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 _______________________________

DAGAR OG 
NÆTUR
Höfundur lags: Jóhann G. 
Jóhannsson
Höfundur texta: Jóhann G. 
Jóhannsson
Flytjandi: Björgvin Halldórsson og 
Ragnhildur Gísladóttir
 
(Viðlag)
Dagar, nætur, vikur, mánuðir, ár,
hamingjustundir, gleði, sorg og tár.
Áfram, áfram fetar lífið sinn veg.
Er ekki tilveran hreint stórkostleg.
 
Stundum er bjart í lífi hvers manns.
En fyrr en varir vitja sorgir hans.
Við sjáum oft svo sterk dæmi um það,
að augnablikið breytir stund og stað.
 
(Viðlag)
 
Tíminn er fljót og bátur minn skel.
En för mín ræðst af hverju hafn’ og 
vel.
Við lifum í dag en á morgun - hver veit.
Sérhver dagur - spurning - Eilíf leit.
 
Timarnir líða allt er breytingum háð.
Öll þróun ræðst af því sem til er sáð.
Í dag þú finnar það sem leitað var að.
En svo á morgun kannski glatast það.
 
(Viðlag)

Jóhann G. Jóhannson samdi bæði 
lag og texta við lagið Dagar og nætur. 
Jóhann fæddist í Ytri-Njarðvík árið 

1947 og varð snemma áberandi í 
tónlistarlífi landsins og lék algjört 
lykilhlutverk í uppgangi svokallaðrar 
Suðurnesja-kynslóðar. Jóhann þótti 
alltaf frábær textasmiður og hann 
samdi ekki einungis lög og texta fyrir 
sjálfan sig heldur einnig fyrir fjöldann 
allan af öðrum hljómsveitum og 
listafólki. Áætla má að um þrjú 
hundruð lög hafi komið út eftir 
Jóhann G. Jóhannsson. Jóhann lést 
árið 2013.
 
Lagið Dagar og nætur kom fyrst 
út á samnefndri plötu Björgvins 
Halldórssonar og Ragnhildar 
Gísladóttur árið 1980. 
 
_______________________________

SKÓLABALL
Höfundur lags: Magnús Kjartansson
Höfundur texta: Magnús Kjartansson
Flytjandi: Brimkló
 
Ég sá hana á skólaballinu í gær
og allt í einu var sem minningin skær
lýsti upp í huga mínum,
í gegnum fólksfjöldann ég færði mig 
nær.
En þá allt í einu sá ég þá vá
að einn af vinum mínum stóð henni 
hjá
og er þau sáu mig þau læddust strax 
á braut.
Þau mig stungu af.
 
Ég gekk særður út í niðdimma nótt,
um götur ráfaði og allt var svo hljótt
þar til ég sá húsið’ hennar.
Ég inn’í niðdimmt skot kom mér fljótt.



Ég í heila eilífð hékk þar og beið.
Hvað gerir særður maður ekki í neyð.
Ég bara varð að sjá hana einu sinni 
enn,
einu sinni enn.
 
Eftir langa mæðu heyrði ég hljóð.
Hún kom gangand’ alein snöktandi og 
móð
og upp-að ljósastaur sér hallaði’ og 
um ennið hélt.
Ég missti mig og til hennar gekk,
um axlir hennar greip. Það á hana 
fékk.
Í gegnum tárin sá ég bros og hlýju.
Var hún orðin mín að nýju? (X2)
 
Nú við vorum aftur saman á ný,
tveir krakkabjálfar aftur saman á ný.
Ég spurði hana ekki hvað um kvöldið 
hafði skeð,
ég skipti mér alls ekki af því.
Ég bara í hjarta mínu vissi og fann
að stúlku þessari ég hugástum ann
og núna var hún aftur orðin stúlkan 
mín.
Hún var stúlkan mín.
Hún er stúlkan mín.

Magnús Kjartansson fæddist í 
Keflavík árið 1951. Tónlistarferill 
Magga Kjartans hófst snemma, 
en hann spilaði á trompet með 
drengjalúðrasveit barnaskólans 
í Keflavík. Maggi spilaði með 
ótalmörgum vinsælum hljómsveitum 
á borð við Nesmenn, Óðmenn, 
Júdas, Trúbrot, Mannakorn, 
Brunaliðið og Brimkló auk fjölda 
annarra hljómsveita. 
 

