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LEIKUR AÐ 
VONUM 
Höfundur lags: Ólafur Þórarinsson
Höfundur texta: 
Jónas Friðrik Guðnason
Flytjandi: Mánar
 
Láttu ekki hatrið í heiminum ná þér, 
heimsku draga þig með sér af stað. 
Vísaðu grimmdinni og græðginni 
burtu, 
gegndu ekki neinum sem predikar 
það. 
 
Lífið er leikur að vonum, 
lífið er söngur um frið, 
útrétt hönd til hjálpar þeim veika, 
til hjálpar þeim, sem reisa þarf við. 
 
Meðan einhver enn er einhver, sem 
grætur, 
ómálga barn í vöggunni sært. 
Hungraðar þjóðir við húsdyr þess ríka, 
hefur ei veröldin sannleikann lært? 
 
Reynum að kenna það rétta og sanna, 
reynum að láta menn komast að því, 
að lífið er eign, sem við eigum að nota 
í eitt skiptir vel, því að fæst ekki á ný. 
 
Leikur að vonum kom upphaflega 
út á plötunni Mánar, fyrstu og fyrri 
stóru plötu Mána sem kom út 1971. 
Ljóðið er heimsósómavísa eftir Jónas 
Friðrik frá Raufarhöfn sem hefur 
samið ófáa textana sem íslenska 
þjóðin kann. Platan Mánar kom út 
á íslenska hippatímabilinu miðju 
og sló í gegn enda Mánar á þeim 
tíma ein allra vinsælasta hljómsveit 
landsins og árum saman þýddi ekki 

fyrir neina hljómsveit að halda ball 
í námunda við stað þar sem Mánar 
voru að spila, sér í lagi á Suðurlandi 
sem var þeirra heimavöllur, en Mánar 
gerðu út frá Selfossi.

Ólafur Þórarinsson (Labbi í Mánum) 
var árum saman bóndi á bænum 
Glóru og eitt sumar var Björk 
Guðmundsdóttir vinnukona hjá 
honum auk þess sem hún söng með 
hljómsveitinni Karma um helgar. 

OG ÞESS 
VEGNA ERUM 
VIÐ HÉR Í 
KVÖLD 
Höfundur lags & texta: 
Magnús Þór Sigmundsson
Flytjandi: Magnús Þór, Jónas Sig 
og Fjallabræður 
 
Fögru fljóði ég kynntist forðum
við lásum hvors annars hjartalag
án þess að eyða í það of mörgum 
orðum Þá er það svo enn... í dag
verður dásamlega gaman
dettur inn ömmu og afa drengur
sem við pössum saman
sonurinn vaxinn úr grasi eins og 
gengur

við eigum vini góða... dætur, syni... 
börn og barnabörn

þess vegna erum við hér í kvöld þú 
með mér og ég með þér2x

Það er svo ótal margt sem uppá 



kemur en víst er að vin ́a á meðal
er best að vera já miklu fremur
en flest allt annað... alveg eðal 
brúðkaup eða bless við góðan vin

við stöndum saman hvernig sem fer 
bæn og skírn og þá mætum við hin 
tökum því sem að höndum ber

við eigum vini góða... dætur, syni... 
börn og barnabörn

þess vegna erum við hér í kvöld þú 
með mér og ég með þér2x

þess vegna erum við hér í kvöld þú 
með mér og ég með þér2x

við eigum vini góða... dætur, syni... 
börn og barnabörn

þess vegna erum við hér í kvöld þú 
með mér og ég með þér2x
 
Magnús Þór var í matarboði 
hjá fjölskyldu í heimabæ sínum 
Hveragerði fyrir nokkrum árum. 
Fólk stóð upp og sagði sögur af 
sér og sínum í minningu ættmóður 
sem var fallin frá. Síðan var skálað 
og allar ræður enduðu á orðunum: 
Og þess vegna erum við hér í kvöld. 
Þetta kveikti neista hjá Magnúsi 
sem samdi þetta lag daginn eftir 
að fengnu leyfi fjölskyldunnar fyrir 
titlinum og inntaki lagsins. 
Fjallabræður voru á þessum tíma á 
leið í Abbey Road-hljóðverið til að 
taka upp plötu og Magnús hafði verið 
beðinn um að koma með og með 
lög í farteskinu. Það varð úr að Og 
þess vegna erum við hér í kvöld varð 

einkennis- og titillag plötunnar.
Jónas Sigurðsson syngur erindi 
lagsins á móti Magnúsi og 
Fjallabræður syngja með í viðlaginu.

DREYMIR 
Höfundur lags & texta:
Hreimur Örn Heimisson 
Flytjandi: Land og Synir 
 
Myrkrið fer, hverfur úr huga mér 
þegar þú brosir blítt til mín 
Ég dag hvern dvel hjá þér. 
 
Í ímyndun ég ávallt sé 
Það ert þú sem mig dreymir um 
Ég þig elska vil og þrá. 
 
Því mig dreymir 
allt um þig, þína ást 
Og mig dreymir. 
Öll mín tár niður vangann þinn 
Og mig dreymir bara þig. 
 
Ég vakna ei vil þegar mig dreymir þig 
Ég vil sjá, ég vil horfa á þig 
Geta haldið utan um þig. 
 
Því mig dreymir 
allt um þig, þína ást 
Og mig dreymir. 
Öll mín tár niður vangann þinn 
Og mig dreymir bara þig. 
 
Ég vil finna allt betur en nú 
Ég vil sjá allt betur en nú 
Ég vil finna að það sért þú 
 
Því mig dreymir 
allt um þig, þína ást 
Og mig dreymir. 

Öll mín tár niður vangann þinn 
Og mig dreymir bara þig. 
 
