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_______________________________

OFBOÐSLEGA 
FRÆGUR
Höfundur lags: Egill Ólafsson & 
Jakob Frímann Magnússon
Höfundur texta: Egill Ólafsson, 
Jakob Frímann Magnússon & Þórður 
Árnason
Flytjandi: Stuðmenn
 
Hann er einn af þessum stóru,
sem í menntaskólann fóru
og sneru þaðan valinkunnir andans 
menn.
Ég sá hann endur fyrir löngu,
í miðri Keflavíkurgöngu,
hann þótti helst til róttækur og þykir 
enn.
 
Já hann er, enginn venjulegur maður,
og hann býr, í næsta nágrenni við mig,
og hann er alveg ofboðslega frægur,
hann tók í höndina á mér, heilsaði 
mér.
 
Hann sagði: „Komdu sæll og 
blessaður“
ég fór gjörsamlega í hnút
Hann sagði: „Komdu sæll og 
blessaður“
ég hélt ég myndi fríka út
 
Hann hefur samið fullt af ljóðum,
alveg ofboðslega góðum,
sem fjalla aðallega um sálarlíf þíns 
innri manns.
Þau er ekki af þessum heimi,
þar sem skáldið er á sveimi
miðja vegu milli malbiksins og 
regnbogans.
 

Já hann er, enginn venjulegur maður,
og hann býr, í næsta nágrenni við mig,
og hann er alveg ofboðslega frægur,
hann tók í höndina á mér, heilsaði 
mér.
 
Hann sagði: „Komdu sæll og 
blessaður“
ég fór gjörsamlega í hnút
Hann sagði: „Komdu sæll og 
blessaður“
ég hélt ég myndi fríka út
 
Við ræddum saman heima og geyma,
ég hélt mig hlyti að vera að dreyma
en ég var örugglega vakandi.
Mér fannst hann vera ansi bráður,
hann spurði hvort ég væri fjáður
og hvort ég væri allsgáður og akandi.
 
Já hann er, enginn venjulegur maður,
og hann býr, í sama herbergi og ég,
og hann er alveg ofboðslega frægur,
hann tók í höndina á mér, heilsaði 
mér.
Já hann er, enginn venjulegur maður,
og hann býr, í sama herbergi og ég,
og hann er alveg ofboðslega frægur,
hann tók í höndina á mér, heilsaði 
mér.
 
Hann sagði: „Komdu sæll og 
blessaður“
ég fór gjörsamlega í hnút
Hann sagði: „Komdu sæll og 
blessaður“
ég hélt ég myndi fríka út
Hann sagði: „Komdu sæll og 
blessaður“
ég fór gjörsamlega í hnút
Hann sagði: „Komdu sæll og 
blessaður“
ég hélt ég myndi fríka út.
 



Sögu Stuðmanna má rekja til 
Menntaskólans við Hamrahlíð þar 
sem hljómsveitin var stofnuð árið 
1970. Upprunalegir meðlimir voru 
Jakob Frímann Magnússon, Valgeir 
Guðjónsson, Gylfi Kristinsson og 
Ragnar Daníelsson. Hljómsveitin 
gaf út sína fyrstu smáskífu árið 1974 
og ári síðar kom fyrsta breiðskífan 
út, Sumar í Sýrlandi. Þá höfðu orðið 
mannabreytingar í hljómsveitinni 
og þeir Tómas Tómasson, Egill 
Ólafsson og Sigurður Bjóla gengið til 
liðs við Stuðmenn. Sumar í Sýrlandi 
sló í gegn og það sama má segja 
um plötuna Tívolí sem kom út 1976 
en þá hafði Þórður Árnason einnig 
gengið til liðs við hljómsveitina. Í 
kjölfar útgáfunnar á Tívolí lagðist 
hljómsveitin í hálfgerðan dvala 
á meðan meðlimir sinntu öðrum 
verkefnum. Hljómsveitin kom 
aftur á sjónarsviðið árið 1982 með 
myndinni Með allt á hreinu, en þar 
voru Stuðmenn í aðalhlutverki ásamt 
Grýlunum. Á næstu árum komu 
út fjölmargar vinsælar plötur með 
Stuðmönnum. Þar á meðal platan 
Hve glöð er vor æska en á henni er 
lagið Ofboðslega frægur. 

_______________________________

VERTU EKKI AÐ 
HORFA SVONA 
ALLTAF Á MIG
Höfundur lags: Joseph McCarthy
Höfundur texta: Jón Sigurðsson
Flytjandi: Ragnar Bjarnason
 

Vertu ekki að horfa svona alltaf á mig,
ef þú meinar ekki neitt með því.
 
Ef lagleg mey mig lítur á,
ég litið get ekki upp
og roðna alveg niður í tá.
Og ef ég verð í einni skotinn,
ég aldrei þori að segja nokkurt orð.
En leynda ósk, ég ætla að segja þér,
að þú viljir reyna að kenna mér.
 
Því ertu að horfa svona alltaf á mig,
ef þú meinar ekki neitt með því?
ef þú meinar ekki neitt með því?
ef þú meinar ekki neitt með því?
 
Ragnar Bjarnason fæddist í 
Reykjavík árið 1934. Foreldrar 
hans störfuðu bæði við tónlist, 
mamma hans var ein fyrsta 
dægurlagasöngkona Íslands og 
pabbi hans var hljómsveitarstjóri. 
Raggi Bjarna hóf ekki ferilinn sem 
söngvari heldur trommuleikari þegar 
hann var nýfermdur. Árið 1954 kom 
fyrsta platan út sem Raggi Bjarna 
söng inn á og ári síðar var hann 
farinn að syngja með Hljómsveit 
Svavars Gests. Á næstu árum 
kom Ragnar fram með nokkrum 
hljómsveitum áður en hann stofnaði 
sína eigin árið 1965 sem kom frá á 
Hótel Sögu næstu 19 árin. Þegar 
að sú hljómsveit hætti tók Ragnar 
þátt í stofnun Sumargleðinnar 
sem ferðaðist um landið og naut 
gríðarlegra vinsælda. Ragnar lést 
þann 25. febrúar árið 2020. 
Raggi hljóðritaði lagið Vertu ekki 
að horfa svona alltaf á mig með 
dönskum hljómlistarmönnum í 
Kaupmannahöfn árið 1960, en 



Kristján Kristjánsson stjórnandi 
KK sextettsins spilaði á altsaxófón 
í laginu. Raggi hafði meðal annars 
sungið með KK sextettinum áður 
en hann flutti til Danmerkur, þar 
sem hann starfaði sem söngvari og 
trommari í um það bil ár. 

_______________________________

BEIN LEIÐ
Höfundur lags: KK
Höfundur texta: KK
Flytjandi: KK
 
Bein leið, gatan liggur greið
bein leið, gatan liggur greið
það kostar svita og blóð
að fara þessa slóð.
 
Ég var að vappa um bæinn
það var um miðjan daginn
sá fullt af kynjaverum
undir himni berum.
Viltu heyra?
Ljáðu eyra, heyrðu meira
það kostar svita og blóð
að fara þessa slóð.
 
