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Á barnaárum ungu
Orð: Hans A. Djurhuus

Lag: Knút Olsen
Satsur: Dánjal Eysturstein

Á barnaárum ungu
við jólaljós eg spældi mær,
eg tendraði og sløkti
og hjartans fegin var.

Tó ansaði eg eftir,
hvørt skuldi hava lítið log,
til tess at klokkur bóru
um heimin jólaboð.

Men tá eg hoyrdi ljóðið,
eg kvikur var at tendra øll,
so gjørdist ljós mín stova
sum størsta kongahøll.

Eg leit í bjørtu glæmu
- tað kendist, sum eg sjálvur sá
hin góða kongasonin,
sum móðir segði frá.

Hin góða kongasonin,
ið einans fekk til heim eitt fjós.
Bjart fyri honum brunnu
nú míni jólaljós.

Og ár tey eru runnin,.
nú spæla onnur børn sum eg.
Tá jólaljósið tendrast,
tá vitja minni meg.

Tey blíðu barnaminni
um gleði, jólaboðið bar!
Sæl eru børn í hjarta,
við ljós tey spæla sær.

Á    barn-  a-     ár-    um        ung-       u     við      jól-     a-  ljós eg        spæld-i mær, eg

tendr-  að-    i        og           sløkt-  -      i      og            hjart-ans    feg-     in           var.
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Av einlamunni komu boð
Orð/lag: Alexandur Kristiansen

Lag: Jógvan á Lakjuni
Satsur: Dánjal Eysturstein

Av einglamunni komu boð
at Gud, sum valdar ríkjum og
á himins stjørnum hevur tal,
sín son til jarðar senda skal.

Eitt barn varð føtt í Dávids bý
og reivað eini krubbu í;
so lágt og so forfjónað lá
tað barn, ið verøld fegnast sá.

Tá hoyrdust himins tónatól,
og lívsins morgunhani gól;
og stjørnan rann úr myrku nátt
og vitnaði um Harrans mátt.

Enn ljóða hesi boð so blíð
við hanagal úr fornu tíð,
at Gud, sum valdar rúmd og verð,
við sínum friði hjá oss er.

Av       eingl-   a-   munn-  i            komu  boð                   at      Gud, sum  valdar ríkj-         um   og                 á

himins stjørn- um    hev-          ur        tal,                     sín      son       til      jarð-     ar            send-     a   skal.
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Her í hesi vættrastovuni

Her í hesi vættrastovuni
gera gávur til at gleða seg.
Nakrar til tey stóru, nakrar fyri smá.
Øll børn, sum vit kenna, skulu gávur fá.

Dukkur, kjólar, vakrar hattar við,
hús og vognar standa lið um lið.
Sært tú hatta lambið og ein vakran hest.
Kanska fært tú gávu, tú tær ynskir allarmest.

Jólagávur ynskja øll jú sær,
um í ár vit vættrar gloymdu tær.
NEI! tað mugu vit ikki, tí . . .
øll tey mundu hildið, at vit vóru ør.
Best man vera, at vit gera líka sum í fjør.

siga
syngja
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Jólaaftan
Orð: Jon Hald

Lag: Kurt Larsen
Týtt: Árni Dahl

Nú er jólaaftan komin,
kavin hvíti hylur jørð,
sum ein risa vetrardýna
ballar frystan svørð.

Fjallatindar kavaklæddir,
hvíta mjøll um heyg og hól,
gellifrost um allar leiðir
– roðar vetrarsól.

Her skal haldast jólaveitsla
fyri fuglunum í líð.
Verða jólaboð enn borin,
láta teir mót’ ský.

Sólin kagar upp um sýnir
gjøgnum surk og vetraræl,
sær sítt egna høvur speglast
vágni í so væl.

Stokkut løtan er, hon skínur,
heldur leið á síni ferð,
tí um jóltíðir í kulda
dagur stuttur er.

Myrkrið nívir jólaaftan
bygdarløg og garð og hól.
Stjørna tá á himnaboga
glampar sum ein sól.



7

Jóla-kalypso
Lag: Sven Hylleberg

Nú kerturnar lýsa
og leið tær til fjósið vísa,
har Jesus varð borin
í heim á jólanátt.

Og stjørnan hon lýsti
og hirðum til fjósið vísti,
har Jesus varð borin
í heim á jólanátt.

