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17. júlí 



ÚTIHÁTÍÐ
Höfundur lags:  Kristján Viðar 
Haraldsson og Sveinbjörn 
Grétarsson
Höfundur texta: Greifarnir
Flytjandi: Greifarnir
 
Þið sem komuð hér í kvöld
(vonandi skemmtið ykkur vel)
Ég veit þið höfðuð með ykkur tjöld
(drekkið ykkur ekki í hel)
 
Þið komuð ekki til að sofa
(í tjaldi verðið ekki ein)
fjöri skal ég ykkur lofa
(dauður bak við næsta stein).
 
(Viðlag)
Upp á palli, inn í tjaldi, útí fljóti
vonandi skemmtið ykkur vel.
Illa drukkin, inní skógi, hvar er tjaldið,
vonandi skemmtið ykkur vel.
 
Þetta er söngur til þín og mín
(þú mátt alveg syngja með)
okkar sem drekkum eins og svín
(svo fljóti út um eyru og nef).
 

Greifunum skaut á ógnarhraða upp 
á stjörnuhimininn þegar þeir sigruðu 
Músíktilraunir 1986. Æskuvinirnir 
Kristján Viðar Haraldsson (Viddi), 
Sveinbjörn Grétarsson, Jón 
Ingi Valdimarsson og Gunnar 
Hrafn Gunnarsson léku saman á 
heimaslóðum sínum, Húsavík, undir 
mismunandi hljómsveitanöfnum. 
Árið 1986 ákváðu þeir að syngja 
á íslensku og tóku upp nafnið 
Greifarnir. Þeir fluttu frá Húsavík 
til Reykjavíkur og söngvarinn Felix 
Bergsson gekk til liðs við þá. Eftir 
fimm ára keyrslu á hátindinum hætti 
hljómsveitin um tíma en sneri aftur 
nokkrum árum síðar. 
 
Lagið Útihátið er á fyrstu plötu 
Greifanna sem heitir Blátt blóð.

  



Í RÖKKURRÓ 
(MANSTU EKKI VINUR)
Höfundur lags: Al Nevins, Buck Ram 
& Morty Nevins
Höfundur texta: Artie Dunn & Jón 
Sigurðsson
Flytjandi: Helena Eyjólfsdóttir
 
Vornætur friður fyllir bæinn 
- í rökkurró.
Sólin í vestri sest í æginn 
- í rökkurró.
Og meðan rauðagulli reifast 
næturtjöld.
Þú kemur til mín í rökkurró
 
Manstu ekki vinur fyrsta fundinn 
- við Arnarhól.
Mörg var þar okkar unaðsstundin 
- þá sest var sól.
Við heyrðum svani kveða söng um ást 
og vor.
Og sátum þar ein í rökkurró.
Langt er nú liðið síðan þá,
því leiðir skildu, og þú hvarfst mér frá.
Veistu? Ég vakti marga nótt.
Og vonaði og bað, af heitri þrá.

 
Vinur í kvöld ég veit þú bíður 
- við Arnarhól.
Tak mig í faðm því tíminn líður 
- og sest er sól.
Því enn á vorið nógar vonir fyrir þau.
Sem sitja hér ein í rökkurró.
 
Helena Eyjólfsdóttir er fædd í 
Reykjavík en tók ung ástfóstri við 
Akureyri þar sem hún hefur búið flest 
sín fullorðinsár. Söngferillinn hófst 

snemma og hefur Helena sungið 
fyrir þjóðina í rúm 60 ár, en hún söng 
fyrst inn á upptöku níu ára gömul. 
Helena söng lengi með Atlantic 
kvartettnum, Hljómsveit Ingimars 
Eydal og Hljómsveit Finns Eydal.  
 

Í SÓL OG 
SUMARYL
Höfundur lags: Gylfi Ægisson
Höfundur texta: Gylfi Ægisson
Flytjandi: Hljómsveit Ingimars Eydal
 
Í sól og sumaryl ég sat einn fagran 
dag.
Í sól og sumaryl ég samdi þetta lag
fuglarnir sungu og lítil falleg hjón
flugu um loftin blá, hve það var fögur 
sjón.
Í sól og sumaryl, sér léku lítil börn,
ljúft, við litla tjörn.
 