Það var einn guðsgeldingur
þessi einfeldningur
hann var snapvís sníkill
sligaður fíkill
hann var kvalinn
illa alinn, illa alinn
það kostar svita og blóð
að fara þessa slóð.
 
Bein leið, gatan liggur greið
bein leið, gatan liggur greið
það kostar svita og blóð
að fara þessa slóð.
 

Einn átti milljónkall
keypti sér kólafjall
tók alla kösina
í aðra nösina
hann varð galinn.
Ég er farinn
ég er farinn.
Það kostar svita og blóð
að fara þessa slóð.
 
Bein leið, gatan liggur greið
bein leið, gatan liggur greið
það kostar svita og blóð
að fara þessa slóð.
 
Tónlistarmaðurinn KK er fæddur 
í Minnesota í Bandaríkjunum árið 
1956 en flutti ungur til Íslands með 
fjölskyldu sinni og bjó þá í Reykjavík. 
Á árunum 1985-1990 flakkaði KK 
um Evrópu en sneri aftur til Íslands 
og má þá segja að tónlistarferill 
hans hafi hafist fyrir alvöru eftir það. 
Fyrsta sólóplata hans kom út árið 
1991 og varð hann landsþekktur 
þegar hann og KK Band komu fram 
í leikritinu Þrúgur reiðinnar sem 
sett var upp í Borgarleikhúsinu 
vorið 1992. Á næstu árum komu út 
fjölmargar plötur með KK, bæði 
sólóplötur og plötur þar sem hann 
spilaði með KK Bandinu og plötur 
sem hann gerði með Magnúsi 
Eiríkssyni. 
Lagið Bein leið kom út á samnefndri 
plötu KK Bandsins fyrir jólin 1992 
og þar voru m.a. lög úr leikritinu, 
sem voru orðin mjög vinsæl áður 
en platan var gefin út. Titillagið Bein 
leið hitti algjörlega í mark og varð 
eitt vinsælasta lag KK, eins og flestir 
kalla Kristján Kristjánsson. 



_______________________________

SLÁ Í GEGN
Höfundur lags: Valgeir Guðjónsson
Höfundur texta: Valgeir Guðjónsson
Flytjandi: Stuðmenn
 
ahh, ahha, ahha, úhh, úhh, úhh.
ahh, ahha, ahha, úhh, úhh, úhh.
 
Ef ég ætti óskastein
yrði óskin aðeins ein,
ég er alltaf að reyna
þú veist hvað ég meina,
um frægð og framandi lönd.
 
Slá í gegn, (ahh, ahha, ahha)
slá í gegn (úhh, úhh, úhh)
þú veist að ég þrái (ahh, ahha, ahha)
að slá í gegn (úhh, úhh, úhh)
af einhverjum völdum
hefur það reynst mér um megn.
 
Ég gæti boðið þér betri kjör
bíl og íbúð, brúðarslör
vakinn og sofinn,
stálsleginn, dofinn
ég reyni að öðlast frægð.
 
Slá í gegn, (ahh, ahha, ahha)
slá í gegn (úhh, úhh, úhh)
þú veist að ég þrái (ahh, ahha, ahha)
að slá í gegn (úhh, úhh, úhh)
af einhverjum völdum
hefur það reynst mér um megn.
 

Ég mundi gera næstum hvað sem er 
fyrir
frægðina,
nema kannski að koma nakinn fram.
Allt annað fyrirtak,
ég færi heljarstökk aftur á bak
af litlu bretti fyrir frægðina.
 
Slá í gegn, (ahh, ahha, ahha)
slá í gegn (úhh, úhh, úhh)
þú veist að ég þrái (ahh, ahha, ahha)
að slá í gegn (úhh, úhh, úhh)
af einhverjum völdum
hefur það reynst mér um megn.
 
Slá í gegn er eitt þeirra laga sem urðu 
vinsæl eftir að kvikmyndin Með allt á 
hreinu var frumsýnd. Textinn er eins 
konar lýsing á því hvernig fjölmargt 
listafólk lætur sig dreyma um að slá 
í gegn, en er samt ekki til í að fórna 
hverju sem er fyrir þann draum. 
Sumar konur
Höfundur lags: Bubbi Morthens
Höfundur texta: Bubbi Morthens
Flytjandi: Bubbi Morthens
 
Sumar konur hlæja eins og hafið,
í höndum þeirra ertu lítið peð.
Aldrei skaltu svíkja þannig konu,
sál þína hún tekur og hverfur með.
 
Þannig konur, karlinn, skaltu varast
kallaður á drottin, það hjálpar ekki 
neitt.
Það sefur enginn sálarlaus maður,
sársaukanum fær enginn neinu 
breytt.
 
Og í nótt munu bræður mínir gráááta.   
Og í nótt munu bræður mínir gráááta.  
með hjörtun særð og blá.
          



Að vakna sem sálarlaus maður,
líta til baka og vita inni í sér
að konur sem hlæja eins og hafið
í brjósti sínu geyma sorfin sker.
 
Og í nótt munu bræður mínir gráááta.   
Og í nótt munu bræður mínir gráááta.  
með hjörtun særð og blá.         
 
Sumar konur hlæja eins og hafið,
í höndum þeirra ertu lítið peð.
Aldrei skaltu svíkja þannig konu,
sál þína hún tekur og hverfur með.
 
Og í nótt munu bræður mínir gráááta.   
Og í nótt munu bræður mínir gráááta.  
með hjörtun særð og blá.
 
Bubbi Morthens er fæddur í 
Reykjavík árið 1956. Hann heitir 
Ásbjörn og er sonur Kristins 
Morthens og danskrar móður, 
Grethe Skotte Morthens. Hann 
byrjaði ungur að spila á gítar og 
semja lög og texta. Fyrsta sólóplata 
hans, Ísbjarnarblús, kom út 17. júní 
1980 og haustið eftir kom fyrsta 
stóra plata Utangarðsmanna. 
Bubbi hefur verið einn þekktasti 
tónlistarmaður landsins frá 
þessum tíma og hefur starfrækt 
fjölda hljómsveita og gefið út fleiri 
frumsamin lög og texta en nokkur 
annar íslenskur tónlistarmaður. 
Meðal þekktustu hljómsveita 
hans eru Utangarðsmenn, Ego, 
Das Kapital og Stríð og friður, en 
vinsælastur er hann trúlega sem 
trúbador. Bubbi er jafnan talinn 
söluhæsti tónlistarmaður landsins, 
sem hefur einbeitt sér að íslenskum 

markaði.  Fyrsta platan kom út árið 
1980 eins og fyrr segir, síðast gaf 
hann út plötu árið 2019 og núna er 
hann með nýja plötu í vinnslu. Lagið 
Sumar konur kom út á plötunni 3 
heimar árið 1994.         