Tað glógvar av stjørnum
í eygum á øllum børnum,
tí Jesus var borin
í heim á jólanátt.
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Jólarapparin:
Jólanis og Jólaóli umframt Jólapól
eru farnir heim til hús at halda jóla-jól,
og sjálvt um tað kann tykjast, at onkur er banditt,
so eru Bogi og Barba innast inni fitt.

Øll:
Tað er jóla aftan klokkan ring . . .
(klapp, klapp)
Øll skulu gleða!
Ongin skal keða seg!
(klapp, klapp)

Jólarapparin:
Ein gleðiligan enda henda søgan fekk,
ja, tað er ótrúligt, hvussu væl alt gekk.
Men soleiðis skal tað vera í jólasøgunum,
tær skulu okkum gera glað í hjørtunum.

Øll:
Tað er jóla aftan klokkan ring . . .
(klapp, klapp)
Øll skulu gleða!
Ongin skal keða seg!
(klapp, klapp)

Jólarapparin:
Á jólum hugsa børn um
gávur mat og gleim,
og ljós frá jólastjørnum
(tær) upplýsa hvørt heim.
Men uttan fyri kavi
og gler á gøtunum
gera kvøldið strævið
hjá jólamonnunum.

Øll:
Tað er jóla aftan klokkan ring . . .
(klapp, klapp)
Øll skulu gleða!
Ongin skal keða seg!
(klapp, klapp)

Tvær ferðir:
Nú hava vit sungið eitt rimmar jólarapp,
so gevið aftur fyri eitt rimmar jólaklapp!!
(klapp)

Jólarappið
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Jólatræið
Orð: Torben Bunk

Reggae-lag: Torben Bunk

        G              D               C
Tað rýkur við kava um garðin,
                  D       D7
tey myrku trøini standa nú hvít.
      G               D            C
Vit koma so púra ovfarin
             D                       D7               G
við jólatrænum, sum mítt er og títt.

      G              D                     C
Tá træið er snøggað og skorið,
                 D          D7             G
so negla fót vit undir tað brátt,
     G                    D                   C
so inn tað um gátt verður borið,
                      D                   D7               G
nú skal tað pyntast so vakurt og flott.

      G          D        C
Av ovastalofti í køssum
                  D                 D7          G
vit draga alt pyntið, sum er til:
           G              D              C
bæði kúlur og línur við fløggum
                      D                  D7                          G
og hjørtu – hvør velur sær, sum hann vil.

Teir einglar, vit kliptu í skúla’
seinasta ár beint fyri jól,
eg heingi, men bróti eina kúlu,
og nissupápin hann skræðir sín fót.

Og so stendur træið á gólvi
við ljósum, glitri og stjørnu á,
tað stroytt er við jól’kavafølvi,
so nú skal dansast um tað runt á tá.

Vit ótolnast eftir teim’ gávum,
vit vita liggja keyptar á rað;
øll, bæði av stórum og smáum,
:,: tey eru jólaforstýrað í dag. :,:

forspæl
einraddað

tvíraddað

millumspæl

tvíraddað

millumspæl

tviraddað
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Jólatræið - Satsur
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Kavaborgin
Orð: Regin D. Patursson

Lag: Snowflake

Hey, halló kavaflykra,
eg vil so fegin hav’ at vita,
hvaðan’ tú kemur.
Tá ið tú nemur meg, ert tú vát.
Hey, halló kavaflykra,
tit fjala fjøll og dalar – glitra,
tá kuldin kínir,
balla tit dýnur omaná.

Av møði
leggjast á bøiin
og verða til ein mjúkan dúk.
Har rulli eg tykkum,
tá ið eg fari út.
Eg byggi upp
og so flyti eg
inn í mína kavaborg.
Har skal eg liva
alt uttan sút og sorg.

Ein vaktarmann
má eg hava, hann
ber hjálm, ið er ein spann.
Hann verjir meg,
tá ið risar herja á.
„Nú ráði eg
her í borgini!“
Og er rópi hart: „Kom ann!!“
Men eingin torir.
Hvat skal eg finna upp á.

Men brátt
varð borgin í minna lagi.
Eg bygdi meira aftrat.
Tá hendi nakað,
og vita tit nú hvat?
Tað fór at dropa,
eg fór at kroka,
og eg minnist at eg græt,
tá takið datt niður-yvir-meg
har, ið eg sat.
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Kova-samba
B: Teir 5 bólkarnir byrja so við og við

(nýtast ikki at syngja tónarnar men sum talukór)
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Eg havi ein lítlan kova,
um náttina eg fari inn
og leiti runt á hillunum,
um matur stendur á,
man tað er ringt at velja, tá
klokkan, hon er tólv.