Í sól og sumaryl, ég sat og horfði á
hreykna þrastarmóður mata unga 
sína smá.
Faðirinn stoltur hann stóð þar spertur 
hjá
og fagurt söng svo fyllti hjartað frið.
Í sól og sumaryl, sér léku lítil börn,
ljúft, við litla tjörn.
 
Í sól og sumaryl ég samdi þetta lag,
hve fagurt var þann dag.
 
Þekktasta ballsveit Norðurlands 
frá fyrri tíð er Hljómsveit Ingimars 
Eydal. Ingimar sagði sjálfur að hann 
væri snillingur í að lesa salinn og 
spilaði alltaf það sem áhorfendur 

vildu heyra. Þegar Sjálfstæðishúsið 
á Akureyri (Sjallinn) opnaði árið 1963 
var Hljómsveit Ingimars Eydal ráðin 
húshljómsveit staðarins. Fyrsta 
stóra plata þeirra kom út þegar 
sveitin fagnaði opinberlega 10 ára 
starfsafmæli sínu árið 1972. Áður 
hafði sveitin gert nokkrar litlar plötur 
og átt mörg vinsæl lög. Þessi fyrsta 
stóra plata hét Í sól og sumaryl, 
líkt og eitt þekktasta lag plötunnar. 
Lag og texti eru eftir Gylfa Ægisson, 
borinn og barnfæddan Siglfirðing. 
Vinsældir lagsins urðu Gylfa mikil 
hvatning til að halda áfram að semja.
  

NÚ ER ÉG 
LÉTTUR
Höfundur lags: Geirmundur 
Valtýsson
Höfundur texta: Geirmundur 
Valtýsson
Flytjandi: Geirmundur Valtýsson
 
Nú er ég léttur, já orðinn nokkuð 
þéttur
Ég er í ofsa stuði
og elska hvern sem er.
 
Nú er ég þreyttur og ákaflega sveittur
í þessu létta lagi
þig legg að vanga mér.
 
(Viðlag)
Þú ert svo sæt og yndisleg
að allur saman titra ég
af ást til þín Ó, elskan mín,
er ekki veröldin dásamleg?
 

Nú er ég léttur, já orðinn nokkuð 
þéttur
ballið er rétt að byrja
ég býð þér með mér heim.
 
(Viðlag)
Nú er ég léttur, já orðinn nokkuð 
þéttur
ballið er rétt að byrja
ég býð þér með mér heim.
 
(Viðlag)
Nú er ég léttur, já orðinn nokkuð 
þéttur
því nú er ballið búið
ég býð þér með mér heim.
því nú er ballið búið
ég býð þér með mér heim.
því nú er ballið búið
ég býð þér með mér heim.

Geirmundur Valtýsson er fæddur í 
Skagafirði árið 1944 og hefur búið 
þar alla tíð. Hann byrjaði ungur að 
spila á böllum og varð fljótt mjög 
þekktur í sveitinni fyrir tónlist sína. 
Hann var í ýmsum hljómsveitum og 
árið 1971 stofnaði hann Hljómsveit 
Geirmundar Valtýssonar sem hefur 
spilað nánast sleitulaust allar götur 
síðan. Hann náði fljótlega til fólks 
um allt land með tónlist sinni og ekki 
leið á löngu áður en Geirmundur 
var orðinn einn vinsælasti 
tónlistarmaður Íslands. Haustið 1972 
kom lagið Nú er ég léttur út og fékk 
fínar viðtökur, enda lék hljómsveitin 
Trúbrot með honum í laginu. Lagið er 
fyrir löngu búið að sanna tilvist sína 
og orðið klassískt dægurlag. 
  