_______________________________

ESJAN
Höfundur lags: Bríet & Pálmi Ragnar 
Ásgeirsson
Höfundur texta: Bríet
Flytjandi: Bríet
 
Tveir þreyttir fætur toga hvern annan 
í takt
eftir einbreiðum vegi sem liggur í 
öfuga átt.
 
Gróðurinn grætur og þögnin hún 
segir svo margt
allt er síendurtekið samt er svo mikið 
ósagtþ
 
Ég sver að grasið var grænna
úr fjarlægð en hér er ég nú.
Allt er svo litlaust og grátt
ég get leitað, og leitað
fram að heimsenda og út
gg gefið allt sem ég hef átt.
 
Því að Esjan er falleg
en ekki fallegri en þú.
Hvernig augun þín glitra
eins og hafið svo djúpt
og það stingur í hjarta
að vita að ég sé of sein.
En ég vil að þú vitir
að ef að þú kallar þá
veistu að ég kem aftur heim.
 



Reyna að telja mér trú um að margt 
sé mér kært utan þín
en það gengur svo hægt því þú kemur 
strax aftur til mín.
 
Ég sver að grasið var grænna
úr fjarlægð en hér er ég nú.
Allt er svo litlaust og grátt
ég get leitað, og leitað
fram að heimsenda og út
og gefið allt sem ég hef átt.
 
Því að Esjan er falleg
en ekki fallegri en þú.
Hvernig augun þín glitra
eins og hafið svo djúpt
og það stingur í hjarta
að vita að ég sé of sein
en ég vil að þú vitir
að ef að þú kallar þá
veistu að ég kem aftur.
 
Kem um leið, kem um leið, kem um 
leið aftur heim.
Kem um leið, kem um leið, kem um 
leið.
Kem um leið, kem um leið, kem um 
leið aftur heim.
Kem um leið, kem um leið.
Kem um leið, kem um leið.
Kem um leið, kem um leið, kem um 
leið aftur heim.
Kem um leið, kem um leið, kem um 
leið.
Kem um leið, kem um leið, kem um 
leið aftur heim.
Kem um leið, kem um leið.
Kem um leið, kem um leið.
 

Söngkonan Bríet er alin upp 
í Grafarvogi og kom hún eins 
og stormsveipur inn í íslenskt 
tónlistarlíf þegar að hún gaf út 
lagið In To Deep árið 2018, en 
lagið kom einnig út á fjögurra laga 
plötu sama ár. Útgáfunni var svo 
fylgt eftir með laginu Feimin(n) 
sem Bríet vann í samstarfi við Aron 
Can. Þá hefur Bríet verið tilnefnd 
til fjölda verðlauna á Íslensku 
tónlistarverðlaununum og var valin 
bjartasta vonin af Rás 2 á þessu 
ári. Bríet er nú þegar orðin ein 
vinsælasta söngkona landsins. 

_______________________________

FROÐAN
Höfundur lags: Geiri Sæm
Höfundur texta: Geiri Sæm
Flytjandi: Geiri Sæm
 
Ósýnilega gyðja
ég vil kynnast þér
af líkama og sál
Myndi þora að veðja
að þú munt dýrka mig
og ég mun kveikja hjartabál
 
Hann langar í sanséraðan sportbíl
og hann verður dús
þráir heimska ljósku, sportbíl
og risastórt hús
 
Hann langar í sanséraðan sportbíl
og hann verður dús
þráir heimska ljósku, sportbíl
og risastórt hús
 



Ísmeygilega gyðja
hvað er að gerast hér
vá þú fellir tár
Ég skal föndra við þig alla
og ég mun eiga þig
en þú munt ei eiga mig
 
Hann langar í sanséraðan sportbíl
og hann verður dús
þráir heimska ljósku, sportbíl
og risastórt hús
 
Hann langar í sanséraðan sportbíl
og hann verður dús
þráir heimska ljósku, sportbíl
og risastórt hús
 
Hann langar í sanséraðan sportbíl
og hann verður dús
þráir heimska ljósku, sportbíl
og risastórt hús
 
Hann langar í sanséraðan sportbíl
og hann verður dús
þráir heimska ljósku, sportbíl
og risastórt hús
 
Geiri Sæm (Ásgeir Magnús 
Sæmundsson) fæddist í Reykjavík 
árið 1964. Hann byrjaði snemma 
að sinna tónlistinni, starfaði með 
fjölda hljómsveita og átti farsælan 
sóloferil. Ein fyrsta hljómsveitin sem 
Geiri Sæm var í hét Exodus og kom 
meðal annars fram í Stundinni okkar 
þegar að hann var 14 ára. Með Geira 
í Exodus voru t.d. Skúli Sverrisson, 
Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson og 
Björk Guðmundsdóttir. Geiri, Skúli 
og Þorvaldur Bjarni stofnuðu svo Pax 
Vobis sem vakti mikla athygli. Geiri 

gaf út sína fyrstu sólóplötu árið 1987 
sem hét Fíllinn og fékk góða dóma. 
Samhliða þeirri útgáfu stofnaði 
Geiri hljómsveitina Hunangstunglið 
og hitaði hann t.d. upp fyrir Boy 
George með þeirri hljómsveit. Í lok 
árs 1988 kom út plata með Geira 
Sæm og Hunangstunglinu sem 
heitir Er ást í tunglinu. Mörg lög af 
plötunni urðu mjög vinsæl og þá 
sérstaklega lagið Froðan. Á næstu 
árum hélt Geiri áfram að gefa út 
tónlist en dró sig smátt og smátt úr 
sviðsljósinu og sinnti starfi sínu sem 
meistarakokkur. Geiri Sæm lést úr 
krabbameini 15. desember árið 2019 
en hann hafði snúið sér að tónlist á 
nýjan leik nokkrum árum fyrr. 

_______________________________

Í REYKJAVÍKUR-
BORG
Höfundur lags: Jóhann Helgason

Höfundur texta: Jóhann Helgason

Flytjandi: Þú og ég

 
Ætíð mun ég elska þig
bæði ár og síð
og ef þú vilt eiga mig
glöð ég gjarnan bíð.
Lífið kemur lífið fer
veldur gleði og sorg
heit af ástum ein ég er
í Reykjavíkurborg.
Koma tímar, koma ráð,
segir máltækið.
Þá ég bara bíða má
í Reykjavíkurborg.
 



Ó, ef ég fengi falið þér
mína miklu ást
oki yrði létt af mér
ég þyrfti ei meira að þjást
ég þyrfti ekki að líða þrá
og bera út á torg
mína einu sönnu ást
í Reykjavíkurborg.
Koma tímar, koma ráð,
segir máltækið.
á meðan ein ég bíða má
í Reykjavíkurborg.
 
Komdu til mín komdu fljótt
beðið get ég ei
árin líða svo undur skjótt
segðu ekki nei.
Hvort ástin láti bjóða sér
allt og hvað sem er
er nú orðin eilífleg
spurn á vörum mér.
Einn þú hefur svarið við
minni ástarsorg.
Löng er orðin þessi bið
í Reykjavíkurborg.
 