Maggi Kjartans gekk til liðs við 
Brimkló árið 1980, en hafði þó 
starfað með hljómsveitinni áður. Ári 
seinna gaf hljómsveitin út plötuna 
Glímt við þjóðveginn en sú plata 
inniheldur lagið Skólaball en þar á 
Maggi Kjartans bæði lag og texta. 
  
_______________________________

DON’T TRY TO 
FOOL ME
Höfundur lags: Jóhann G. 
Jóhannsson
Höfundur texta: Jóhann G. 
Jóhannsson
Flytjandi: Jóhann G. Jóhannsson
 
Listen to just what I’ve got to say.
Everything is coming my way.
Think I´m gonna be O.K.
It’s true I know by now.
 
So I’ll sing it all again for you
no longer need for you to feel blue.
Think of all the things we’ve been 
through.
I love you.
 
(Viðlag)
So don’t try to fool me,
I know it makes you feel good inside.
No, don´t try to fool me.
Come to me, show me the smile that 
you hide
come to me, kiss me, hold me tight.
 
Won’t you share this little song with 
me?
Try to sing it - it makes you feel free.



Will you spend this little moment 
alone with me?
 
(Viðlag)
 
Won’t you share this little song with 
me?
Try to sing it - it makes you feel free.
Will you spend this little moment 
alone with me?
Will you spend this little moment 
alone with me?
 
Don’ t try to fool me, my love
you know that I love only you.
 
Yes, I love you, I love you, it’s true .
I really couldn’t live without you.
 
So don’t try to fool me,
I know it makes you feel good inside. 
(X4)

Listir áttu snemma vel við Jóhann 
G. Jóhannsson og fékk hann mikla 
hvatningu í barnaskóla í Keflavík fyrir 
myndlistahæfileika, en hann starfaði 
bæði sem myndlistarmaður og 
tónlistarmaður. 
 
Lagið Don’t Try to Fool Me kom út á 
smáskífu árið 1973 og ári seinna kom 
lagið út á breiðskífunni Langspil. 
Plötuumslagið á Langspili var 
olíumáluð sjálfsmynd af Jóhanni. 
 

_______________________________

GAMLI GRAF- 
REITURINN
Höfundur lags: John Prine
Höfundur texta: Bragi Valdimar 
Skúlason
Flytjandi: Klassart
 
Ég veit engan stað
og ég stend við það.
Sem stendur mér nær,
en þessi gamli bær.
En hann getur kæft
og hann getur svæft.
Gamli grafreiturinn
það er bærinn minn.
 
Er hann fer á stjá
sjaldan frið er þá að fá.
Þegar festast nefin hans
o’ní koppi sérhvers manns.
 
Ef þú hellir þér í glas
upphefst linnulítið mas.
Ef þú liftir þér á kreik
ertu óðar dæmd úr leik
 
Ég veit engan stað
og ég stend við það.
Sem stendur mér nær,
en þessi gamli bær.
En hann getur kæft
og hann getur svæft.
Gamli glatkistillinn
það er bærinn minn.
 
Hér býr fólkið mitt
með allt farteskið sitt.
Það er forvitið



en velmeinandi lið.
 
Hvert sem litið er
blasir ládeyðan mér.
Samt laðast ég að
þessum guðsvolaða stað.
 
Ég veit engan stað
og ég stend við það.
Sem stendur mér nær,
en þessi gamli bær.
En hann getur kæft
og hann getur svæft.
Gamli grafreiturinn
það er bærinn minn.

Blúshljómsveitin Klassart 
var stofnuð í Sandgerði 
árið 2006. Hljómsveitin var 
upphaflega gæluverkefni Smára 
Guðmundssonar sem fékk Fríðu 
Dís Guðmundsdóttur, systur sína, 
til að syngja með sér. Saman komu 
þau fram á trúbadorakvöldum 
í Sandgerði og tóku þátt í 
blúslagakeppni Rásar 2 sem þau 
sigruðu. Í kjölfarið kom út platan 
Bottle of Blues sem var tekin upp af 
Guðmundi Kristni Jónssyni, Kidda í 
Hjálmum, í hljóðverinu Geimsteini 
sem var í eigu Rúnars Júlíussonar og 
auðvitað staðsett í Keflavík. 
Lagið Gamli grafreiturinn kom 
út á plötunni Bréf frá París árið 
2010 en lagið sat lengi í efsta sæti 
vinsældalista Rásar 2. 
 