Árið 1996 var Hreimur Örn Heimisson 
18 ára nemi við Fjölbrautaskóla 
Suðurlands og var farinn að 
gæla aðeins við lagasmíðar. 
Hann lá oft með Rangæingunum 
í „gryfjunni“ góðu í skólanum og 
gjóaði þar augunum reglulega á 
unga Selfossmær. Án þess að hafa 
nokkurn tíma talað við hana samdi 
hann texta við lag sem hann hafði 
átt lengi um stúlkuna fögru. Þegar 
lagið var tilbúið bankaði Hreimur upp 
á hjá stúlkunni og spilaði lagið fyrir 
hana. Það fylgir ekki sögunni hvernig 
hún brást við eða hvað henni fannst 
en lagið lifir góðu lífi. Það kom út á 
fyrstu plötu Lands og sona, Alveg 
eins og þú, árið 1998. 
 

KVÖLDSIGLING 
Höfundur lags: Gísli Helgason
Höfundur texta: Jón Sigurðsson (Jón 
í bankanum)

Bátur líður út um Eyjasund, 
enn er vor um haf og land, 
syngur blærinn einn um aftanstund, 
aldan niðar blítt við sand. 
 
Ævintýrin eigum ég og þú, 
ólgar blóð og vaknar þrá. 
Fuglar hátt á syllum byggja bú, 
bjartar nætur vaka allir þá. 
 
Hvað er betra en vera ungur og ör, 
eiga vonir og æskufjör? 
Geta sungið, lifað leikið sér 
létt í spori hvar sem er 

og við öldunið um aftanstund 
eiga leyndarmál og ástarfund, 
eiga leyndarmál og ástarfund 

Kvöldsigling Gísla Helga er fyrir löngu 
orðin sígild og telst til Eyjalaga og er þá 
auðvitað vísað til Vestmannaeyja.
Í júní 1980 dvöldust þeir Gísli 
Helgason og Guðmundur Árnason 
vikutíma í Vestmannaeyjum og æfðu 
fyrir tónleikaferðalag um Svíþjóð 
ásamt dönsku vísnasöngkonunni 
Hanne Juul og Helgi E. Kristjánsson 
bassaleikari slóst auk þess í för með 
þeim um tíma.
Daginn eftir sjómannadag, 
mánudaginn 2. júní, voru Gísli og 
Guðmundur á röltinu niðri við bryggju, 
líklega Nausthamarsbryggju, þegar 
Óli Grens sem átti bátinn Bravó 
ásamt Hjalla á Vegamótum (Hjálmari 
Guðnasyni, trompetleikara) kallar í 
þá og spyr hvort þeir vilji koma í smá 
siglingu. Þeir félagar brugðu sér um 
borð til Óla og siglt var af stað út fyrir 
Heimaklett og vestur fyrir. Þá fór 
að gefa dálítið á bátinn og Óli sneri 
við. Þegar komið var inn í höfnina 
aftur undir hábungu Heimakletts 
gerðist eitthvað. Það var eins og 
eitthvað streymdi yfir Gísla og hann 
fór hálfvankaður heim til Páls bróður 
síns og Bryndísar, settist inn í stofu 
og byrjaði að glamra eitthvað á 
orgelskemmtara sem þar var. Eitthvað 
skynjaði Bryndís því að hún lokaði 
stofunni og krafðist þess að Gísli fengi 
frið, hann væri líklega að semja lag. 
Fæðingarhríðir lagsins stóðu fram yfir 
miðnætti og eftir að kvöld var komið 
og ró yfir alla var lagið fullskapað.
Helgi E. Kristjánsson lærði lagið viku 



síðar og allir tiltækir hljóðfæraleikarar 
ræstir út til þess að gera demo-
upptöku sem var tilbúin árdegis 
mánudaginn 9. júní.

Þegar hljómplata þeirra Arnþórs og 
Gísla Í bróðerni var gerð árið eftir átti 
Kvöldsigling að vera á plötunni. Helgi 
E. hafði samband við Jón í bankanum 
og hann við Gísla sem sagði honum frá 
tilurð lagsins. Þá sagði Jón: „Er þetta 
ekki kvöldsigling?“ og svo varð til 
þessi texti sem fellur svo vel að laginu. 
  

FARIN 
Höfundur lags & texta: 
Einar Bárðarson 
Flytjandi: Skítamórall

Ertu þá farin, 
ertu þá farin frá mér? 
Hvar ertu núna, 
hvert liggur mín leið? 
Spyrjum hvort annað 
hvort fari ég einn í nótt. 
 
Það er liðinn langur tími 
og ég valdi þessi orð 
Skrítið hvað tíminn fer þér vel 
Nóttin siglir að, minningin er kyrr 
kemur og stimplar sig inn. 
 
Ertu þá farin, 
ertu þá farin frá mér? 
Hvar ertu núna, 
hvert liggur mín leið? 
Spyrjum hvort annað 
hvort fari ég einn í nótt. 
 
Tíminn líður, líður án mín 
en þú kemur ekki í kvöld 

ég bað þig svo lengi 
að vera aðeins hér 
hefðir þú staðið mér hjá. 
 
Ertu þá farin, 
ertu þá farin frá mér? 
Hvar ertu núna, 
hvert liggur mín leið? 
Spyrjum hvort annað 
hvort fari ég einn í nótt. 
 
Risin dögun er, birtist mynd af þér 
Sé ég alla leið. 
 
Ef ég hefði boðið betur 
og verið þér nær 
hlustað og gefið af mér. 
Það þýðir ei lengur að gefa þig upp 
þegar ég hringdi, ekkert svar. 
 
Ertu þá farin, 
ertu þá farin frá mér? 
Hvar ertu núna, 
hvert liggur mín leið? 
Spyrjum hvort annað 
hvort fari ég einn . . . . 
 
Ertu þá farin, 
ertu þá farin frá mér? 
Hvar ertu núna, 
hvert liggur mín leið? 
Spyrjum hvort annað 
hvort fari ég einn í nótt. 
 
Ertu þá farin, 
ertu þá farin frá mér? 