VOR Í 
VAGLASKÓGI
Höfundur lags: Jónas Jónasson
Höfundur texta: Kristján Frá 
Djúpalæk
Flytjandi: Hljómsveit Ingimars Eydal
 
Kvöldið er okkar og vor um 
Vaglaskóg.
Við skulum tjalda í grænum berjamó .
Leiddu mig vinur í lundinn frá í gær.
Lindin þar niðar og birkihríslan grær.
 
(Viðlag)
Leikur í ljósum,
lokkum og angandi rósum
leikur í ljósum, ( leikur í ljósum )
lokkum hinn vaggandi blær.
 
Daggperlur glitra um dalinn færist ró
draumar þess rætast sem gistir 
Vaglaskóg .
Kveldrauðu skini á krækilyngið slær.
Kyrrðin er friðandi mild og angurvær.
 
(Viðlag) X2

Ekki er hægt að gera tónlistarsögu 
Norðurlands góð skil án þess 
að nefna lagið Vor í Vaglaskógi. 
Vaglaskógur í Fnjóskadal þykir einn 
fallegasti skógur landsins. Textann 
samdi Kristján frá Djúpalæk skáld 
árið 1953 fyrir Danslagatextakeppni 
Útvarpsins. Lagið samdi Jónas 
Jónasson áratug síðar þegar hann 
starfaði við leikstjórn á Akureyri. 
Kristján bjó lengi á Akureyri og 
stundaði nám við menntaskólann 
þar í skamman tíma. Lagið varð 
ódauðlegt í flutningi Hljómsveitar 

Ingimars Eydal þar sem Villi Vill söng. 
Hann gekk til liðs við hljómsveit 
Ingimars árið 1964, nýútskrifaður úr 
Menntaskólanum á Akureyri. 
Vor í Vaglaskógi kom út á fjögurra 
laga plötu Hljómsveitar Ingimars 
Eydal í ársbyrjun 1966. Lagið styrkti 
stöðu sveitarinnar sem eina þá 
vinsælustu á landinu.

SUMARGESTUR
Höfundur lags: Ásgeir Trausti
Höfundur texta: Einar Georg 
Einarsson
Flytjandi: Ásgeir Trausti
 
Fuglinn minn úr fjarska ber
fögnuð vorsins handa mér.
Yfir höfin ægi-breið
ævinlega – flýgur rétta leið.
 
Tyllir sér á græna grein
gott að hvíla lúin bein
ómar söngur hjartahlýr
hlusta ég á – lífsins ævintýr.
 
(Viðlag)
Fús ég þakka fuglinn minn
fyrir gleði-boðskapinn
þessa ljúfu tæru tóna - tóna
 
Þegar haustar aftur að
af einlægni ég bið um það
að mega syngja sönginn þinn
sumargestur – litli fuglinn minn.
 
(Viðlag)
Þú átt athvarf innst í sáló að ég kynni 
fuglamál
skyldi ég lag á lúftgítarinn prjóna.
 

Ásgeir Trausti Einarsson ólst upp á 
Laugarbakka í Húnaþingi vestra og 
segist faðir hans varla muna eftir 
honum öðruvísi en spilandi á gítar. 
Ásgeir Trausti varð stórstjarna á 
einni nóttu þegar hann kom fram 
í Hljómskálanum á RÚV árið 2012. 
Þar flutti hann lagið Sumargestur 
sem hitti rækilega í mark. Textinn við 
lagið er eftir föður Ásgeirs Trausta, 
Einar Georg Einarsson, kennara, sem 
er ættaður frá Húsavík. Lagið er því 
algjörlega norðlenskt. 
 
Sumargestur kom út á plötunni Dýrð 
í dauðaþögn árið 2012. 