_______________________________

LEIÐIN OKKAR 
ALLRA
Höfundur lags: Þorsteinn Einarsson
Höfundur texta: Einar Georg 
Einarsson
Flytjandi: Hjálmar
 
Ég ætla mér, út að halda
Örlögin valda því.
Mörgum á ég, greiða að gjalda
Það er gömul saga og ný.
 
Guð einn veit, hvert leið mín liggur
Lífið svo flókið er.
Oft ég er, í hjarta hryggur
En ég harka samt af mér.
 
Eitt lítið knús, elsku mamma
Áður en ég fer.
Nú er ég kominn til að kveðja
Ég kem aldrei framar hér.
 
Er mánaljósið, fegrar fjöllin
Ég feta veginn minn.
Dyrnar opnar draumahöllin
Og dregur mig þar inn.
 
Ég þakkir sendi, sendi öllum
Þetta er kveðja mín
Ég mun ganga á þessum vegi
Uns lífsins dagur dvín
Ég mun ganga á þessum vegi
Uns lífsins dagur dvín
 



Hljómsveitin Hjálmar var stofnuð 
í Keflavík árið 2004 og hefur verið 
nátengd því bæjarfélagi allar götur 
síðan, enda tveir af stofnendum 
hljómsveitarinnar, Guðmundur 
Kristinn Jónsson og Sigurður 
Guðmundsson, frá Keflavík. 
Guðmundir Kristinn hefur einnig 
verið afkastamikill upptökustjóri 
síðustu ár. Hljómsveitin hefur verið 
áberandi frá því að fyrsta plata 
þeirra kom út og hafa þeir nú gefið 
út sex breiðskífur, safnplötu og 
tónleikaplötu svo dæmi séu tekin. 
 
Lagið Leiðin okkar allra kom fyrst 
út á plötunni Ferðasót árið 2007. 
Lagið er eftir Þorstein Einarsson og 
textinn eftir föður hans, Einar Georg 
Einarsson.
 
_______________________________

ÉG ELSKA ALLA
Höfundur lags: Gunnar Þórðarson
Höfundur texta: Þorsteinn 
Eggertsson
Flytjandi: Hljómar
 
Ég elska alla,
og engan þó
Léttlynda lalla,
á landi og sjó.
 
Ég segi: “Má ég?”
Ef karlmenni ertu.
Á ég?
En kjarkleysi vil ég ei.
 
Þá kem ég!
En nærgætinn vertu

þig tem ég!
Þetta nauð í þér skil ég ei.
 
Hvað er það besta í heimi hér?
Það er hver sönn algleymisást.
 
Ég elska alla,
um ár og síð
veit ég þó varla,
hvað veldur því.
 
Ég segi: “Má ég?”
Ef karlmenni ertu.
Á ég?
En kjarkleysi vil ég ei.
Þá kem ég!
En nærgætinn vertu
þig tem ég!
Þetta nauð í þér skil ég ei.
 
Hvað er það besta í heimi hér?
Það er hver sönn algleymisást.
 
Ég elska alla,
um ár og síð
veit ég þó varla,
hvað veldur því.
 
Ég segi: “Má ég?”
Ef karlmenni ertu.
Á ég?
En kjarkleysi vil ég ei.
 
Þá kem ég!
Ennærgætinn vertu
þig tem ég!
Þetta nauð í þér skil ég ei.
 
Hvað er það besta í heimi hér?
Það er hver sönn algleymisást.
 
Ég elska alla,



um ár og síð
veit ég þó varla,
hvað veldur því.
veit ég þó varla,
hvað veldur því.
veit ég þó varla,
hvað veldur því.
Þá kem ég!