Á skírdag árið 1998 var lagið Farin 
með Skítamóral frá Selfossi 
frumflutt í beinni útsendingu í 
fréttaþættinum 19:20 á Stöð 2. 
Sveitin fór þaðan beinustu leið í 

Miðgarð og eftir það var spilað á 
hverju ballinu á fætur öðru allt það 
ár. Nánast á augabragði var Farin 
orðið vinsælasta lagið það sumarið. 
Það breytti ásýnd Skítamórals og 
kom sveitinni í fremstu víglínu stór-
poppsveita aldamótanna.
Lagið náði fádæma vinsældum, 
raunar svo miklum að það er 
án efa eitt af lögum áratugarins 
frekar en lag ársins 1998 og með 
árunum hefur Farin stimplað 
sig inn sem einkennislag 
aldamótakynslóðarinnar. Lagið 
er eftir Einar Bárðarson, var það 
fyrsta sem Einar samdi og gerði 
hann um leið að einum eftirsóttasta 
dægurlagahöfundi aldamótanna. 
Einar hefur margsinnis þakkað 
Skítamórals-drengjunum tækifærið 
en hann hefur samið um 40 lög og 
texta síðan.
Lagið var mikið spilað á Rás 2 þegar 
það var nýkomið út og heyrist 
enn reglulega, bæði í upphaflegu 
útgáfunni með Skítamóral og einnig 
í flutningi Bogomils Font sem söng 
það með sínu nefi inn á plötu árið 
2004.

BAHAMA 
Höfundur lags & texta: 
Ingólfur Þórarinsson 
Flytjandi: Veðurguðirnir
 
Síðan þú fórst hef ég verið með 
magakveisu. 
Skildir ekkert eftir, nema þessa 
peysu. 
Verst finnst mér þó að núna ertu með 
honum. 

Veistu hvað hann hefur verið með 
mörgum konum? 
 
Svo farðu bara, mér er alveg sama. 
Ég þoli ekki svona barnaskóladrama. 
Ég ætla að pakka í töskurnar og flytja 
til 
 
Bahamaeyja, Bahamaeyja, 
Bahamaeyja, Bahama. 
 
Allar stelpurnar hér eru í bikini 
og ég er búinn að gleyma 
peysuflíkinni. 
Ég laga hárið og sýp af stút, 
búinn að gleyma hvernig þú lítur út. 
 
Í spilavítinu kasta ég teningum, 
í fyrsta sinn á ég helling af peningum. 
Borga með einhverju korti frá þér 
sem ég tók alveg óvart með mér 
 
til Bahamaeyja, Bahamaeyja, 
Bahamaeyja, Bahama. 
Bahamaeyja, Bahamaeyja, 
Bahamaeyja, Bahama. 
 
Alla daga ég sit hér í sólinni, 
minnugur þess þegar ég var í ólinni. 
Þú sagðir mér þá að þrífa og þvo, 
meðan í takinu hafðir tvo. 
 
Núna situr þú eftir í súpunni, 
ófrísk og einmana, alveg á kúpunni. 
Og þennan söng hef ég sér til þín ort 
og ég vona að ég fái kort 
 
til Bahamaeyja, Bahamaeyja, 
Bahamaeyja, Bahama. 
Bahamaeyja, Bahamaeyja, 
Bahamaeyja, Bahama. 
 



Bahamaeyja, Bahamaeyja, 
Bahamaeyja, Bahama. 
Bahamaeyja, Bahamaeyja, 
Bahama 
 
Bahamaeyja, Bahamaeyja, 
Bahamaeyja, Bahama. 
Bahamaeyja, Bahamaeyja, 
Bahamaeyja, Bahama.  

Lagið Bahama var samið í gömlum 
Volvo á leið yfir Ölfusárbrúna í 
nóvember 2007. Viðlagslínan kom 
upp í huga Ingólfs og hann fór beint 
heim og kláraði lagið á nokkrum 
mínútum.
Ingó var ekki viss um að þetta væri 
gott lag en það var ákveðið að taka 
það upp og gefa út. Veðurguðunum 
að óvörum varð lagið feiknavinsælt.
Ingó reiknast til að hann hafi spilað 
lagið ca 3000 sinnum síðan í mars 
2008. Hann hefur orðið leiður á því 
en þykir alltaf vænt um það. Þetta er 
lagið sem kom honum á kortið og er 
upphaf tónlistarferðalags hans sem 
sér ekki fyrir endann á.
 

ÉG VEIT ÞÚ 
KEMUR 
Höfundur lags: Oddgeir Kristjánsson
Höfundur texta: Ási í Bæ
Flytjandi: Ellý Vilhjálms

Ég veit þú kemur í kvöld til mín, 
þó kveðjan væri stutt í gær, 
ég trúi ekki á orðin þín 
ef annað segja stjörnur tvær. 
 
Og þá mun allt verða eins og var, 
sko, áður en þú veist, þú veist, 

og þetta eina sem út af bar 
okkar á milli í friði leyst. 
 
Og seinna þegar tunglið 
hefur tölt um langan veg, 
þá tölum við um drauminn 
sem við elskum þú og ég. 
 
Ég veit þú kemur í kvöld til mín, 
þó kveðjan væri stutt í gær, 
ég trúi ekki á orðin þín 
ef annað segja stjörnur tvær. 
ef annað segja stjörnur tvær.

Oddgeir og Ási voru góðir 
vinir. Oddgeir hafði samið öll 
þjóðhátíðarlög sem til voru og hafði 
fengið vini sína til að semja texta við 
þau.