Þú og ég er dúett sem var ein 
vinsælasta diskóhljómsveit 
Íslands. Helga Möller og Jóhann 
Helgason voru í framlínunni og 
sáu um sönginn, en þetta verkefni 
var hálfgert hugarfóstur Gunnars 
Þórðarsonar. Hugmynd Gunnars 
var að stofna dúett sem myndi flytja 
lög eftir hann sjálfan og aðra. Fyrsta 
platan með þeim hét Ljúfa líf og var 
gefin út fyrir jólin 1979. Mikið var lagt 
í vinnslu plötunnar sem fór fram í 
Hljóðrita í Hafnarfirði og í Lundúnum. 
Upptökumaðurinn Geoff Calver, 
eiginmaður Shady Owens, átti sinn 
þátt í að platan heppnaðist jafn vel 

og raun bar vitni. Ljúfa líf sló strax í 
gegn og varð söluhæsta plata ársins 
1979. Lagið Í Reykjavíkurborg, eftir 
Jóhann Helgason, er á fyrstu plötu 
Þú og ég.

_______________________________

EINHVERS 
STAÐAR 
EINHVERN 
TÍMANN AFTUR
Höfundur lags: Magnús Eiríksson
Höfundur texta: Magnús Eiríksson
Flytjandi: Mannakorn
 
Einhvers staðar einhvern tímann aftur
liggur leið þín um veginn til mín
og þú segir: Ég saknaði þín.
Ég saknaði þín.
 
Kyrrlátt kvöldið hvíslar ástarorðum
út í buskann, hver heyrir þau nú.
Út úr lífi mínu labbaðir þú.
Labbaðir þú.
 
En ég nenni ekki að hanga hér,
þótt hugur dvelji oft hjá þér.
Lífið bíður líka eftir mér.
Það er alveg nóg af sorg og sút,
svo ég ætla eitthvað út.
Að finna einhvern félagsskap,
því hik þú veist er sama og tap.
 
Nú er bráðum tími til að þegja,
því að ósagt nú á ég svo fátt.
En ég sendi þér kveðju í sátt.
Kveðju í sátt.
 



En ég nenni ekki að hanga hér,
þótt hugur dvelji oft hjá þér.
Lífið bíður líka eftir mér.
Það er alveg nóg af sorg og sút,
svo ég ætla eitthvað út.
Að finna einhvern félagsskap,
því hik þú veist er sama og tap.
 
Einhvers staðar einhvern tímann aftur
liggur leið þín um veginn til mín
og þú segir: Ég saknaði þín.
Ég saknaði þín.
Ég saknaði þín.
Ég saknaði þín.
Ég saknaði þín.
 
Fáir íslenskir laga- og textasmiðir 
hafa samið jafn mikið af vinsælum 
lögum og Magnús Eiríksson. Hann 
er höfundur nær allra laga og 
texta sem hafa komið út á plötum 
Mannakorna. Hann hefur líka gert 
vinsælar dúettaplötur með KK og 
sólóplötuna Smámyndir árið 1982.  
Magnús er fæddur í Reykjavík árið 
1945 og fór ungur að læra á gítar 
og segist hafa lært mest á því að 
horfa á aðra spila. Magnús spilaði 
með Pónik og Danshljómsveitinni 
Lísu, auk Mannakorna. Hann byrjaði 
að semja lög og skrifa texta þegar 
hann var um tvítugt. Magnús er 
mikill áhugamaður um blústónlist 
og starfrækti hljómsveitina 
Blúskompaníið með hléum í marga 
áratugi. Danshljómsveitin Lísa 
gekk líka undir nafninu Hljómsveit 
Pálma Gunnarssonar og það var sú 
hljómsveit sem stóð að fyrstu plötu 
Mannakorna. Þegar þessi plata 
kom út í ársbyrjun 1976 var ekkert 
hljómsveitarnafn á plötuhulstrinu, 

bara titill plötunnar, sem var Mannakorn. 
Nafnið festist við hljómsveitina og hefur fylgt 
Magnúsi eftir það. Önnur plata Mannakorna 
var gefin út 1977 og fékk nafnið Í gegnum 
tíðina. Ári síðar var Magnús einn þeirra sem 
voru í ofursveitinni Brunaliðinu og samdi 
lagið Ég er á leiðinni fyrir þá hljómsveit. 
Þetta er án efa eitt vinsælasta popplag 
Íslands. Árið 1979 kom þriðja platan út 
með Mannakornum, Brottför klukkan 8, 
og þar er Einhvers staðar einhvern tímann 
aftur, sem ung og efnileg söngkona, Ellen 
Kristjánsdóttir, söng með Mannakornum. 

 _______________________________

DRAUMA-
PRINSINN
Höfundur lags: Magnús Eiríksson
Höfundur texta: Magnús Eiríksson
Flytjandi: Ragnhildur Gísladóttir
 
Í mannfjöldanum geng ég ein
og þekki ekki neinn.
Þúsundir bíla þjóta hjá,
þegar tilveran er grá.
 
Á ball um þessa helgi margur
vongóður fer.
Með Bakkusi út að skemmta sér,
kannski skelli ég mér.
 
Kannski sé ég draumaprinsinn
Benóný á ballinu
hann leggur sterkan arm um mitt bak
og við svífum í eilífðardans,
eilífðardans.
 



Allir eru að eldast,
missa tennur og hár.
Aldir og ár sem renna í eitt
og mér þykir það leitt.
 
Vinur, kæri vinur,
viltu elska mig heitt.
Svo skal ég ekki biðja um neitt,
ekki biðja um neitt.
 
Kannski sé ég draumaprinsinn
Benjamín á ballinu
hann leggur sterkan arm um mitt bak
og við svífum í eilífðardans,
eilífðardans.
 
Í mannfjöldanum geng ég ein
og þekki ekki neinn.
Þúsundir bíla þjóta hjá,
þegar tilveran er grá.
 
Kannski sé ég draumaprinsinn
Benóný á ballinu
hann leggur sterkan arm um mitt bak
og við svífum í eilífðardans,
eilífðardans.
 
Hrafn Gunnlaugsson fékk Magnús 
Eiríksson til að semja tónlist fyrir 
kvikmyndina Okkar á milli í hita og 
þunga dagsins árið 1980. Meðal 
laga í myndinni er Draumaprinsinn 
sem Ragnhildur Gísladóttir söng 
og var það kosið lag ársins á 
Stjörnumessunni sama ár. 
 
Ragga Gísla er fædd á Kjalarnesi árið 
1956 og þar ólst hún upp og söng í 
skólakórnum. Hún lærði á píanó við 
Tónlistarskólann í Mosfellssveit og 
fór svo í tónmenntakennaradeild 
Tónlistarskólans í Reykjavík. 