Hljómar er hljómsveit sem hvert 
mannsbarn á Íslandi ætti að þekkja. 
Hljómsveitin var stofnuð í Keflavík og 
hélt sína fyrstu tónleika í Krossinum 
í Ytri-Njarðvík árið 1963. Hljómar 
eru að margra mati fyrsta íslenska 
bítlahljómsveitin sem sló í gegn hér 
á landi. Höfundur lagsins er Gunnar 
Þórðarson sem er fæddur í Hólmavík 
en flutti ungur til Keflavíkur og er 
einn af burðarstólpum tónlistarsögu 
Suðurnesja. 
 
Ég elska alla kom fyrst út á plötunni 
Hljómar II árið 1968.
 
_______________________________

LITTLE TALKS
Höfundur lags: Arnar Rósenkrans 
Hilmarsson, Árni Guðjónsson, 
Brynjar Leifsson, Kristján Páll 
Kristjánsson, Nanna Bryndís 
Hilmarsdóttir og Ragnar 
Þórhalssson
Höfundur texta: Nanna Bryndís 
Hilmarsdóttir og Ragnar Þórhallsson
Flytjandi: Of Monsters and Men
 
Hey
Hey
Hey

 
I don’t like walking round this old and 
empty house
so hold my hand I’ll walk with you my 
dear.
The stairs creak as I sleep, it’s 
keeping me awake
It’s the house telling you to close 
your eyes
and some days I can’t even trust 
myself
it’s killing me to see you this way.
Cause though the truth may vary this
ship will carry our
bodies safe to shore
hey
hey
hey
 
There’s an old voice in my head that’s 
holding me back
tell her that I miss our little talks
soon it will be over and buried with 
our past
we used to play outside when we 
were young and full of life and full of 
love
some days I think that I’m wrong 
when I am right
your mind is playing tricks on you my 
dear.
Though the truth may vary this
ship will carry our
bodies safe to shore hey!
(Viðlag)
Don’t listen to a word I say hey!
the screams all sound the same hey!
Though the truth may vary this
ship will carry our
bodies safe to shore
 
Your gone gone gone away



I watched you disappear
all that’s left is a ghost of you
now we’re torn torn torn apart
there’s nothing we can do.
Just let me go, we’ll meet again soon.
Now wait wait wait for me
Please hang around
I see you when I fall asleep
 
(Viðlag X3)
 
Fáar íslenskar hljómsveitir eiga jafn 
marga aðdáendur á heimsvísu og Of 
Monsters and Men. Hljómsveitin tók 
fyrst þátt í Músíktilraunum árið 2010 
og stóð hún uppi sem sigurvegari. 
Tveir af stofnendum sveitarinnar 
eru af Reykjanesi. Það eru Nanna 
Bryndís Hilmarsdóttir, söngkona, 
sem er frá Garði og gítarleikarinn 
Brynjar Leifsson sem er frá Keflavík. 
 
_______________________________

TO BE 
GRATEFUL
Höfundur lags: Magnús Kjartansson
Höfundur texta: Magnús Kjartansson
Flytjandi: Trúbrot
 
I am just a happy little boy and doing
all the little things that I enjoy, while 
feeling.
Life is all around and that’s my toy
and I’m living.
 
Walking in the sun I hear my heart is 
singing
lovely tunes about the love that I’m 
feeling.

Floating all around in my mind
and I’m grateful.
 
(Viðlag)
Thank you lord for all the things
that you have done for me.
I hope I will be able to
bring out this feeling
 
Looking at the flowers and the trees,
while blooming.
Thinking about the boys and girls like 
me,
while feeling
how wonderful it is for you and me
to be living.
 
(Viðlag)
La la la la lala lala la la la la...

Óhætt er að lýsa Trúbroti sem 
sannkallaðri ofurhljómsveit en 
hún var stofnuð af fyrrverandi 
liðsmönnum Hljóma og Flowers. 
Trúbrot gaf út plötuna ...lifun árið 
1971 og er platan nánast alltaf 
ofarlega á listum yfir bestu plötur 
Íslandssögunnar. Þegar platan 
...lifun var samin og tekin upp voru 
þrír Keflvíkingar í hljómsveitinni: 
Gunnar Þórðarson, Rúnar 
Júlíusson og Magnús Kjartansson. 
Magnús samdi lagið og textann í 
Keflavíkurrútunni á leið á æfingu. 
 