Nú var hann kominn með nýtt lag og 
vildi fá Ása til að semja texta. Hann 
spilaði lagið fyrir Ása og leist honum 
vel á að semja texta við þetta fína lag 
og tók að sér verkið.
Nú leið tíminn og alltaf þegar þeir 
vinirnir hittust þá spurði Oddgeir Ása 
hvernig gengi með textann. Alltaf 
svaraði Ási því til að þetta væri allt í 
vinnslu og yrði mjög fínt.
Þjóðhátíð nálgaðist óðum og 
ekkert bólaði á textanum. Nú 
var kominn fimmtudagur og þeir 
vinirnir hittust í Herjólfsdal þar 
sem verið var að græja hátíðina. Nú 
var allt að verða klárt, flest tjöldin 
komin upp, skreytingarnar klárar, 
brauðterturnar og kökurnar tilbúnar, 
flatkökurnar smurðar og allur komnir 
í þjóðhátíðarskap. Oddgeir rukkaði 
Ása um textann. Ási viðurkenndi 
þá fyrir vini sínum að orðin stæðu 
eitthvað á sér og enginn texti væri 

kominn á blað. Við það reiddist 
Oddgeir og sagði Ása hafa svikið 
gefin loforð, Ási reiddist á móti 
yfir heimtufrekju og skilningsleysi 
Oddgeirs sem áttaði sig ekki á því 
að orð gætu ekki raðast niður eftir 
pöntun. 

Þeir rifust, fóru hver til síns heima og 
skildu ósáttir. Nú var staðan þannig 
að þjóðhátíðin var að bresta á næsta 
dag, ekkert þjóðhátíðarlag var tilbúið 
og þeir í fýlu hvor út í annan. Það 
leit því ekki beint út fyrir gleðilega 
þjóðhátíð.

Er heim var komið fór Ási að hugsa 
um stöðuna. Honum fannst mjög 
leitt að hafa reiðst vini sínum og 
velti fyrir sér vináttu þeirra. Við 
þær hugsanir fóru orðin að sækja 
að honum og til varð textinn sem 
prýðir þetta fallega lag. Textinn fjallar 
einmitt um það að þó maður rífist 
við besta vin sinn þá heldur samt 
vináttan. 

Þannig varð lagið tibúið rétt í tæka 
tíð fyrir Þjóðhátíð.
Jarl Sigurgeirsson, stjórnandi 
Lúðrasveitar Vestmannaeyja

ÞÓRSMERKURLJÓÐ  
Höfundur lags: Þýskt þjóðlag
Höfundur texta:  
Sigurður Þórarinsson 
Flytjandi: Sigurdór Sigurdórsson & 
Hljómsveit Svavars Gests

Ennþá geymist það mér í minni, 
María, María, 
hvernig við fundumst í fyrsta sinni, 

María, María. 
Upphaf þess fundar var í þeim dúr, 
að ætluðum bæði í Merkurtúr. 
María, María, María, María, María, 
María. 
 
Margt skeður stundum í 
Merkurferðum, 
María, María, 
mest þó ef Bakkus er með í gerðum, 
María, María. 
Brátt sátu flestir kinn við kinn 
og kominn var galsi í mannskapinn. 
María, María, María, María, María, 
María. 
 
Því er nú eitt sinn þannig varið, 
María, María, 
að árátta kvensamra’ er kvennafarið, 
María, María. 
Einhvern veginn svo æxlaðist 
að ég fékk þig í bílnum kysst. 
María, María, María, María, María, 
María. 
 
Ofarlega mér er í sinni, 
María, María, 
að það var fagurt í Þórsmörkinni, 
María, María. 
Birkið ilmaði, allt var hljótt 
yfir oss hvelfdist stjörnunótt. 
María, María, María, María, María, 
María. 
 
Ei við eina fjöl er ég felldur, 
María, María, 
og þú ert víst enginn engill heldur, 
María, María. 
Okkur mun sambúðin endast vel 
úr því að hæfir kjafti skel. 
María, María, María, María, María, 
María. 
 



Troddu þér nú inn í tjaldið hjá mér, 
María, María, 
síðan ætla’ ég að sofa hjá þér, 
María, María. 
Svo örkum við saman vorn æfiveg 
er ekki tilveran dásamleg. 
María, María, María, María, María, 
María.

Í tímariti Bókaútgáfu Menningarsjóðs 
og Þjóðvinafélagsins, Andvara frá 
1985, skrifaði Sigurður Steinþórsson 
um Sigurð Þórarinsson og tilurð 
Þórsmerkurljóðs með þessum 
orðum: 
„Þórsmerkurljóð Sigurðar varð til í 
Grímsvötnum skömmu fyrir 1960, 
og segir Halldór Ólafsson, vinur og 
aðstoðarmaður Sigurðar í mörg ár, 
þannig frá tildrögum þess: Halldór 
hafði ekið manni að Hvítá hjá Iðu, 
þar sem verið var að smíða brúna, 
og sátu menn þar að gleðskap. 
Með brúarmönnum voru þrír 
þýskir stúdentar, sem komið höfðu 
gangandi norðan Kjöl, og sungu þeir 
þýskan söng sem Halldór minnir að 
héti „Des Zigeuners freuliche Leben“ 
og hafði að viðkvæði „faría, faría“. 
Brúarmenn höfðu ort sönginn upp á 
íslensku, og var þetta upphafið;
Krísuvíkin er vondur staður Faría, 
faría - Þangað fer enginn óvitlaus 
maður Faría, faría -
Og nam Halldór lag og kvæði. Viku 
síðar lágu þeir Sigurður veðurtepptir 
í Grímsvötnum og tvímenntu í koju. 
Var Sigurður lasinn og lá mest og 
mókti en eitt kvöldið vildi Halldór 
gleðja hann og sagði: 
„Nú skaltu læra skemmtilegt lag sem 
ég heyrði um daginn,“ og söng fyrir 

hann ljóð brúarvinnumanna. 
Morguninn eftir vakti Sigurður 
Halldór og var þá búinn að yrkja 
Þórsmerkurljóð. Taldi Halldór að 
Þórsmörkin hefði verið honum 
ofarlega í huga því hann var rétt 
kominn úr ferð þangað með 
Ferðafélaginu.