Hún útskrifaðist þaðan sem 
tónmenntakennari og fékkst við 
kennslu um tíma. Hún kynntist 
mörgum í tónlistinni í náminu og 
í kjölfarið var hún fengin til að 
syngja inn á barnaplötuna Út um 
græna grundu sem kom út 1977. 
Sama ár tók hún þátt í gerð fyrstu 
plötunnar með Lummunum, sem 
varð metsöluplata. Ragga vakti enn 
meiri athygli þegar hún söng dúett 
með Björgvini Halldórssyni í laginu 
Eina ósk. Ragga var í ofursveitinni 
Brunaliðinu og gekk síðan í Brimkló. 
Þegar hún hætti í Brimkló stofnaði 
hún kvennasveitina Grýlurnar. Hún 
hélt áheyrnarprufur og réð þrjár 
ungar stúlkur í sveitina. Grýlurnar 
tóku þátt í gerð kvikmyndarinnar 
Með allt á hreinu sem fjallar um 
samkeppni tveggja hljómsveita, 
Stuðmanna og Gæranna, en það 
var nafnið á Grýlunum í myndinni. 
Myndin sló rækilega í gegn og er 
óhætt að segja að Ragga Gísla hafi 
þar með orðið ein skærasta stjarna 
þjóðarinnar. 



_______________________________

ÞÚ KOMST VIÐ 
HJARTAÐ Í MÉR
Höfundur lags: Toggi
Höfundur texta: Páll Óskar 
Hjálmtýsson
Flytjandi: Hjaltalín & Páll Óskar 
Hjálmtýsson
 
Og þegar þú komst inn í líf mitt 
breyttist ég,
þú komst, þú komst við hjartað í mér.
Ég þori að mæta hverju sem er,
þú komst, þú komst við hjartað í mér.
 
Á diskóbar,
ég dansaði frá sirka tólf til sjö.
Við hittumst þar,
með hjörtun okkar brotin bæði tvö.
 
Ég var að leita að ást!
Ég var að leita að ást!
 
Og þegar þú komst inn í líf mitt 
breyttist ég,
þú komst, þú komst við hjartað í mér.
Ég þori að mæta hverju sem er,
þú komst, þú komst við hjartað í mér.
 
Það er munur á,
að vera einn og vera einmana.
Ég gat ei meir,
var dauðþreyttur á sál og líkama.
Ég var að leita að ást!
ég var að leita að ást!
 
Og þegar þú komst inn í líf mitt 
breyttist ég
þú komst, þú komst við hjartað í mér.
 

Ég þori að mæta hverju sem er,
þú komst, þú komst við hjartað í mér,
ó sem betur fer.
Og sem betur fer og sem betur fer
Þá fann ég þig hér.
Og sem betur fer og sem betur fer
Þá fann ég þig hér.
 
Á diskóbar,
ég dansaði frá sirka tólf til sjö.
Við hittumst þar,
með hjörtun okkar brotin bæði tvö.
 
Ég var að leita að ást!
Var að leita að ást!
 
Og þegar þú komst inn í líf mitt 
breyttist ég,
þú komst, þú komst við hjartað í mér.
ég þori að mæta hverju sem er,
þú komst, þú komst við hjartað í mér,
ó sem betur fer.
Og sem betur fer og sem betur fer
þá fann ég þig hér.
Og sem betur fer og sem betur fer
þá fann ég þig hér
ooooó oooooooooó
ooooó oooooooooó
 
Tónlistarmaðurinn Toggi gaf út 
plötuna Puppy árið 2006 sem náði 
talsverðum vinsældum og hljómuðu 
lög af plötunni víða. Tveimur árum 
seinna samdi hann nýtt lag fyrir 
Pál Óskar, sem heitir Þú komst við 
hjartað í mér. Lagið sló rækilega í 
gegn, bæði í flutningi Páls Óskars og 
Hjaltalín.
 



Flestir landsmenn þekkja Pál Óskar, 
enda einn vinsælasti tónlistarmaður 
landsins. Páll Óskar er fæddur 
í Reykjavík árið 1970. Hann ólst 
upp í mikilli tónlistarfjölskyldu og 
varð hann ungur að árum hálfgerð 
barnastjarna. Hann kom fram í 
auglýsingum, söngleikjum og söng 
inn á plötur áður en hann komst á 
unglingsaldurinn. Hann hætti að 
syngja í nokkur ár en gekk í kórinn 
í MH þegar að hann var 18 ára og 
byrjaði þá aftur að syngja. Páll Óskar 
gaf út sína fyrstu sólóplötu árið 1993 
og var það platan Stuð sem sló í 
gegn. Sama ár byrjaði Páll Óskar að 
syngja með Milljónamæringunum. 
Á næstu árum hélt Páll Óskar áfram 
að gefa út plötur, bæði sólóplötur 
og með Milljónamæringunum. Lagið 
Þú komst við hjartað í mér kom út á 
plötunni Allt fyrir ástina árið 2007. 
Sama ár sló lagið einnig í gegn í 
flutningi reykvísku hljómsveitarinnar 
Hjaltalín. 

_______________________________

TVÆR 
STJÖRNUR
Höfundur lags: Megas
Höfundur texta: Megas
Flytjandi: Megas
 
Tíminn flýgur áfram
og hann teymir mig á eftir sér
og ekki fæ ég miklu ráðið
um það hvert hann fer.
En ég vona bara að hann
hugsi svolítið hlýlega til mín
og leiði mig á endanum aftur til þín.
 

Ég gaf þér forðum
keðju úr gulli um hálsinn þinn,
svo gleymdir þú mér ekki
í dagsins amstri nokkurt sinn.
Í augunum þínum svörtu horfði
ég á sjálfan mig um hríð
og ég vonaði að ég fengi
bara að vera þar alla tíð.
 
Það er margt sem angrar
en ekki er það þó biðin
Því ég sé það fyrst á rykinu,
hve langur tími er liðinn.
Og ég skrifa þar eitthvað með
fingrinum sem skiptir öllu máli.
Því að nóttin mín er dimm
og ein og dagurinn á báli.
 
Já, og andlitið þitt málað,
hve ég man það alltaf skýrt,
augnlínur og bleikar varir,
brosið svo hýrt.
Jú ég veit vel, að ókeypis
er allt það sem er best.
En svo þarf ég að greiða
dýru verði það sem er verst.
 
Ég sakna þín í birtingu
að hafa þig ekki við hlið mér
og ég sakna þín á daginn
þegar sólin brosir við mér.
Og ég sakna þín á kvöldin
þegar dimman dettur á.
En ég sakna þín mest á nóttinni
er svipirnir fara á stjá.
 



Svo lít ég upp og sé
við erum saman þarna tvær
stjörnur á blárri festingunni
sem færast nær og nær.
Ég man þig þegar augun mín
eru opin, hverja stund.
En þegar ég nú legg þau aftur,
fer ég á þinn fund.
 