_______________________________

FYRSTI 
KOSSINN
Höfundur lags: Gunnar Þórðarson
Höfundur texta: Ólafur Gaukur 
Þórhallsson
Flytjandi: Hljómar
 
Fyrsta kossinn ég kyssti rjóða vanga.
Þennan kossinn ég vil muna daga 
langa.
Ég sá þig kæra fyrst um kvöld í maí.
Ég var að koma á rúntinn niðrí bæ.
Ó, hve þín ásýnd öll mig heillaði.
Því aldrei nokkurn tíma gleymt ég fæ.
 
(Viðlag)
Fyrsta kossinn ég kyssti rjóða vanga.
Þennan kossinn ég vil muna daga 
langa.
 
Það var sem eldur um mig færi skjótt
og undir niðri var mér ekki rótt.
Þú komst til mín við kúrðum saman 
ein.
Ég kæra gleymi aldrei þeirri nótt.
 
(Viðlag)
 
Síðan ég margan átt hef ástarfund.
Örlátur meyjafaðmur létt í lund.
Samt hafa forlögin svo fyrir séð
að fyrsta kossinn man ég alla stund.
 
(Viðlag X2)

Hljómar vöktu strax athygli þegar 
þeir komu fram í útvarpsþætti, 
nokkrum vikum eftir að hljómsveitin 
var stofnuð. Hljómar var fyrsta 
íslenska bítlahljómsveitin sem gaf 
út smáskífu með frumsömdum 
lögum þegar Svavar Gests hjá 
S.G. hljómplötum bauð þeim 
plötusamning. Lögin tvö sem 
voru á plötunni voru upphaflega 
með enskum textum en Svavar 
sannfærði Gunnar um að það væri 
þjóðráð að fá Ólaf Gauk til að semja 
íslenskan texta en hann var ættaður 
frá Grindavík og einn þekktasti 
djassgítarleikari, útsetjari og 
hljómsveitarstjóri landsins.  
 
Fyrsti kossinn kom út á tveggja laga 
plötu Hljóma árið 1965 og Rúnar 
Júlíusson söng lagið.  
 
_______________________________

BLÁU AUGUN 
ÞÍN
Höfundur lags: Gunnar Þórðarson
Höfundur texta: Ólafur Gaukur 
Þórhallsson
Flytjandi: Hljómar
 
Bláu augun þín blika djúp og skær,
lýsa leiðina mína líkt og stjörnur tvær,
þó að liggi leið mín um langan veg
aldrei augnanna þinna eldi gleymi ég.
 
Þau minna’ á fjallavötnin fagurblá,
fegurð þá einn ég á.
 



Bláu augun þín blika djúp og skær,
lýsa leiðina mína líkt og stjörnur tvær,
lýsa leiðina mína líkt og stjörnur tvær

Hljómar slógu í gegn á landsvísu 
með laginu Bláu augun þín, sem 
hitti marga í hjartastað. Þessi 
bítlahljómsveit frá bítlabænum 
Keflavík jók hróður sinn með fyrstu 
litlu plötunni, sem kom út 12. mars 
1965. Gunnar Þórðarson sýndi og 
sannaði að hann var bráðefnilegur 
lagasmiður og næstu árin samdi 
hann hvert vinsældarlagið af öðru. 
Þegar lagið kom út á tveggja laga 
plötu með Hljómum var söngvarinn 
Engilbert Jensen hættur og kominn 
í aðra Suðurnesjasveit sem hét 
Óðmenn. 
  
_______________________________

ÉG VEIT AÐ ÞÚ 
KEMUR
Höfundur lags: Gunnar Þórðarson
Höfundur texta: Gunnar Þórðarson 
og Rúnar Júlíusson
Flytjandi: Trúbrot
 
Ég vil að þú komir.
Ég vil þú komir hérna og hitir mér.
Ég vil að sjáir.
Ég vil að þú sjáir hvers virði það er
að vera til, að finna til
mér er kalt svo leyf mér finna yl.
 
Hey, komdu aðeins nær mér.
Færðu þig ekki fjær.
Við skulum kynda bál hér.
Þá kemur hver og sér að það er eldur 
hér.
 