Eg fylli á tallerkar
og seti teir á borðið inn
og siti so og hugsi um,
hvat eg skal fáa mær,
men tað er ringt at velja, tá
klokkan, hon er tólv.

1. Skerpikjøt, nokk av salti á
2. Blóðmørur
3. Turran fisk og spik
4. Góðar rullupylsur
5. Garnatálg

So aftur eg til songar,
eg fái ikki etið meir.
Nú kovi mín er skralltómur,
so kann eg fáa frið,
tí tað er tí at sova nú
klokkan, hon er tvey.

1. Sviskugreyt við rosinum í
2. Lagkøka
3. Lekkur budingur
4. Pannukak’ við róma
5. Jolly Time

Kova-samba
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Nú er desember komin

Nú er desember komin,
oh, sum eg gleði meg,
Tó leingi er at bíða,
tað halda børnini.
Her siti eg og droymi
um ljós og jólatræ.
Brátt kemur jólaaftan,
tá verði eg so glað.
Á fingrunum
eg telji hvønn ein dag

So nógv er her at gera,
tí alt skal vera reint,
men tíðin undan jólum,
hon gongur alt ov seint.
Nú siti eg og liti
mær eina jólamynd,
har jólamaður stríðir
seg gjøgnum fok og vind
við posanum
um kavaklæddan tind.

So út at spæla, tíðliga skýmir.
Og nú síggi eg,
í hvørjum glugga her um leiðir
brenna ljósini,
og túsund, túsund stjørnur,
tær glógva himni á,
tær senda sínar glæmur
út yvir stilla vág
og gleða okkum,
bæði stór og smá.

Tá jólaaftan kemur
í stovu jólatræ.
Nú eri eg so stór, at
einsamøll eg prýði tað,
og gávurnar, tær gerast
í tali fleir’ og fleir
– nú eri eg so ótolin,
eg kann ei bíða meir -–
so ótolin,
eg kann ei bíða meir.

Orð og lag: Elsa Annika Simonsen
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Nú liggur ein kavafonn
Orð: Símun av Skarði

Vísulag/Højgaard
Satsur: Dánjal Eysturstein

Nú liggur ein kavafonn tindi á
og gler er í áum og tjørnum
og stormurin leikar um fjøllini há,
nú er einki veður hjá børnum.

Nú dagurin líður og nátt er long,
og glerpípur hanga í taki,
og títtlingur høvur sítt undir vong
nú stingur hálvdeyður í raki.

Nú sita smábørn í stovu still
og lurta so væl eftir søgum
um menn so góðar og trøll so ill,
sum livdu í avgomlum døgum.

Vit hoyra um Øskudólg, dreingin tann,
ið kongsdóttur fekk sær til brúður,
um krákudóttir, ið fekk ein mann,
ið var sær ein kongssonur prúður.

Og vit hoyra sagnir úr fornu tíð
um Trónd og um Sigmund hin reysta,

um bardagar miklar og harðligt stríð,
um vápnaleikin hin mesta.

Tær søgur, tær søgur, tær ljóða væl,
tær leggja vit okkum í minni,
tær læra vit fegin í hópatal
á kvøldi í stovuni inni.

Men uppaftur sólin vil ljóma á fjøll
á fagrasta hásummardegi
og blómubros leikar um víðan vøll,
tá fáa vit almikla gleði.

Uppskot til ljóðfør:
Bf = blokkfloyta
Am = altmetallofon
Ak = altklokkuspæl
Lb = ljómborð (keyboard)
bx = bassxylofon ell annar bassur
(klaver, ljómborð, bassguitar)
Gott er at skifta millum ljóðføri frá einum ørindi til
annað
- t.d. Ax/Ak

Nú      ligg-    ur ein kav-      a- fonn     tind-  i       á       og     gler    er      í       á-    um og      tjørn-    um      og

storm-ur- in leik-    ar um      fjøll-     in-   i   há,          nú        er     eink-i   veð-    ur  hjá      børn-               um.
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Pynta jólamann
Orð: Regin D. Patursson

Lag: Enskt

Nú skulu vit gera ein lítlan fittan jólamann.
Ímeðan vit syngja, skulu vit skiftast um at pynta hann.
Troyggjuna fyrst vit lata hann í, og hon skal vera reyð.
Alt hetta stríð, tað tekur jú tíð, men her er ongin neyð.
Á, á, nú sær út til, at hon er eitt sindur víð.
Tað ger kanska minni, tí tá er hon góð at dansa í.