Listamaðurinn Megas (Magnús Þór 
Jónsson) fæddist í Reykjavík árið 
1945 og ólst upp í Norðurmýrinni. 
Hann gekk í Austurbæjarskóla 
og síðan lá leiðin í MR. Eftir 
stúdentsprófið hélt hann til Noregs 
til að stunda nám í þjóðháttafræði 
við Háskólann í Osló. Megas byrjaði 
ungur að semja tónlist og teikna 
myndir, semja ljóð og skrifa texta. 
Hann gaf út bækur með lögum sínum 
og textum áður en hann gerði fyrstu 
plötuna. Sú plata var tekin upp á 
meðan Megas var búsettur í Noregi. 
Platan vakti talsverða athygli, en 
seldist ekki vel til að byrja með. 
Megas eignaðist strax eftir útgáfu 
plötunnar mjög dygga aðdáendur 
en líka andstæðinga sem voru ekki 
sáttir við hvernig hann fjallaði um 
þjóðararfinn og gamlar hetjur. Eftir 
að Megas flutti aftur til Íslands hélt 
hann áfram að gefa út tónlist og 
aðdáendahópur hans stækkaði ört. 
Um tíma lagði Megas tónlistina á 
hilluna en bræðurnir Bubbi og Tolli 
Morthens sannfærðu hann að taka 
upp þráðinn að nýju árið 1983. Bubbi 
og Megas störfuðu talsvert saman á 
næstu árum og gáfu út plötuna Bláir 
draumar árið 1988 en á þeirri plötu 
má finna lagið Tvær stjörnur. 

_______________________________

GEFÐU ALLT 
SEM ÞÚ ÁTT
Höfundur lags: Jón Jónsson
Höfundur texta: Einar Lövdahl
Flytjandi: Jón Jónsson
 
Á meðan meðbyr blæs
gríptu þá þessa gæs.
Á morgun mögulega allt er liðið hjá.
Stefnirðu á næsta stig
þú þarft að reyna á þig.
Þú veist það stoðar lítt að bíða bara 
og sjá.
 
Svo gefðu allt sem þú átt. (allt sem 
þú átt)
Ekkert án erfiðis fæst.
Gefðu allt sem þú átt. (allt sem þú átt)
Þannig markmiðið næst.
Gefðu al - lt sem þú átt.
Allt sem þú átt (allt sem þú átt)
Draumurinn getur ræst.
 
Þér fannst þú fjarri í gær
en núna mjakast nær.
Á morgun dyrnar munu glennast upp 
á gátt.
Því ef þú gefur allt
þú uppskerð þúsundfalt.
Sá sigur er sætastur sem þú veist þú 
skilið átt.
 
Svo gefðu allt sem þú átt. (allt sem 
þú átt)
Ekkert án erfiðis fæst.
Gefðu allt sem þú átt. (allt sem þú átt)



Þannig markmiðið næst.
Gefðu al - lt sem þú átt.
Allt sem þú átt (allt sem þú átt)
Draumurinn getur ræst.
 
Áður virtist það vandi.
Þú núna færist nær landi
og þá er alveg sem það standi
skrifað í skýin.
 
Gefðu allt sem þú átt. (allt sem þú átt)
Ekkert án erfiðis fæst.
Gefðu allt sem þú átt. (allt sem þú átt)
Þannig markmiðið næst.
Gefðu al - lt sem þú átt.
Allt sem þú átt (allt sem þú átt)
Draumurinn getur ræst. 
 
Jón Ragnar Jónsson er fæddur og 
uppalinn í Hafnarfirði og byrjaði 
snemma að syngja og spila. Hann 
tók þátt í hæfileikakeppnum með 
hljómsveitum á unglingsárum og lék 
aðalhlutverk í söngleikjauppfærslum 
Verslunarskóla Íslands. Eftir 
stúdentspróf flutti Jón til Boston 
og kom fram með kassagítarinn á 
börum og kaffihúsum í borginni. Eftir 
útskrift flutti hann aftur til Íslands og 
fyrsta platan kom út árið 2011. Þetta 
var platan Wait for Fate sem varð 
mjög vinsæl og mörg laga hennar 
slógu í gegn í útvarpi. Önnur plata 
Jóns kom út árið 2014 og heitir Heim. 
Á þeirri plötu eru flest lögin sungin á 
íslensku. Síðan þá hefur Jón Jónsson 
gefið út fjölmörg lög sem flest hver 
hafa slegið rækilega í gegn. Lagið Allt 
sem þú átt er af plötunni Heim. 

_______________________________

FRELSIÐ
Höfundur lags: Björn Jörundur 
Friðbjörnsson
Höfundur texta: Björn Jörundur 
Friðbjörnsson
Flytjandi: Nýdönsk
 
Geng nakinn um húsakynnin,
bíð nýjan dag velkominn.
Strýk framan úr mér mesta hárið.
Norðangarrinn feykir mér um kollinn 
á þér,
sem þú liggur á grúfu.
Andar að þér flóru landsins.
 
Frelsið er yndislegt, ég geri það sem 
ég vil.
Skyldi maður verða leiður á því til 
lengdar að vera til?
Frelsið er yndislegt, ég geri það sem 
ég vil.
Skyldi maður verða leiður á því til 
lengdar að vera til?
 
Með nefið fullt af mold
sem lyktar annars ágætlega.
Getur fólk átt erfitt með að tala.
Samt segir þú mér sannlega
frá öllu sem þér býr í brjósti.
Liggur á bakinu, lætur tímann líða.
 
Frelsið er yndislegt, ég geri það sem 
ég vil.
Skyldi maður verða leiður á því til 
lengdar að vera til?
Frelsið er yndislegt, ég geri það sem 
ég vil.
Skyldi maður verða leiður á því til 
lengdar að vera til?
 



Golan sveiflar gróðrinum,
gnæfir um.
Hárin risin, holdið bert.
Það er gott að eiga kost á því,
að geta komist í náið samband.
Við náttúrunnar leyndardóma.
 
Frelsið er yndislegt, ég geri það sem 
ég vil.
Skyldi maður verða leiður á því til 
lengdar að vera til?
Frelsið er yndislegt, ég geri það sem 
ég vil.
Skyldi maður verða leiður á því til 
lengdar að vera til?
Frelsið er yndislegt, ég geri það sem 
ég vil.
Skyldi maður verða leiður á því til 
lengdar að vera til?
Frelsið er yndislegt, ég geri það sem 
ég vil.
Skyldi maður verða leiður á því til 
lengdar að vera til?
Frelsið er yndislegt, ég geri það sem 
ég vil.
Skyldi maður verða leiður á því til 
lengdar að vera til?
Frelsið er yndislegt, ég geri það sem 
ég vil.
Skyldi maður verða leiður á því til 
lengdar að vera til?
Frelsið er yndislegt, ég geri það sem 
ég vil.
Skyldi maður verða leiður á því til 
lengdar að vera til?
 