Ég vil að þú skiljir.
Ég vil þú skiljir hvað ég á við.
Ég vona að þú viljir
lofa mér að hita þér
því ég vil vera til
vera til í heiminn sem ég vil.
 
Hey, komdu aðeins nær mér.
Færðu þig ekki fjær.
Við skulum kynda bál hér.
Þá kemur hver og sér að það er eldur 
hér.
 
Hey, komdu aðeins nær mér.
Færðu þig ekki fjær.
Við skulum kynda bál hér.
Þá kemur hver og sér að það er eldur 
hér.
 

Trúbrot spilaði stundum í Revolution-
klúbbnum í Kaupmannahöfn árið 
1970 og notaði ferðina til að taka 
upp tvær plötur. Önnur platan var 
þriggja laga og hin var tveggja laga. 
Á þeirri seinni var lagið Ég veit að þú 
kemur, sem Shady Owens söng, en 
á hinni hliðinni var lagið Ég sé það. Á 
þessum tíma var framsækin tónlist 
(e. progressive) í mikilli sókn og bæði 
lög plötunnar bera sterkan keim af 
þeirri stefnu. 
Lagið kom út á smáskífu seint í júní 
1970 um líkt leyti og tilkynnt var að 
Shady Owens og Karl Sighvatsson 
ætluðu að hætta í hljómsveitinni. 
 



_______________________________

JÖRÐIN SEM ÉG 
ANN
Höfundur lags: Magnús Þór 
Sigmundsson
Höfundur texta: Hafliði Vilhelmsson 
og Magnús Þór Sigmundsson
Flytjandi: Magnús Þór Sigmundsson
 
Þar sem sveitin áður var
fuglasöngur, lækjarhjal og friður
horfinn nú er
Jörðin er þjökuð
af mannanna stjórn
ástin og lífið á hvergi skjól.
 
Þú þú þú átt þú þar sök ?
eða viltu gefa og elska á nýjan leik
Þú þú þú hefur þú mátt
til að breyta og lifa á nýjan hátt
 
(Viðlag)
Þetta er jörðin sem ég ann
Þetta er landið sem ég ann
hvar er sveitin? Hóllinn minn ?
Þetta er jörðin sem ég ann
Þetta er landið sem ég ann
hvar er sveitin? Hóllinn minn ?
Í höndum andlit fel er ég horfi á 
heiminn,
hvað hefur skeð ?
 
Skemma, tæta, rífa og brenna –
ráðvillt fólk sem leiðir okkar heim
til glötunar
Fólk sem er sokkið
í hisma og hjóm
Fólk sem vinnur jörðinni tjón
 

Þú þú þú dansar þú með ?
eða bara bíðurðu og vonar og horfir 
á ?
Þú þú þú hefur þú mátt ?
til að breyta og lifa á nýjan hátt ?
 
(Viðlag X3)
 

Magnús Þór Sigmundsson er einn 
ástsælasti laga- og textahöfundur 
þjóðarinnar. Hann er fæddur í 
Njarðvík og á unglingsárunum 
tók hann þá ákvörðun að gerast 
tónlistarmaður að atvinnu. 
Tæplega tvítugur kynntist hann svo 
Keflvíkingnum Jóhanni Helgasyni og 
þeir áttu afar farsælt samstarf. 
 
Jörðin sem ég ann kom út árið 1979 á 
plötunni Álfar með Magnúsi Þór. 

_______________________________

ÞÚ ÁTT MIG EIN
Höfundur lags: Magnús Þór 
Sigmundsson
Höfundur texta: Vilhjálmur 
Vilhjálmsson
Flytjandi: Vilhjálmur Vilhjálmsson
 
Þú átt mig ein
sú ást er hrein
og vil að þú vitir það nú
þú verður mér trú
um öll mín ár
 
Ó, mundu mig
ef mæðir þig
hve lengi er tíminn að líða
og langt er að bíða
uns ég kem heim
 



Það er svo einfalt
ég eiga vil þig einn
og segðu ekki að ég sé
aðeins of seinn að sjá það
að þetta sé ekki til neins ég bið
að bólið sé hlýtt er ég birtist
og stend þér við hlið.
 
Sú bæn er mín
ég bið til þín
að þú efist ekki um þessi orð
er ég skrifa um borð
ég hugsa heim til þín
ástin mín
ástin mín.
 