BERNSKAN
Höfundur lags: Ásgeir Trausti
Höfundur texta: Ásgeir Trausti & 
Einar Georg Einarsson
Flytjandi: Ásgeir Trausti
 
Ó manstu enn árin
Er indæl gleði bjó
Í okkar ungu hjörtum
Og aldrei burtu fló
Er vetrar byljir buldu
Við byggðum hús úr snjó
Ó manstu er við öll
Okkar þorpi frá
Skutumst út á skauta
Hve skemmtilegt var þá
Tjörnin undir ísi
Eins og spegilgljá
Ó, manstu kyrrlát kvöld
Er komið sumar var
Og allir léku yfir
Og engum leiddist
Þar nú geymast mér í minni
Myndir bernskunar
Ó manstu allt sem að
Ungan kætti hug
Er ímyndunaraflið
Ákaft þreytti flug
Þeim ævintýraheimi
Ég aldrei gleymi
Ó manstu allt sem að
Ungan kætti hug
Er ímyndunaraflið
Ákaft þreytti flug
Nú geymast mér í minni myndir 
bernskunar 



ÁN ÞÍN
Höfundur lags: Bon Jovi
Höfundur texta: Auðunn Blöndal
Flytjandi: Sverrir Bergmann
 
Ástin er mér lífið og því fær enginn 
breytt
Ég hef elskað þig svo lengi og alltaf 
jafn heitt
En núna ertu farin, ertu farin mér frá
Með hárið mjúkt sem silki, og augun 
skærblá
 En ég mun ekki gráta, ástartárunum 
til þín
Af því ég veit að örlögin munu koma
þér aftur heim til mín
 
(Viðlag)
Og ég vil ei vera hér einn, án þín
Og ég verð hér, bíð eftir þér en sé,
ég sé ekkert
 
Ég verð þar sem að sólin rís,
þar sem sólin sest, þar sem sólin skín
Já og ég er þar, ég er alls staðar
Mín ást til þín, endalaus
 
Og myndirnar sem þú sendir heim
eru minningar af okkur tveim
Þegar allt var gott, við vorum eitt
en án þín, er ég ekki neitt
 
Og manstu þann dag er við hittumst 
fyrst,
Þú þráðir það að vera kysst
Ástin blómstraði innst í hjarta mér
Nú hef ég klúðrað því, þetta er bara 
ég
Þegar hann heldur þér fast í örmum 
sér
Og hann elskar þig líkt og þú elskaðir 
mig

Ég vildi ég væri hann, þú í örmum mér
Við finnum stað þar sem ástin er
 
(Viðlag)
 
Ég skæri mér hjartað úr, með skeið
Því ég gæti ekki elskað þig neitt meir
Því græt ég í nótt,
Ó komdu nú fljótt,
af því ég sakna þín svo.
 
Ekki gleyma mér, ég er hér enn
Ég finn svo til, því innan í mér brenn
Allar minningarnar um mig og þig
Ekki gleyma því þær eru til
 
(Viðlag)
Ég verð þar sem að sólin rís,
þar sem sólin sest, þar sem sólin skín
Já og ég er þar, ég er alls staðar
Mín ást til þín, endalaus.
endalaus
endalaus
endalaus
 
Stórsöngvarinn Sverrir Bergmann 
sló í gegn þegar hann sigraði í 
Söngkeppni framhaldskólanna 
árið 2000 með íslenskri ábreiðu 
af laginu Always með Bon Jovi. 
Sverrir tók þátt í keppninni fyrir 
hönd Fjölbrautaskóla Norðurlands 
vestra á Sauðárkróki. Annar 
Sauðkrækingur, Auðunn Blöndal, 
samdi textann við lagið sem vakti 
mikla athygli. Sverrir hélt áfram að 
vinna í tónlist eftir sigurinn og gaf 
út tvær plötur með hljómsveit sinni 
Daysleeper áður en fyrsta sólóplata 
hans kom út árið 2008. Sverrir er 
í dag söngvari hljómsveitarinnar 
Albatross.  

SEM LINDIN 
TÆR
Höfundur lags: Casano Conty
Höfundur texta: Bjarki Árnason
Flytjandi: Karlakórinn Vísir

Ó hve gott á lítil lind
leika frjáls um hlíð og dal.
Líða áfram létt sem hind,
líta alltaf nýja mynd,
lauma kossi á kaldan stein,
kastast áfram tær og hrein.
 
Ég vildi að ég væri eins og þú
og vakað gæti bæði daga og nætur.
Að öllu skyldi kveða óð um unað, ást 
og trú
sem aldrei bregst en hugga lætur.
Já, ef ég mætti lifa eins og lindin 
silfurtær
sem lög á sína hundrað strengi slær.
 