BY AND BY 
Höfundur lags & texta: Lay Low 
Flytjandi: Lay Low 

I told a lie and I’m telling lies 
all of the time 
I told the truth and I’m telling you 
I feel just fine 
 
I made you cry and I’ll make you cry 
with the things I do 
I made you laugh and I’ll make you 
laugh 
without trying to 
 
And now its time for me to go 
before I let you down 
By and by you’ll realise 
how I’ve done you wrong 
 
I talked a lot an I talk too much 
I’ll talk for you 
I’ve been a fool and I’ll make a fool 
out of you 
 
And now its time for me to go 
before I let you down 
By and by you’ll realise 
how I’ve done you wrong 
 
And now its time for me to go 

before I let you down 
By and by you’ll realise 
how I’ve done you wrong 
By and by you’ll realise 
how I’ve done you wrong 

Lay Low eða Lovísa Elísabet 
Sigrúnardóttir sló í gegn á einni 
nóttu, eða þar um bil, árið 2006 
þegar hún gaf út plötuna Please 
don´t hate me sem er hennar fyrsta 
plata. Lagið By and By er að finna á 
annarri plötu Lay Low, Farewell Good 
Night’s Sleep, sem kom út árið 2008. 
Þessi kántrý-slagari féll vel í kramið 
og heyrist enn reglulega í útvarpi 
á Íslandi. Lovísa fæddist í London 
en flutti ung að aldri til Íslands. Hún 
ólst að mestu leyti upp í Reykjavík 
en hefur góð tengsl við Suðurlandið 
og bjó um tíma í Flóahreppi í 
Árnessýslu. Síðastliðinn áratug eða 
svo hefur hún búið í Ölfusi ásamt 
fjölskyldu sinni.

MINNING UM 
MANN 
Höfundur lags & texta: Gylfi Ægisson  
Flytjandi:  Logar

Nú ætla ég að syngja ykkur lítið 
fallegt ljóð 
um ljúfan dreng sem fallinn er nú frá, 
um dreng sem átti sorgir en ávallt 
samt þó stóð 
sperrtur þó að sitthvað gengi á. 
 
Í kofaskrifli bjó hann, sem lítinn veitti 
yl, svo andvaka á nóttum oft hann lá. 
Þá Portúgal hann teygaði, það gerði 

ekkert til, 
það tókst með honum yl í sig að fá. 
 
Þið þekktuð þennan mann, þið alloft 
sáuð hann. 
drykkjuskap til frægðar sér hann 
vann. 
 
Börnum var hann góður, en sum þó 
hræddust hann, 
þau hæddu hann og gerðu að honum 
gys. Þau þekktu ei, litlu greyin, 
þennan mæta mann, 
margt er það sem börnin fara á mis. 
 
Þið þekktuð þennan mann, þið alloft 
sáuð hann. drykkjuskap til frægðar 
sér hann vann. 
 
Munið þið að dæma ei eftir útlitinu 
menn, en ýmsum yfir þessa hluti sést. 
En til er það að flagð er undir fögru 
skinni enn, fegurðin að innan þykir 
best. 
 
Þið þekktuð þennan mann, þið alloft 
sáuð hann drykkjuskap til frægðar sér 
hann vann. 
 
Nú ljóðið er á enda um þennan 
sómasvein, sem að þráði brennivín 
og sæ. Hann liggur nú á kistubotni 
og lúin hvílir bein í öskuhrúgu í 
Vestmannaeyjabæ. 
 
Þið þekktuð þennan mann, þið 
alloft sáuð hann drykkjuskap til 
frægðar sér hann vann. Þið þekktuð 
þennan mann, þið alloft sáuð hann. 
drykkjuskap til frægðar sér hann 
vann. 



Minning um mann kom fyrst 
út á tveggja laga plötu með 
Eyjahljómsveitinni Logum árið 1973, 
nokkrum mánuðum eftir gosið í 
Eyjum, og umslag plötunnar prýðir 
mynd af Eyjum í gosinu miðju
Sagan segir að platan hafi selst í 
18.000 eintökum á sínum tíma.

Í laginu syngja Logar:
Nú ljóðið er á enda um þennan 
sómasvein, sem þráði brennivín og 
stæk – þegar síðasta orðið átti að 
vera sæ!
Gylfi hafði tekið lagið upp á kassettu 
fyrir Loga en þar sem hann var að 
eigin sögn bæði tannlaus og örlítið 
drukkinn þegar hann söng lagið 
heyrðu þeir textann ekki alveg rétt 
og syngja þess vegna á plötunni: 
Þráði brennivín úr stæk. Orðabók 
Háskóla Íslands spurði Gylfa síðar út 
í þetta og hafði þá komist að því að 
stækur hlyti að vera einhvers konar 
drykkjarílát.
Gylfi samdi lagið í verbúð í Eyjum 
ekki löngu áður en Logar gáfu það út. 
Maðurinn sem minningin er sungin 
um í laginu er Gölli Valdason (Árni 
valdimarsson), sjómaður í Eyjum. 
Hörkuduglegur sjóari, segir Gylfi, 
sem var alltaf berhentur á sjónum.

HVAÐ MEÐ 
ÞAÐ?  
Höfundur lags & texta: 
Daði Freyr Pétursson 
Flytjandi: Daði Freyr 

Það er skrýtið að segja, 

því ég var að sjá þig í fyrsta sinn. 
En samt einhvern veginn veit ég, 
að þetta eru örlögin. 
 
Er þú heilsar mér, 
ég bara stari dreyminn. 
Ekki horfa á mig, 
ég verð allt of feiminn. 
 
Ég held ég hafi aldrei fundið 
þessa tilfinningu fyrr en núna. 
Ég veit þú varst að hitta mig og 
ég var líka að hitta þig og hvað með 
það? 
 
Ég segi hæ og tíminn stendur í stað, 
er búinn að gleyma hvernig 
samræður virka. 
Þú segir hæ aftur og ég ætla að opna 
munninn, 
en þú stoppar mig um leið og segir: 
 
Ég veit alveg hvað þú ert að ganga í 
gegnum, 
því ég finn það líka. 
Það er ekkert gaman hér hvort sem 
er. 
Eigum við að kíkja heim? 
 