Njarðvíkingurinn Magnús Þór 
Sigmundsson hefur verið áberandi 
í íslensku tónlistarlífi um áraraðir. 
Auk þess að semja lög fyrir sjálfan 
hefur hann samið lög fyrir aðra, 
þar á meðal Vilhjálm Vilhjálmsson, 
eða Villa Vill. Vilhjálmur fæddist og 
ólst upp í Merkinesi í Höfnum, rétt 
eins og systir hans Elly Vilhjálms. 
Vilhjálmur er af mörgum talinn besti 
söngvari sem Íslendingar hafa átt. 
Lagið kom út á síðustu sólóplötu 
Vilhjálms stuttu áður en hann lést í 
bílslysi.
 
_______________________________

SÖNGUR UM 
LÍFIÐ
Höfundur lags: Boudleaux Bryant
Höfundur texta: Þorsteinn 
Eggertsson
Flytjandi: Rúnar Júlíusson

 
Í öðrum hverjum söng sem nú er 
sunginn
er tómt svartsýnisraus
og textaskáldin sýnast mörg sorgum 
þrungin,
já, langt upp fyrir haus.
En ég vil heldur syngj’ um björtu 
hliðarnar
á ævinnar braut.
Ég er ánægður ef ég á söng í hjartanu
og saltkorn í minn graut.
 
(Viðlag)
Já, syngjum um lífið
og lofum það líka.
Þó að peningana skorti getur
hamingjan oft gert menn æði ríka.
Það er nógur tími til að hugs’ um
dauðann eftir dauðann.
Njóttu lífsins meðan kostur er.
Ég syng bar’ um lífið
og syngdu með mér.
 
Þó að jarðskjálftar, eldgos, frost og 
fárviðri
sé’ fréttaefni.
þá er fegurðin og ástin - já, og 
sólskinið
hið rétta efni
sem er þess virð’ að það sé leitað
uppi og notið sé vel,
því að bjartsýni, bros og gleð’ í sálinni
er best, að ég tel.
 
(Viðlag)
 
Ef leiðist þér að hlust’ á nöldur
um fátækt og púl,
má alltaf grafa upp lukkusöngva 
sungna
af Rúnari Júl.



Og ef þú vilt fá - skammt af ánægju, 
gleði
og hamingjuvon,
þá ættirðu að hlust’ á texta eftir hann
Þorstein Eggertsson.
  
Hann semur um lífið
og lofar það líka.
Þó að peningana skorti getur
hamingjan oft gert menn æði ríka.
Það er nógur tími til að hugs’ um
dauðann eftir dauðann.
Njóttu lífsins meðan kostur er.
Ég syng bar’ um lífið
og syngdu með mér.
 

Þorsteinn Eggertsson er eitt 
afkastamesta textaskáld okkar 
Íslendinga. Hann fæddist í Keflavík 
árið 1942 og byrjaði að syngja með 
skólahljómsveit þegar hann var í 
Héraðsskólanum á Laugarvatni. 
Hann var í hljómsveit gítarleikarans 
Guðmundar Ingólfssonar þegar 
hann byrjaði að syngja rokklög og 
var kallaður Steini Presley. Það 
kom fyrir að Þorsteinn heyrði ekki 
textana almennilega í útvarpinu og 
fór hann þá að semja sína eigin texta. 
Auk þess að syngja með ýmsum 
hljómsveitum samdi hann texta fyrir 
hljómsveitir á borð við Hljóma, Ríó 
Tríó, Dáta og fleiri. 
 
Rúnar Júlíusson, eða Hr. Rokk, þarf 
vart að kynna. Íslandsmeistari í 
fótbolta með Keflavík og rokkstjarna 
Íslands. Rúnar fæddist í Keflavík 
árið 1945 og söng með Hljómum 
og Trúbroti auk þess að reka 
útgáfufyrirtækið Geimsteinn sem gaf 

út fjöldann allan af hljómsveitum frá 
Suðurnesjum. Rúnar Júlíusson lést 
árið 2008. 
 
Lagið Söngur um lífið kom út árið 
1976 á plötunni Hvað dreymdi 
sveininn? Draumur númer 999.
  