Reis teg nú upp, gev onkrum eitt klemm, tað gera jólamenn.
Set teg so aftur, tí at vit eru ikki liðug enn.
Nøsin er bleik. Hon fær ein blett av reyðum, so hon sæst.
Og nú er klárt at fara í holt við tað, sum kemur næst.
Eru øll til reiðar? Hetta her má ganga væl.
Syngja vit ímeðan, gongur hesin leikur sum eitt spæl.

Hosurnar vit draga upp á tey nakað stuttu bein.
Eisini má hann frá okkum fáa eina góða reim.
Kemur eitt lot, fær hann eitt kot at hita kroppin við.
Skeggið er hvítt, ja, og tað er sítt og húgvan jólalig.
Nú er hann í „galla“, hann má fáa vøttir við.
Tí hann skal ígjøgnum skalvar, kanska vaða heilt upp undir mið.
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Reka skíggj um høga tind
Orð/lag: Hans A. Djurhuus

Lag: J. Olsen
Satsur: Dánjal Eysturstein

Reka skíggj um høga tind,
fýkur ódn um garð,
verð tú trygt, tú lítla kind,
eg skal vagga tær.

Risin gongur fram við gjógv,
hann vil taka teg -
flýggjar tó um víðan sjógv;
risin ræðist meg.

Fýkur ódn um høga tind
- kemur kavaæl -
óttast ikki kaldan vind,
sov nú - sov nú væl.

Rek-    a skíggj     um       høg-    a    tind,               fýk-      ur  ódn     um        garð,

 verð       tú  trygt,       tú        lítl-         a    kind,                  eg      skal    vagg-                 a                tær.
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Rottujól
Orð: Sverri Egholm
Lag: Pauli Hansen

Inni undir gáttini í hjallinum hjá Óla,
har er heitt hjá rottuni, sum stakast enn til jóla.
Tú sært ongan rottumann, tí kettan hevur etið hann,
men fýra rumputungar fittar rotturungar.

Rottugubbin vitjar inn við tingenest í skjáttu,
gevur øllum sleikipinn og slíkt, sum dámar rottu.
Síðan spælir hann fiól, og hini syngja við um jól,
dansa runt í ringi um jólatræ úr lyngi.

Men tá kemur Óla Hans í hjallin eftir kjøti,
hoyrir rottugnis og dans, ivast eina løtu.
So fer hann at dansa við, ynskir øllum jólafrið.
Slíka jólanátt, tað gloymir eingin rotta.
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Lat teg væl í
tak sleðuna við - jaaa!!
Skjótt fara vit omaneftir á glið.
Halt fast (tí tað rýkur so illa tá)
í mær (annars liggja vit eftirá).
Brekkan er brøtt,
og sleðan gongur skjótt,
hon fýkur sum ein rakett.

Eru øll her,
sum starturin er? - jaaa!!
Nú ræður um at fáa sær ferð.
Halt fast (tí tað rýkur so illa tá)
í mær (annars liggja vit eftirá).
Brekkan er brøtt,
og sleðan gongur skjótt,
hon fýkur sum ein rakett.

Jarðrokk og blues,
kitlandi brús.
Bert kuldakrákur
fara til hús.
Halt fast (tí tað rýkur so illa tá)
í mær (annars liggja vit eftirá).
Brekkan er brøtt,
og sleðan gongur skjótt,
hon fýkur sum ein rakett.

Koma á mál
við róp og skrál - jazzaa!!
Klárt nummar eitt,
henda sleðan er hál.
Halt fast (tí tað rýkur so illa tá)
í mær (annars liggja vit eftirá).
Brekkan er brøtt,
og sleðan gongur skjótt,
hon fýkur sum ein rakett.

Onkur datt av.
Vit rendu útav
og eftir høvdinum
øll undir kav.
Halt fast (tí tað rýkur so illa tá)
í mær (annars liggja vit eftirá).
Brekkan er brøtt,
og sleðan gongur skjótt,
hon fýkur sum ein rakett.

Sleðurokk
Orð: Regin D. Patursson
Egið mix úr trad. mynstri



20

Snjójólasamba
Orð: Árni Dahl

Lag: Flemming Laursen
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Veturin líður, og brátt eru jól,
seyðurin krokar, nú leitar á ból,
men stundum er stilli, og sólin hon sær,
og tá er í huganum snýðið í tær.