Það er skrýtið að segja, 
Því ég var að sjá þig í fyrsta sinn. 
En samt einhvern veginn veit ég 
að þetta eru örlögin. 
 
Ég held ég hafi aldrei fundið 
þessa tilfinningu fyrr en núna. 
Ég veit þú varst að hitta mig og 
ég var líka að hitta þig og hvað með 
það? 
 
Ég held ég hafi aldrei fundið 
þessa tilfinningu fyrr en núna. 

Ég veit þú varst að hitta mig og 
ég var líka að hitta þig og hvað með 
það? 

Daði Freyr Pétursson fangaði hjörtu 
landsmanna í Söngvakeppninni 
2017, og hefur síðan sannað sig sem 
einn af efnilegustu rafpoppurum 
landsins. Daði sigraði svo í 
Söngvakeppninni í ár með laginu 
Think About Things sem hefur farið 
sigurför um heiminn. Lagið Hvað 
með það fjallar um mann sem hittir 
stelpu á bar og mannar sig upp í það 
að tala við hana. Í raun fjallar þetta 
lag um að þora að taka af skarið og 
sjá hvað gerist. Daði samdi lagið og 
hljóðritaði í heimahljóðveri sínu í 
Berlín.



VÖÐVASTÆLTUR  
Höfundur lags & texta: 
Hreimur Örn Heimisson
Flytjandi: Land og Synir 

Farðu frá, ég sé þig nú í nýju ljósi 
Á annan stað ég vild’ég væri allt annar maður 
 
Eins og þú, fullkominn í alla staði 
en farðu frá ég ætla að byggja mig upp með hraði 
 
Vertu átrúnaðargoðið mitt 
Kaflaskiptur líkami 
Með sexappeal svo fullkominn 
Ekki lengur letilíf, ég ætla ætla ætla að verða 
 
Alveg eins og þú og eiga áhorfendur sem að bíða í röðum 
á eftir þér, ég slefa og pumpa í svitaböðum. 
 
Vertu átrúnaðargoðið mitt 
Kaflaskiptur líkami 
Með sexappeal svo fullkominn 
Ekki lengur letilíf, ég ætla ætla ætla ætla... 
 
Lóðin hlaðast á mig 
Og bráðum verð ég alveg eins og þú 
Kaflaskiptar línur 
Ég ætla að verða spegilmyndin þín 
 
Lóðin hlaðast á mig 
Og bráðum verð ég alveg eins og þú 
Kaflaskiptar línur 
Ég ætla að verða spegilmynd 
 
Og alveg eins og þú og eiga áhorfendur sem að bíða í röðum 
á eftir þér, ég slefa og pumpa í svitaböðum. 
 
og seinna meir þegar ég er orðinn vöðvastæltur 
Ímyndin af þér, hún styrkist þú ert útúrpælda 
 
Átrúnaðargoðið mitt 
Kaflaskiptur líkami 

Með sexappeal svo fullkominn 
Ekki lengur letilíf, ég ætla ætla ætla ætla... 
 
Lóðin hlaðast á mig 
Og bráðum verð ég alveg eins og þú 
Kaflaskiptar línur 
Ég ætla að verða spegilmyndin þín 
 
Lóðin hlaðast á mig 
Og bráðum verð ég alveg eins og þú 
Kaflaskiptar línur 
Ég ætla að verða spegilmyndin þín 
 
Lóðin hlaðast á mig 
Og bráðum verð ég alveg eins og þú 
Kaflaskiptar línur 
Ég ætla að verða spegilmyndin þín 
 
Lóðin hlaðast á mig 
Og bráðum verð ég alveg eins og þú 
Kaflaskiptar línur 
Ég ætla að verða spegilmyndin þín 
 
Lóðin hlaðast á mig 
Og bráðum verð ég alveg eins og þú 
Kaflaskiptar línur 
Ég ætla að verða spegilmyndin.

Hreimur Örn Heimisson var 18 ára þegar hann fékk hugmynd að lagi. Lagið 
var ballaða af gamla skólanum í 6/8-takti og textinn rómantískur. Hann leyfði 
vinum sínum í Landi og sonum, sem þá var nýstofnuð hljómsveit á Hvolsvelli, 
að heyra lagið en þeim fannst frekar lítið til þess koma. Þeir vildu meira stuð. 
Það varð úr að Hreimur einfaldlega hraðaði laginu, og samdi gríntexta um 
hljómborðsleikara hljómsveitarinnar sem hafði iðulega montað sig af því að 
vera í besta forminu. Úr varð lagið Vöðvastæltur. Ballaðan sem vinir Hreims 
höfnuðu er lagið Ástarfár sem er eitt allra vinsælasta lag Hreims frá upphafi.

LÍFIÐ ER YNDISLEGT  
Höfundur lags & texta: 
Hreimur Örn Heimisson 
Flytjendur: Grettiskórinn, Hreimur, Magni og Bergsveinn



Á þessu ferðalagi fylgjumst við að. 
Við eigum örlítinn vonarneista fyrir hvort annað. 
Í ljósu mánaskini vel ég mér stund og segi: 
Ég myndi klífa hæstu hæðir fyrir þig. 
Ég væri ekkert án þín, myrkrið hverfur því að... 
 
Lífið er yndislegt, sjáðu, 
það er rétt að byrja hér. 
Lífið er yndislegt með þér. 
 
Blikandi stjörnur skína himninum á. 
Hún svarar, ég trúi varla því sem augu mín sjá 
og segir ég gef þér hjarta mitt þá skilyrðislaust 
Ég veit að þú myndir klífa hæstu hæðir fyrir mig 
Ég væri ekkert án þín, myrkrið hverfur því að... 
 
Lífið er yndislegt, sjáðu, 
það er rétt að byrja hér. 
Lífið er yndislegt með þér. 
 
Lífið er yndislegt, sjáðu, 
það er rétt að byrja hér. 
Lífið er yndislegt með þér. 
 
Nóttin hún færist nær, hér við eigum að vera. 
núna ekkert okkur stöðvað fær 
undir stjörnusalnum, inní herjólfsdalnum. 
 