_______________________________

SÖKNUÐUR
Höfundur lags: Jóhann Helgason
Höfundur texta: Vilhjálmur 
Vilhjálmsson
Flytjandi: Vilhjálmur Vilhjálmsson
 
Mér finnst ég varla heill né hálfur 
maður
og heldur ósjálfbjarga, því er ver.
Ef værir þú hjá mér, vildi ég glaður
verða betri en ég er.
 
(Viðlag)
Eitt sinn verða allir menn að deyja.
Eftir bjartan daginn kemur nótt.
Ég harma það, en samt ég verð að 
segja,
að sumarið líður allt of fljótt.
 
Við gætum sungið, gengið um,
gleymt okkur hjá blómunum.
Er rökkvar ráðið stjörnumál.
Gengið saman hönd í hönd,
hæglát farið niður á strönd.
Fundið stað, sameinað beggja sál.
 
Horfið er nú sumarið og sólin,
Í sálu minni hefur gríma völd.
Í æsku léttu ís og myrkur jólin;
nú einn ég sit um vetrarkvöld.
 
(Viðlag)



 
Ég gái út um gluggann minn
hvort gangir þú um hliðið inn.
Mér alltaf sýnist ég sjái þig.
Ég rýni út um rifurnar.
Ég reyndar sé þig alls staðar.
Þá napurt er, það næðir hér
og nístir mig.
 

Jóhann Helgason fæddist í Keflavík 
árið 1949 og hafa fjölmörg lög eftir 
hann lifað með þjóðinni. Jóhann 
gerði garðinn frægan í dúettinum 
Magnús og Jóhann ásamt Magnúsi 
Þór Sigmundssyni. Jóhann starfaði 
einnig með Change og fleiri 
hljómsveitum auk þess að semja 
lög fyrir Brunaliðið, Hauk Morthens, 
Start, Villa Vill og fleiri. 
 
Vilhjálmur Vilhjálmsson, eða Villi 
Vill, er fæddur á Merkinesi í Höfnum 
árið 1945, yngstur fimm systkina 
og byrjaði ungur að spila á gítar 
og bassa. Vilhjálmur ætlaði aldrei 
að gerast söngvari en þegar hann 
var við nám í Menntaskólanum á 
Akureyri hvöttu skólafélagarnir 
hann til að byrja að syngja þar sem 
hann var bróðir Ellyjar Vilhjálms. 
Vilhjálmur gaf út nokkrar vinsælar 
hljómplötur áður en hann lést í 
bílslysi árið 1978, aðeins 32 ára að 
aldri. 
 
Lagið Söknuður kom út árið 1977 á 
plötunni Hana nú. 

  
_______________________________

ÞAÐ ÞARF FÓLK 
EINS OG ÞIG
Höfundur lags: Buck Owens
Höfundur texta: Rúnar Júlíusson
Flytjandi: Rúnar Júlíusson
 
Það þarf þarf fólk eins og þig
fyrir fólk eins og mig
frá Bláa lóns böðum
að nyrstu sjávarströnd
 
Frá vel þekktum stöðum
út í ókönnuð lönd
þarf fólk eins og þig
fyrir fólk eins og mig
 
(Viðlag)
Ef dimmir í lífi mínu um hríð
eru bros þín og hlýja svo blíð
Og hvert sem þú ferð
og hvar sem ég verð
þarf fólk eins og þig
fyrir fólk eins og mig
 
Það þarf þarf fólk eins og þig
fyrir fólk eins og mig
frá hlíðum Akureyrar
inn í grænan Herjólfsdal
 
Frá Hallormstaðar skógi
inn í fagran Skorradal
þarf fólk eins og þig
fyrir fólk eins og mig
 
(Viðlag X2)



 
Rúnar Júlíusson, eða Hr. Rokk, þarf 
vart að kynna. Íslandsmeistari í 
fótbolta með Keflavík og rokkstjarna 
Íslands. Rúnar fæddist í Keflavík 
árið 1945 og söng með Hljómum 
og Trúbroti auk þess að reka 
útgáfufyrirtækið Geimsteinn sem gaf 
út fjöldann allan af hljómsveitum frá 
Suðurnesjum. 
 
Það þarf fólk eins og þig kom út á 
samnefndri plötu árið 2002. 