Hljómsveitin Nýdönsk var stofnuð 
árið 1987 af hópi pilta sem stunduðu 
nám við MH. Hljómsveitin fór í 
gegnum talsverðar mannabreytingar 
í upphafi. Á meðal þeirra sem 
stofnuðu hljómsveitina voru þeir 

Björn Jörundur Friðbjörnsson, Daníel 
Ágúst Haraldsson og Ólafur Hólm 
sem allir eru enn í hljómsveitinni. 
Fljótlega bættust svo Jón Ólafsson 
og Stefán Hjörleifsson í hópinn. 
Fyrsta stóra platan kom út ári eftir 
að hljómsveitin var stofnuð og fékk 
nafnið Ekki er á allt kosið. Þessi 
plata fékk góðar viðtökur og mörg 
laga hennar eru enn í dag á meðal 
vinsælustu laga þjóðarinnar. Það 
sama má segja um fjölmörg önnur 
lög sem Nýdönsk hefur gefið út 
en alls hefur hljómsveitin gefið 
út hátt í 20 plötur, safnplötur og 
tónleikaplötur. Lagið Frelsið er á 
plötunni Regnbogaland sem kom út 
árið 1990.  

_______________________________

Ó BORG MÍN 
BORG
Höfundur lags: Haukur Morthens
Höfundur texta: Vilhjálmur frá 
Skáholti
Flytjandi: Haukur Morthens
 
Ó, borg mín, borg, ég lofa ljóst þín 
stræti,
þín lágu hús og allt, sem fyrir ber.
Og þótt svo tárið oft minn vanga væti,
er von mín einatt, einatt bundin þér.
Og hversu, sem að aðrir í þig narta,
þig eðla borg, sem forðum prýddir 
mig,
svo blítt, svo blítt, sem barnsins unga 
hjarta,
er brjóst mitt fullt af minningum um 
þig.
 



Ég gleðst í þér, þó ber ég vangann 
bleyttan
af beiskum tárum, hér á þessum stað.
En hvers vegna ég geng og græt mig 
þreyttan?
Guð á himnum, einn, veit bezt um 
það.
 
Það fór nú svo, ég féll í þína arma;
þú fræddir mig um Guð, sem önnur 
börn.
Þú átt svo margt, sem mýkir lífsins 
harma,
og meðal annars þína fögru tjörn.
Svo áttu líka landsins beztu drengi,
sem lifa spart og taka aldrei lán.
Ó, litla borg, ég gleð mig við þitt 
gengi,
en græt mig þreyttan yfir Köbenhavn.
 
Já, tjörnin þín er tjarna bezt í heimi.
Við tjarnarendann landsins dýrsti 
rann,
og að ég ekki álftum þínum gleymi,
sem einn af beztu sonum þínum fann.
Og hvílíkt djásn er ei sá helgi hringur?
hólminn, þar sem krían á sitt skjól.
Ó, ljúfa borg, ég lofa allt þitt glingur,
sem liggur fágað kringum Arnarhól.
 
Sjá glingur þitt er gjöf úr helgum sjóði,
sumt glitrar eins og helgilín í kór.
Það minnir mig í litum og í ljóði
á lítinn dreng, sem þráði að verða 
stór.
 
Og fyrir þig ég vil svo gjarnan vinna,
vinna þér, sem aðeins fáum ber.
Þú hefur eflaust öðrum meira að 
sinna,
en ansa slíkum kjánaskap úr mér.
Ó, fyrirgefðu, ef flónskar bænir ynnu

á fjötrunum, sem liggja mér um háls.
En auðvitað á enginn rétt á vinnu
og efalaust er bezt að vera frjáls.
 
Þótt aldrei muni óskir mínar rætast,
um öll þín beztu dýrlegheit ég syng.
Ég lofa það, sem líf mitt gerði sætast,
þinn ljósa dag og bláa fjallahring.
Og ávallt hoppar hjarta mitt af kæti,
ef horfi ég á gullnu torgin þín.
Ó, borg, mín borg, ég lofa ljóst þín 
stræti,
þín lágu hús, þitt gull og brennivín.
 
Ó, ljúfa borg, ég lofa einnig hrærður
loftið blátt – og drekk því gullna skál,
því aldrei mun ég svo í fjötra færður,
að fegurð þín ei gleðji mína sál.
 
Þótt ávallt sértu einhvern veginn 
skrýtin
og ofurlítið stolt af þinni sól;
ég geri mig í góðu við þig lítinn
og gala nafn þitt vítt um heimsins ból.
Um síð, um síð ég kem og krýp þér 
aumur
og kyssi jafnvel hörðu stræti þín.
Því af þér fæddist lífs míns ljósi 
draumur,
eitt lítið barn og það var ástin mín.
 
Því um það bil, sem illar vættir sóttu
á minn skrokk, með djöfullegar klær,
hún kom til mín sem draumur á 
dimmri nóttu
með drengjakoll og leir um berar tær.
Og ennþá hlýnar hugur eins af kæti,
ef hugur þess nær tengd við barnið 
sitt;
því mun ég, borg mín, lofa lengst þau 
stræti,
sem liggja á víxl í gegnum hjarta mitt.
 



Haukur Morthens fæddist í 
Reykjavík árið 1924. Aðeins ellefu 
ára gamall söng hann einsöng í Nýja 
bíói með Drengjakór Reykjavíkur. 
Sökum feimni söng Haukur lítið 
á unglingsárunum en þegar að 
hann var 18 ára kom hann fram á 
skemmtun fyrir Alþýðuflokkinn. 
Í kjölfarið fór hann að koma 
fram með Hljómsveit Bjarna 
Böðvarssonar og þjóðin eignaðist 
þá einn sinn frægasta og ástsælasta 
söngvara. Haukur var fyrsti íslenski 
dægurlagasöngvarinn sem var 
fastráðinn, en fram að því voru allir 
söngvarar lausamenn. Hann var lengi 
vel með sína eigin hljómsveit og 
rak jafnframt eigið útgáfufyrirtæki. 
Haukur lést í október árið 1992. 
 
Vilhjálmur frá Skáholti fæddist 
í Reykjavík árið 1907 og kenndi 
sig alltaf við húsið Skáholt við 
Bræðraborgarstíg. Vilhjálmur byrjaði 
ungur að semja ljóð og hélt því 
áfram allt til dauðadags. Vilhjálmur 
samdi einnig ljóð við lög Sigfúsar 
Halldórssonar, þar á meðal Íslenskt 
ástarljóð og Við tvö og blómið. 
Vilhjálmur lést árið 1963 eftir að hafa 
dottið niður stiga.

_______________________________

VERTU EKKI AÐ 
PLATA MIG
Höfundur lags: Björgvin Halldórsson
Höfundur texta: Björgvin 
Halldórsson & Þórhallur Sigurðsson 
(Laddi)
Flytjandi: HLH-flokkurinn og Sigríður 
Beinteinsdóttir
 
Ég sá hana í horninu á Mánabar
hún minnti mig á Brendu Lee
ég skellti krónu í djúkboxið
og hækkaði vel í því.
 
Hún þagði bara og lakkaði á sér 
neglurnar
og þóttist ekki taka eftir mér
í hægðum mínum labbaði að borðinu
og sagði hátt.
 
Komdu með, ég bið þig
komdu með, ég bið þig.
Ég vona að þú segir ekki nei við mig
því trúðu mér, ég dái þig.
Það eina sem skiptir máli, ert þú og 
ég.
 
Vertu ekki að plata mig,
þú ert bara að nota mig.
Ég er ekki eins og allar stelpurnar
sem hoppa upp í bíla, með hverjum 
sem er.
 