Hvísla ljóði að grænni grein,
glettast ögn við lítinn fót.
Lauma kossi á kaldan stein,
kastast áfram tær og hrein.
 
Ég vildi að ég væri eins og þú
og vakað gæti bæði daga og nætur.
Að öllu skyldi kveða óð um unað, ást 
og trú
sem aldrei bregst en hugga lætur.
Já, ef ég mætti lifa eins og lindin 
silfurtær
sem lög á sína hundrað strengi slær.
 

Hagyrðingurinn Bjarki Árnason 
samdi íslenskan texta við ítalska 
lagið Melodia sem fékk nafnið 
Sem lindin tær. Bjarki er fæddur 
Þingeyingur og spilaði mikið á 
böllum í sinni heimasveit. Hann flutti 
svo til Siglufjarðar og samdi þar lög 
sem urðu vinsæl, án þess þó að þau 
væru tekin upp. Á Siglufirði kom 
Bjarki oft fram á böllum vopnaður 
harmonikku. Bjarki hóf svo að semja 
lög og texta fyrir Karlakórinn Vísi 
sem mörg hver urðu vinsæl. Lagið 
Sem lindin tær sló í gegn í flutningi 
Guðmundar Óla Þorlákssonar sem 
er einn þekktasti tónlistarmaður 
Siglfirðinga. 



LÁTTU MIG 
VERA
Höfundur lags: Vilhelm Anton 
Jónsson
Höfundur texta: Vilhelm Anton 
Jónsson
Flytjandi: 200.000 Naglbítar

Láttu mig vera og farðu svo burt
Þú þarft ekki að svara, það var aldrei 
spurt
Orðin þau fela það litla sem má.
Hann bíður á bak við þau ýtir þeim frá.
 
Og nú...
Nú er hann hér, hann fjarstýrir þér.
Hann lætur þig sjá það sem er ekki 
hér.
Ekki líta við.
 
Hann lýgur með augunum byrlar þér 
sýn.
Sem hvergi fær staðist, svo heilög og 
fín
Ég skýst út úr lífinu og hvíli mig smá.
Kem svo til baka og þá muntu sjá
hver ég er.
 
Nú er hann hér, hann fjarstýrir þér.
Hann lætur þig sjá það sem er ekki 
hér
Hann horfir á mig, hann gefst aldrei 
upp.
Hann vill eignast þig.
 
Láttu mig vera og farðu svo burt
Þú þarft ekki að svara, það var aldrei 
spurt
 
Og nú...

Nú er hann hér, hann fjarstýrir þér.
Hann lætur þig sjá það sem er ekki 
hér
Hann horfir á mig, hann gefst aldrei 
upp.
Hann horfir á mig, hann gefst aldrei 
upp.
Hann horfir á mig, hann gefst aldrei 
upp.
Nú veistu hver ég er.
 
Gleðitríóið Ásar varð til í 
Glerárskóla á Akureyri árið 1992. 
Mannabreytingar urðu nokkrar 
þar til bræðurnir Vilhelm Anton 
Jónsson og Kári Jónsson ásamt 
trommaranum Axel Árnasyni voru 
þeir sem skipuðu tríóið. Þeir kölluðu 
sig ýmsum hljómsveitanöfnum 
áður en þeir ákváðu að halda sig við 
nafnið 200.000 Naglbítar. Fyrsta 
lag þeirra var Hæð í húsi sem kom 
út á safnplötunni Spírur. Lagið má 
einnig finna á plötunni Neondýrin, 
fyrstu breiðskífu þeirra sem kom 
út árið 1998. Síðan þá hafa 200.000 
Naglbítar verið í hópi vinsælustu 
hljómsveita landsins.
 
Láttu mig vera kom út á plötunni 
Hjartagull árið 2003 og var mest 
spilaða lag ársins árið 2003 á Rás 2.