„Snjójólasólskin á gøtu,
snjójólasólskin á fløtu,
snjójólasólskin og samba – hvat tá?
Frøa meg tvífalt, tá tú ert hjá!“

Við minnunum kæru um teg siti eg ,
og hugurin leitar sær villandi veg,
á kava er skæri, og smáfulgamongd
nú strevar sær molar í svárari svongd.

„Snjójólasólskin á gøtu,
snjójólasólskin á fløtu,
snjójólasólskin á fjalli
snjójólasólskin í hjalli
snjójólasólskin á tindi
snjójólasólskin í vindi
snjójólasólskin á hógvi
snjójólasólskin á sjógvi
snjójólasólskin og samba – hvat tá?
Frøa meg tvífalt, tá tú ert hjá!“

Summarið leið, tað var stutt, tykir mær,
men fløvandi fjálgt sum ein kossur frá tær,
og her siti eg skoði snjójólasól
og sakni teg tvífalt, tí brátt eru jól.

„Snjójólasólskin á gøtu,
snjójólasólskin á fløtu,
snjójólasólskin og samba – hvat tá?
Frøa meg tvífalt, tá tú ert hjá!“

Snjójólasamba

B1

B2
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So fjart har í vøggu
Úr íslendskum eftir Hannes Flosason

Lag: Týskt

So fjart har í vøggu, so fagur at sjá,
mín frelsari góður í hoynum har lá,
og stjørnurnar ljómaðu og lýstu har inn,
har liggjandi í vøggu svav frelsari mín.

Og dýrini vakin hann umgyrdu øll,
og umstøður broyttust til skínandi høll.
Og verð hjá mær, drottur, og vak yvir mær,
so villist eg ikki heilt burtur frá tær.
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Tað brenna túsund ljós í nátt
Orð: Hans A. Djurhuus

Lag: Eyðun á Lakjuni

Tað brenna túsund ljós í nátt,
tey ljóma yvir breyt;
nú verður bygt mítt dreymaslott
og skrýtt í eydnuskreyt.

Tað brenna túsund ljós í nátt,
og tendrast túsund bros,
og loftið verður høgt og blátt
og týnist dust og bos.

Og túsund eygu síggi eg,
tey eygu eru glað,
og túsund kenslur fevna meg
á mínum heimastað.

Og alt er ljóst, og alt er gott,
og eydnan tykist nær . . .
Tað brenna túsund ljós í nátt,
tey brenna fyri mær.
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Vetur í nánd
Orð/lag: Klaus Brinch

Itr.: H. H. Christiansen
Týtt: KB

Vetur í nánd,
í onnur lond
fuglur í flokki rýmir.
Urtir og trø
missa nú bløð,
veturin lívið týnir.

Heystið er her,
sigur: „Nú er
veðurlambsskurð at taka“.
Ber lítið lot,
bátin á flot,
royna í rákinum spaka.

Sólin nú brátt
missir sín mátt,
tíðliga á kvøldi skýmir.
Nátt verður køld
við stjørnufjøld.
Hundur úr túni rýmir.
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Vætturin
Orð: Regin D. Patursson

Lag: Enskt

Eg heingi mær hosuna upp aftur í ár og so
leggi eg meg í songina at bíða,
nú síggja eg má, hvaðan hon kemur frá,
vætturin blíða.
Eg vil teimum takka, sum geva mær pakka,
og soleiðis eigur tað at vera.
Tó enn er hon altíð komin so seint,
at har er onki at gera.

Eg veit, tá tað er bølamyrkt,
tá kemur hon oman;
men hví kann hon aldri koma,
áðrenn eg eri sovnað?

Í morgun ein dukka lá í míni hosu og
ein myrkabrún sukurláta,
og tað man so alt verða koyrt í so seint,
at eg ikki sá tað;
men nú skal eg hitta tann vætturin, ja,

um eg als ikki aftur skal blunda.
Eg snorki og royni at látast sum um
og lumpi hana útundan.

Og kemur hon fram við posa og spann
eftir gólvinum vøkur og varin,
eg takki so varliga, sum eg nú kann,
áðrenn hon er farin.
Eg mussi hana á snýðið og leggi meg aftur
og bíði til næsta morgun.
„Vælsignaða vættur, kom aftur til mín
við nógvum pakkum!“

Men kanska tá ið hon skilur,
at eg als ikki sovi,
hon kvøkkur og fer aftur út
ígjøgnum lyklarholið.

Eg heingi mær . . .