Ó, trúðu mér, ég er ekki að plata þig
kæra vina viltu treysta mér,
aðeins stjörnurnar á himnum
vita hvað í mínu hjarta býr,
 



Ég myndi gera allt í veröldinni, fyrir þig
ef þú aðeins vildir fylgja mér.
Á drekanum við rennum niðrí bæ,
í fjórða gír.
 
Komdu með, ég bið þig,
Komdu með, ég bið þig
Ég vona að þú segir ekki nei við mig
Því trúðu mér, ég dái þig.
Það eina sem skiptir máli, ert þú og 
ég
 
Vertu ekki að plata mig,
Þú ert bara að nota mig
Ég er ekki eins og allar stelpurnar
Sem hoppa upp í bíla, með hverjum 
sem er.
 
Komdu með, ég bið þig
Komdu með, ég bið þig
Ég vona að þú segir ekki nei við mig
Því trúðu mér, ég dái þig
Það eina sem skiptir máli, ert þú og 
ég
 
Komdu með, ég bið þig
komdu með, ég bið þig.
Ég vona að þú segir ekki nei við mig
því trúðu mér, ég dái þig.
Það eina sem skiptir máli, ert þú og 
ég
 
HLH-flokkurinn var stofnaður árið 
1978 af Hafnfirðingunum Halla, 
Ladda og Björgvini Halldórssyni. 
Hópurinn byrjaði að koma fram 
á böllum með Brimkló, þar sem 
Björgvin Halldórsson var söngvari, 
og fljótlega komu þeir fram í 
skemmtiþætti RÚV auk þess sem 
stuttmynd um flokkinn var sýnd í 
Laugarásbíói. Fyrsta plata þeirra 

kom út árið 1979 og heitir hún Í góðu 
lagi. Platan varð mjög vinsæl og lög 
af henni hafa hljómað allar götur 
síðan. Fljótlega eftir útgáfuna lagðist 
HLH-flokkurinn í dvala og sneri ekki 
aftur fyrr en fimm árum síðar. Þá 
var aftur farið í hljóðver og platan Í 
rokkbuxum og strigaskóm gefin út. 
Á þeirri plötu er lagið Vertu ekki að 
plata mig sem Sigga Beinteins söng 
með þeim og er lagið löngu orðið 
sígilt á Íslandi. 

_______________________________

SÍSÍ
Höfundur lags: Ragnhildur 
Gísladóttir
Höfundur texta: Ragnhildur 
Gísladóttir
Flytjandi: Grýlurnar
 
Vo oh oh oh oh oh ohh
Vo oh oh oh oh oh ohh
Vo oh oh oh oh oh ohh
ÍSúsúkí e plemerg
Sísí sveimar á Súsúkí - vo-oh - vo-oh.
Vo oh oh oh oh oh ohh
segtangseple enedy
 
voh oh oh,
oh oh oh oh oh oh ohh
oh ho o, oh ho oh,
oh oh oh oh oh ooh ohh
Ó Sísí.
 
voh oh oh,
oh oh oh oh oh oh ohh
oh ho o, oh ho oh,
oh oh oh oh oh ooh ohh
Ó Sísí.
 



Vo oh oh oh oh oh ohh ( lactonsjo )
Vo oh oh oh oh oh ohh ( eplemení )
Vo oh oh oh oh oh ohh
elegtúsúní súkí
 
Sísí saumar á síðkvöldum - vo-oh - 
vo-oh.
Vo oh oh oh oh oh ohh -
lesansúldú amon.
 
voh oh oh,
oh oh oh oh oh oh ohh
oh ho o, oh ho oh,
oh oh oh oh oh ooh ohh
Ó Sísí.
 
voh oh oh,
oh oh oh oh oh oh ohh
oh ho o, oh ho o,
oh ho o, oh ho o,
oh oh oh oh oh ooh ohh
Ó Sísí.
 
Sísí fríkar út ( ókei )
Sísí fríkar út ( ókei )
Sísí fríkar út ( ókei )
Sísí fríkar út ( ókei )
Sísí fríkar út ( ókei )
Sísí fríkar út ( ókei )
Sísí fríkar út ( ókei )
Sísí fríkar út ( ókei )
 
voh oh oh,
oh oh oh oh oh oh ohh
oh ho o, oh ho oh,
oh oh oh oh oh ooh ohh
Ó Sísí.
 

voh oh oh,
oh oh oh oh oh oh ohh
oh ho o, oh ho o,
oh ho o, oh ho o,
oh oh oh oh oh ooh ohh
Ó Sísí.
 
Grýlurnar eru trúlega ein þekktasta 
kvennasveit landsins þrátt fyrir 
að hafa aðeins starfað í rúmlega 
tvö ár. Ragnhildur Gísladóttir 
hafði frumkvæði að því að stofna 
hljómsveitina en hún hafði þá 
sungið með fjölmörgum þekktum 
hljómsveitum. Ragnhildi langaði til 
að stofna hljómsveit með konum 
og auglýsti hún eftir stelpum sem 
vildu spila í rokkhljómsveit. Mættu 
fjölmargar stelpur í áheyrnarprufur 
til Röggu. Þær gerðu fjögurra laga 
plötu um haustið sem vakti talsverða 
athygli. Sumarið 1982 reyndist 
viðburðaríkt fyrir Grýlurnar en 
hljómsveitin kom þá fram í tveimur 
kvikmyndum, Rokk í Reykjavík 
og Með allt á hreinu. Vinsældir 
sveitarinnar jukust mikið í kjölfar 
myndanna og árið 1983 kom eina 
breiðskífa þeirra út, Mávastellið, 
sem inniheldur stórsmellinn Sísí. Um 
haustið lognaðist sveitin hins vegar 
út af, í kjölfarið fór Ragnhildur að 
vinna með Jakobi Frímanni og gekk 
svo í Stuðmenn. 



_______________________________

VEGBÚI
Höfundur lags: KK
Höfundur texta: KK
Flytjandi: KK
 
Þú færð aldrei’að gleyma
þegar ferð þú á stjá.
Þú átt hvergi heima
nema veginum á.
 
Með angur í hjarta
og dirfskunnar móð
þú ferð þína eigin,
ótroðnu slóð.
 
Vegbúi, sestu mér hjá.
Segðu mér sögur,
já, segðu mér frá.
Þú áttir von,
nú er vonin farin á brott
flogin í veg.
 
Þú færð aldrei’að gleyma
þegar ferð þú á stjá.
Þú átt hvergi heima
nema veginum á.
 
Með angur í hjarta
og dirfskunnar móð
þú ferð þína eigin,
ótroðnu slóð.
 
Vegbúi, sestu mér hjá.
Segðu mér sögur,
já, segðu mér frá.
Þú áttir von,
nú er vonin farin á brott
flogin í veg.

 
Vegbúi, sestu mér hjá.
Segðu mér sögur,
já, segðu mér frá.
Þú áttir von,
nú er vonin farin á brott
flogin í veg.
 
 




