei tveir og tveir. 

 

Þeir voru þrettán 

þessir heiðursmenn, 

sem ekki vildu ónáða 

allir í senn. 

 

Að dyrunum þeir 

læddust 

og drógu lokuna úr. 

Og einna helzt þeir 

leituðu 

í eldhús og búr. 

 

Lævísir á svipinn 

þeir leyndust hér og þar, 

til óknyttanna vísir, 

ef enginn nærri var. 

 

Og eins þó einhver sæi, 

var ekki hikað við 

að hrekkja fólk - og 

trufla 

þess heimilisfrið. 

 

Stekkjastaur (12. des.) 

 

Stekkjarstaur kom 

fyrstur, 

stinnur eins og tré. 

Hann laumaðist í 

fjárhúsin 

og lék á bóndans fé. 

 

Hann vildi sjúga ærnar, 

- þá varð þeim ekki um 

sel, 
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því greyið hafði 

staurfætur, 

- það gekk nú ekki vel. 

 

Giljagaur (13. des.) 

Giljagaur var annar, 

með gráa hausinn sinn. 

- Hann skreið ofan úr gili 

og skauzt í fjósið inn. 

 

Hann faldi sig í 

básunum 

og froðunni stal, 

meðan fjósakonan átti 

við fjósamanninn tal. 

 

Stúfur (14. des.) 

Stúfur hét sá þriðji, 

stubburinn sá. 

Hann krækti sér í 

pönnu, 

þegar kostur var á. 

 

Hann hljóp með hana í 

burtu 

og hirti agnirnar, 

sem brunnu stundum 

fastar 

við barminn hér og þar. 

 

Þvörusleikir (15. des.) 

Sá fjórði, Þvörusleikir, 

var fjarskalega mjór. 

Og ósköp varð hann 

glaður, 

þegar eldabuskan fór. 

 

Þá þaut hann eins og 

elding 

og þvöruna greip, 

og hélt með báðum 

höndum, 

því hún var stundum 

sleip. 

 

Pottaskefill (16. des.) 

Sá fimmti, Pottaskefill, 

var skrítið kuldastrá. 

- Þegar börnin fengu 

skófir 

hann barði dyrnar á. 

 

Þau ruku´ upp, til að gá 

að 

hvort gestur væri á ferð. 

Þá flýtti´ ann sér að 

pottinum 

og fékk sér góðan verð. 

 

Askasleikir (17. des. ) 

Sá sjötti, Askasleikir, 

var alveg dæmalaus. - 
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Hann fram undan 

rúmunum 

rak sinn ljóta haus. 

 

Þegar fólkið setti askana 

fyrir kött og hund, 

hann slunginn var að ná 

þeim 

og sleikja á ýmsa lund. 

 

Hurðaskellir (18. des.) 

Sjöundi var Hurðaskellir, 

- sá var nokkuð klúr, 

ef fólkið vildi í rökkrinu 

fá sér væran dúr. 

 

Hann var ekki sérlega 

hnugginn yfir því, 

þó harkalega marraði 

hjörunum í. 

 

Skyrjarmur - 

Skyrgámur (19. des.) 

Skyrjarmur, sá áttundi, 

var skelfilegt naut. 

Hann hlemminnn o´n af 

sánum 

með hnefanum braut. 

 

Svo hámaði hann í sig 

og yfir matnum gein, 

unz stóð hann á blístri 

og stundi og hrein. 

 

Bjúgnakrækir (20.des.) 

Níundi var 

Bjúgnakrækir, 

brögðóttur og snar. 

Hann hentist upp í rjáfrin 

og hnuplaði þar. 

 

Á eldhúsbita sat hann 

í sóti og reyk 

og át þar hangið bjúga, 

sem engan sveik. 

 

Gluggagægir (21. des.) 

Tíundi var Gluggagægir, 

grályndur mann, 

sem laumaðist á skjáinn 

og leit inn um hann. 

 

Ef eitthvað var þar inni 

álitlegt að sjá, 

hann oftast nær seinna 

í það reyndi að ná. 

 

Gáttaþefur (22. des.) 

Ellefti var Gáttaþefur, 

- aldrei fékk sá kvef, 

og hafði þó svo hlálegt 

og heljarstórt nef. 
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Hann ilm af laufabrauði 

upp á heiðar fann, 

og léttur, eins og reykur, 

á lyktina rann. 

 

Ketkrókur (23.des.) 

Ketkrókur, sá tólfti, 

kunni á ýmsu lag. - 

Hann þrammaði í 

sveitina 

á Þorláksmessudag. 

 

Hann krækti sér í tutlu, 

þegar kostur var á. 

En stundum reyndist 

stuttur 

stauturinn hans þá. 

 

Kertasníkir (24. des.) 

Þrettándi var 

Kertasníkir, 

- þá var tíðin köld, 

ef ekki kom hann 

síðastur 

á aðfangadagskvöld. 

 

Hann elti litlu börnin, 

sem brostu, glöð og fín, 

og trítluðu um bæinn 

með tólgarkertin sín 

 

Á sjálfa jólanóttina, 

-          sagan hermir frá, 

- 

á strák sínum þeim sátu 

og störðu ljósin á. 

 

Svo tíndust þeir í burtu, 

-          það tók þá frost 

og snjór. 

Á Þrettándanum síðasti 

sveinstaulinn fór. 

 

Fyrir löngu á fjöllunum 

er fennt í þeirra slóð. 

-          En minningarnar 

breytast 

í myndir og ljóð. 
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Nú er Gunna á nýju skónum 
Lag S.C.Foster Ljóð: Ragnar Jóhannesson 
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, 

Yndæla steik hún er að færa 

upp á stærðar fat. 

 

Pabbi enn í ógnar basli  

á með flibbann sinn. 

"Fljótu 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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Skín í rauðar ... 
Franskt þjóðlag. Ljóð: Friðrik Guðni Þórleifsson 
Skín í rauðar skotthúfur 

skuggalangan daginn, 

jólasveinar sækja að 

sjást um allan bæinn. 

Ljúf í gleði 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. 

 

Uppi á lofti, inni í skáp 

eru jólapakkar, 

titra öll af tilhlökkun 

tindilfættir krakkar. 

Komi jólakötturinn 

kemst hann ekki 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. 
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Skreytum hús 
Þjóðlag frá Wales. Þýð: Elsa Guðjónsdóttir 
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 la la la la la la 

tendrum ljós í hverju hjarta 

fa la la la la fa la la la 

 

Ungir gamlir allir syngja 

engar sorgir hugann þyngja 

Jólabjöllur blíðar kalla 

boða frið um veröld alla. 

 

  



98 
 

Snæfinnur Snjókarl 

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 
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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 

 

Þá nýfæddur Jesús 
Lag W.J.Kirkpatrick Ljóð:Björvin Jörgensen 
Þá nýfæddur Jesús í jötunni lá 

á jólunum fyrstu, var dýrðlegt að sjá. 

Þá sveimuðu englar frá himninum hans, 

því hann var nú fæddur í líkingu manns. 

 

Þeir sungu halelúja með hátíðarbrag. 

Nú hlotnast guðsbörnunum friður í dag. 

Og fagnadi hirðarnir fengu að sjá, 

hvar frelsarinn okkar í jötunni lá. 

 

Það á að gefa börnum brauð 
Íslenskt þjóðlag. Þjóðvísa 
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 

og gafst hún upp á rólunum. 
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