Lífið er yndislegt, sjáðu, 
það er rétt að byrja hér. 
Lífið er yndislegt með þér. 
 
Lífið er yndislegt, sjáðu, 
það er rétt að byrja hér. 
Lífið er yndislegt með þér. 
 
Lífið er yndislegt, sjáðu, 
það er rétt að byrja hér. 
Lífið er yndislegt með þér.

Árið 1999 eftir velgengni Selmu í Eurovision var ráðist í að gera Selmu að 
alþjóðlegri poppstjörnu og brugðið á það ráð að fá heitustu lagahöfunda 
landsins til að leggja fram lag eða lög til verkefnisins. Hreimur lagði fram 

RogB-skotið lag með sterku viðlagi fyrir Selmu og gospelkór. Laginu 
var hafnað en snemma árs 2001 voru Hreimur og félagar að spila í 
Vestmannaeyjum. Eftir ball var maður sem greip í hönd Hreims og sagði að 
um svona stundir yrði að vera til lag. Lífið er yndislegt, Hreimur, sagði hann 
og þar með kviknaði á peru hjá Hreimi: Þarna var síðasta púslið komið í lagið 
sem hann samdi fyrir Selmu tveimur árum áður. Viðlagið var komið og það 
hefur verið sungið á hverri einustu Þjóðhátíð síðan og alls staðar þar sem 
fleiri en tveir koma saman.

ÁSTIN Á SÉR STAÐ  
Höfundur lags: Halldór Gunnar Pálsson
Höfundur texta: Magnús Þór Sigmundsson 
Flytjandi: Friðrik Dór, Albatross og Sverrir Bergmann

Eitthvað sérstakt á sér stað 
eldar lýsa ský, ég man 
Saman göngum þennan stíg 
aftur enn á ný, ég man 
 
Ég klappa lófunum, ég stappa fótunum 
ég fagna því að vera til 
ég klappa lófunum, ég stappa fótunum 
ég finn í hjarta ást og yl 
 
Ástfangin við göngum hér 
Hjörtun slá í takt á ný 
Ástin býr í mér og þér 
Ástin á sér stað á ný 
Ástin á sér stað 
 
Lengi lifna minningar, 
logar enn í glóð, ég finn 
Sögu vil ég segja þér 
sagan gerðist hér, eitt sinn 
 
Ég klappa lófunum, ég stappa fótunum 
ég fagna því að vera til 
ég klappa lófunum, ég stappa fótunum 
ég finn í hjarta ást og yl 
 
Ástfangin við göngum hér 
Hjörtun slá í takt á ný 



Ástin býr í mér og þér 
Ástin á sér stað á ný 
 
Ástin á sér stað 
Ástin á sér stað 
Ástin á sér stað 
Hér í Herjólfsdal 
 
Ástfangin við göngum hér 
Hjörtun slá í takt á ný 
Ástin býr í mér og þér 
Ástin á sér stað á ný 
 
Ástfangin við göngum hér 
Hjörtun slá í takt á ný 
Ástin býr í mér og þér 
Ástin á sér stað á ný 
 
Ástfangin við göngum hér 
Hjörtun slá í takt á ný 
Ástin býr í mér og þér 
Ástin á sér stað á ný

Ástin á sér stað var þjóðhátíðarlag Vestmannaeyja árið 2016 er annað 
þjóðhátíðaralagið sem Halldór Gunnar Pálsson og Magnús Þór Sigmundsson 
semja saman. Það fyrra er Þar sem hjartað slær frá 2012. Upphaflega 
var lagið í flutningi Sverris Bergmann, Friðriks Dórs og hljómsveitarinnar 
Albatross.
Lagið og textinn er innblásinn af 40 ára ástarsögu úr Eyjum og af öllum þeim 
sem orðið hafa ástfangnir á Þjóðhátíð, hvort sem það er af lífinu, fólkinu eða 
stemningunni. Ástin á sér stað í Herjólfsdal.

RANGUR MAÐUR  
Höfundar lags & texta: 
Jónas Sigurðsson & Unnsteinn Guðjónsson
Flytjandi: Sólstrandargæjarnir

Af hverju get ég ekki 
lifað eðlilegu lífi 
 
Af hverju get ég ekki 
lifað business lífi 

keypt mér húsbíl og íbúð 
 
Af hverju get ég ekki 
gengið menntaveginn 
þangað til að ég æli 
 
Af hverju get ég ekki 
gert neitt af viti 
af hverju fæddist ég loser, jé,jé,jé. 
Ég er rangur maður á röngum tíma 
í vitlausu húsi. 
Ég er rangur maður á röngum tíma 
í vitlausu húsi, jé,jé,jé. 
 
Af hverju er lífið svona ömurlegt 
ætli það sé skárra í Zimbabwe 
 
Af hverju var ég fullur á virkum degi 
af hverju mætti ég ekki í tíma 
 
Af hverju get ég ekki 
byrjað í íþróttum 
og hlaupið um eins og asni 
 
Af hverju get ég ekki 
verið jafn hamingjusamur 
og Sigga og Grétar í Stjórninni, jé,jé,jé. 
 
Ég er rangur maður á röngum tíma 
í vitlausu húsi. 
Ég er rangur maður á röngum tíma 
í vitlausu húsi. 
 
Ég er rangur maður á röngum tíma 
í vitlausu húsi. 
Ég er rangur maður á röngum tíma 
í vitlausu húsi, jé,jé,jé.

Rangur maður kom út árið 1995 og hefur síðan stimplað sig inn sem eitt 
af klassísku kassagítar- og varðeldalögum þjóðarinnar. Það er stór hópur 
fólks sem hefur hafið sinn feril í kassagítarleik og hópsöng með því að læra 
Rangur maður og flytja fyrir vini sína. Jónas Sigurðsson söng lagið sem hann 
samdi ásamt félaga sínum í Sólstrandargæjunum Unnsteini Guðjónssyni. 