 

HVAR ER 
DRAUMURINN?
Höfundur lags: Guðmundur Jónsson
Höfundur texta: Stefán Hilmarsson
Flytjandi: Sálin hans Jóns míns
 
Farið allt sem átti ég forðum.
Fangið nakið, sálin tóm.
Gamall heimur genginn úr skorðum.
Gráhærður orðinn af eilífum 
áhyggjum.
 
Hér var allt, en svo er ei lengur.
Auðir bekkir, engin hljóð.
Horfinn lífsins farsæli fengur.
Ég fæst ekki til þess að gleyma.
 
(Viðlag)
Hvar er draumurinn?
Hvar er lífið sem ég þrái?
Oh, oh eilífðin;
hvar er gleði mín og sorg?
Hvar er draumurinn?
 
Einhverstaðar á ég að finna
Aðrar slóðir, önnur mið.
Tvö-þrjú ár, það munar um minna
þegar þú leitar að því sem þig dreymir 
um.
 
Leita undir sérhverjum steini,
legg við eyrun, læðist um.
Endalaust ég reyni og reyni
það er ekki um annað að ræða.
 
(Viðlag) X2

Fáir tengja hljómsveitina Sálina 
hans Jóns míns við Norðurland en 
gítarleikari hennar, Guðmundur 
Jónsson, er að miklu leyti alinn 
upp á Skagaströnd. Þar hóf hann 
tónlistarferil sinn og spilaði meðal 
annars á gítar með hljómsveitinni 
Janus frá Skagaströnd. Á 
unglingsárunum flutti Guðmundur 
ásamt fjölskyldu sinni til Reykjavíkur. 
Hann hélt áfram að starfa við 
tónlist í Reykjavík og stofnaði 
hljómsveitirnar Kikk og Tíbet Tabú. 
Með þeirri síðarnefndu samdi hann 
lagið Hvar er draumurinn? sem síðar 
endaði á samnefndri plötu með 
Sálinni hans Jóns míns, sem var 
metsöluplata þegar hún kom út árið 
1989. 



ELDUR Í MÉR
Höfundur lags: Vignir Snær 
Vigfússon
Höfundur texta: Birgitta Haukdal
Flytjandi: Írafár

Fjársjóður falinn varst þú mér
Gleði og gull í hjarta þér
Örvandi hlýja um mig fer
Hjartað þitt kveikt hefur í mér
 
(Viðlag)
Eldur í mér
Fer að hitna brennur þú ert hér
Kviknað í mér
Hitinn magnast ef að þú ert hér
 
Seiðandi augun englabros
Örlitlir vængir Pétursspor
Leiðir mig áfram sýnir mér
Svífandi skal ég fylgja þér
 
(Viðlag)
 
Dagar og nætur segja mér
Ég mun aldrei gleyma þér
Mynd þín mun ávallt vera hér
Geymd í huga mér
 
(Viðlag)

Hljómsveitin Írafár var stofnuð 
árið 1998 og Birgitta Haukdal gekk 
til liðs við hljómsveitina ári síðar. 
Liðsmenn hennar koma víðs vegar 
að af landinu en Birgitta er fædd og 
uppalin á Húsavík. Írafár sló í gegn 
með laginu Hvar er ég? sem kom 
út árið 2000 og stuttu síðar gerði 
hljómsveitin útgáfusamning við 
Skífuna. Fyrsta breiðskífa Írafárs 
kom út 2002 og hét Allt sem ég sé. 
Platan sló rækilega í gegn og seldist í 
tæplega 20.000 eintökum.  