Lagið naut strax mikilla vinsælda en virðist síðan hafa snert einhverja taug 
hjá þjóðinni miðað við það hversu lengi það hefur lifað og hvernig vinsældir 
lagsins dala hvergi með tímanum. Allir virðast finna sig í sögunni af ranga 
manninum unga í tilvistarkrísunni. Einnig hefur frasinn að einhver sé rangur 
maður á röngum tíma orðið nokkuð algengur í máli fólks sem má rekja til 
lagsins.

HAMINGJAN ER HÉR  
Höfundur lags & texta: Jónas Sigurðsson
Flytjandi: Jónas Sig

Ég hélt að hamingjan væri blekking 
Sem kæmi ríðandi á hestum 
Eftir fjöruborðinu með braki og brestum 
færandi fenginn sinn öðrum 
 
Ég sem hélt áð hamingjan væri ský 
sem fíflin hlaupa öll á eftir 
Vöknuðu upp með ungdómíska æskudrauminn fyrir 
bý, mikill hamingjunar hreppir 
 
Hamingjan, hún er hér, hún er hér 
hún er hér, hún er hér, hún er hér, hún er hér 
 
Hamingjan, hún er hér, hún er hér 
hún er hér, hún er hér, hún er hér, hún er hér 
 
Ég sem hélt að hamingjan væri fugl 
sem flygi stefnulaust um loftin blá 
af handahófi lent saklausu fólki 
á, öllum til óþarfa og ama 
 
Ég sem hélt að hamingjan væri gubb 
Uppfinning höfunda sápu 
óperanna ogísfólksins 
rauðu knera bókmenntanna í kápum 
 
Hamingjan, hún er hér, hún er hér 
hún er hér, hún er hér, hún er hér, hún er hér 
 
Hamingjan, hún er hér, hún er hér 

hún er hér, hún er hér, hún er hér, hún er hér 
 
Hamingjan, hún er hér, hún er hér 
hún er hér, hún er hér, hún er hér, hún er hér 

Hamingjan er hér kom út árið 2010 og markaði stórt skref í endurkomu 
Jónasar inn í tónlistarbransann eftir nokkuð langa fjarveru. Lagið markast 
af sérstökum takti og einstaklega kraftmiklum hljóðheimi, enda var Jónas 
að leitast við að ná fram andlegum áhrifum í líkingu við það sem tíðkast í 
Bollywood-kvikmyndum á Indlandi. Söngurinn um hamingjuna og að hún 
sé hér eru auðvitað klassísk skilaboð. Frasinn „Hamingjan er hér“ hefur 
stimplað sig inn hjá þjóðinni eftir útgáfu lagsins og algengt að heyra fólk 
henda því fram í ýmsu samhengi. Lagið hefur notið mikilla vinsælda á 
samkomum og gleðistundum fólks, er orðið eitt af algengustu lögum sem 
fólk vill spila við brúðkaupsathöfn eða í brúðkaupsveislum. Lagið markaði 
einnig nýjan tón í textum Jónasar og einhvers konar framhald af Röngum 
manni nema að nú væri þessi týndi ungi maður búinn að finna einhvern flöt á 
lífinu og farinn að upplifa hamingjuna sem við eigum öll skilið að njóta.



ÞAR SEM HJARTAÐ SLÆR  
Höfundur lags: Halldór Gunnar Pálsson
Höfundur texta: Magnús Þór Sigmundsson
Flytjendur: Sverrir Bergmann, Fjallabræður & Lúðrasveit Vestmannaeyja

Kveikjum eldana 
Þar sem hjart að slær 
Kveikjum eldana 
Þar sem hjart að slær 
 
Sjá, Heimaey og Herjólfsdal 
Þar sem hjörtun slá í takt við allt 
sem í æðunum rennur 
sem á huganum brennur 
hér í brekkunni 
þar kveikjum við eld , eld 
 
Tengjum huga hjart´og sál 
þar sem hjartað slær 
þar sem hjartað slær 
 
Kveikjum eldana 
Þar sem hjartað slær 
Kveikjum eldana 
Þar sem hjartað slær 
 
Sjá, Heimaey og Herjólfsdal 
Þar sem hjörtun slá í takt við allt 
sem í æðunum rennur 
sem á huganum brennur 
hér í brekkunni 
þar kveikjum við eld ,eld 
 
Tengjum huga hjarta’ og sál 
þar sem hjartað slær 
þar sem hjartað slær 
 
Tengjum huga hjarta’ og sál 
þar sem hjartað slær 
þar sem hjartað slær 
 

þei, þei 
í Herjólfsdal 
hó, hó 
í fjallasal 
hei, hei 
í Herjólfsdal 
 
þei, þei 
í Herjólfsdal 
hó, hó 
í fjallasal 
hei, hei 
í Herjólfsdal 
 
Tengjum huga hjarta’ og sál 
þar sem hjartað slær 
þar sem hjartað slær 
 
Tengjum huga hjarta’ og sál 
þar sem hjartað slær 
þar sem hjartað slær 

Þjóðahátíðarlag Vestmanneyja 2012 er samið af þeim Halldór Gunnari 
Pálssyni og Magnúsi Þór Sigmundssyni.

Lagið er samið fyrir og flutt af Sverri Bergmann, Fjallabræðrum og Lúðrasveit 
Vestmannaeyja.

Fyrsta Þjíðhátíðarlagið “Setjumst að sumbli” var samið árið 1933 af Oddgeiri 
Kristjánssyni og Árna í Eyjum og upp úr því myndaðist sú hefð að lögin væru 
samin fyrir Lúðrasveitina og var Oddgeir stofnandi og fyrsti stjórnandi 
sveitarinnar.
Þar sem hjartað slær hefur fest sig í sessi hjá Eyjamönnum síðust ár og hefur 
sú hefð myndast að lagið sé flutt á miðnætti á Sunnudeginum um Þjóðhátíð 
þegar kveikt er á blysunum í Herjólfsdal.