FINGUR
Höfundur lags: Vignir Snær 
Vigfússon
Höfundur texta: Birgitta Haukdal og 
Vignir Snær Vigfússon
Flytjandi: Írafár

Ánetjast því
að fá allt uppí hendurnar á mér
sú tilfinning
að fá að snerta og þreifa allt um kring
og finna
 
(Viðlag)
Því að ég hef fingur, sem vilja snerta
þessa mjúku sál,
þetta er fíkn og tál
Ég vil annan, ég vil fleiri
fleiri skammta af þér
og því meir þú gefur mér
 
Svo finn ég þig
öll mín orka beinist nú að þér
ég veit ég vil
fá að snerta og þreifa fyrir mér
og finna
 
(Viðlag)
 
Ég vil komast alla leið
ég vil komast af
með þér bíður leiðin greið
ég vil komast af
 
(Viðlag) X2

Írafár varð fljótlega ein vinsælasta 
hljómsveit landsins eftir að lögin 
þeirra fóru að heyrast í útvarpinu. 
Birgitta Haukdal varð jafnframt 
þekktasta poppstjarna landsins 
og var hún valin til að taka þátt í 
Eurovision fyrir Ísland árið 2003 þar 
sem hún flutti lagið Open Your Heart. 
 
Lagið Fingur er á fyrstu breiðskífu 
hljómsveitarinnar. 



ÉG SJÁLF
Höfundur lags: Vignir Snær 
Vigfússon
Höfundur texta: Birgitta Haukdal 
Flytjandi: Írafár
 
Ástand hugans forritað af þeim
Hugsanirnar mótaðar um leið
Skilaboðin skýr um hver þú átt
Láttu engan segja hvað þú mátt
 
(Viðlag)
Ég vil ekki vera svona
ekki sitja´ og bíða og vona
því ég vil bara vera ég vera ég sjálf
 
Í gegnum skrápinn finn ég 
hjartsláttinn
tímabært að hleypa fleiru inn
sjálfstæð hugsun allt breytir um lit
finn að opnast nýtt skilningarvit
 
(Viðlag) X2

 

Írafár gaf út þrjár breiðskífur á ferli 
sínum. Allt sem ég sé kom út árið 
2002, ári síðar kom út Nýtt upphaf 
og árið 2005 kom út platan Írafár. 
Hljómsveitin lagðist í dvala í nokkur 
ár en kom aftur fram á sjónarsviðið 
árið 2018 og fagnaði 20 ára afmæli 
sínu með stórtónleikum í Eldborg í 
Hörpu.  

ÉG ER KOMINN 
HEIM
Höfundur lags: Emerich Kálmán
Höfundur texta: Jón Sigurðsson
Flytjandi: Óðinn Valdimarsson

Er völlur grær og vetur flýr
og vermir sólin grund.
Kem ég heim og hitti þig,
verð hjá þér alla stund.
 
Við byggjum saman bæ í sveit
sem brosir móti sól.
Þar ungu lífi landið mitt
mun ljá og veita skjól.
 
Sól slær silfri á voga,
sjáðu jökulinn loga.
Allt er bjart fyrir okkur tveim,
því ég er kominn heim.
 
Að ferðalokum finn ég þig
sem mér fagnar höndum tveim.
Ég er kominn heim,
já, ég er kominn heim.
 
Sól slær silfri á voga,
sjáðu jökulinn loga.
Allt er bjart fyrir okkur tveim,
því ég er kominn heim.
 
Að ferðalokum finn ég þig
sem mér fagnar höndum tveim.
Ég er kominn heim,
já, ég er kominn heim.
ég er kominn heim.
 

Lagið Ég er kominn heim hefur oft 
verið nefnt sem annar þjóðsöngur 
Íslands, sérstaklega eftir velgengni 
íslensku fótboltalandsliðanna, 
en lagið er gjarnan sungið fyrir 
leiki þeirra. Jón Sigurðsson samdi 
textann við þetta ungverska 
óperettulag, en hann var fæddur á 
Brúnum undir Eyjafjöllum. Jón var 
mjög afkastamikill textahöfundur 
og liðtækur hljóðfæraleikari. 
Lagið Ég er kominn heim sló í gegn 
þegar það kom út í flutningi Óðins 
Valdimarssonar árið 1960. 

Óðinn fæddist á Akureyri 1937 
og skilgreindi hann sig alltaf sem 
Akureyring. Hann byrjaði að koma 
fram fyrir hálfgerða tilviljun á 
unglingsárunum, sló í gegn með 
Atlantic-kvartettinum og varð fljótt 
einn vinsælasti söngvari landsins. 




