
1 

 

  

Vinnuhefti til afnota fyrir kennara og nemendur Tónlistarskóla Borgarfjarðar, vorönn 2018. 

Verkefnið er hluti af dagskrá á afmælisári fullveldis Íslands. 
 

Safnahús Borgarfjarðar 2017 
 

Safnahús Borgarfjarðar 

Tónlistarskóli Borgarfjarðar 
  

„Að vera skáld og skapa“ 

Verkefni um tónsköpun og texta  

  

Safn ættjarðarljóða eftir 22 borgfirska höfunda, til 

grundvallar tónleikum 19. apríl 2018, á 100 ára 

afmælisári fullveldis Íslands 

  

Sonatorrek eftir Ásmund Sveinsson. Ljósmynd: Guðrún Jónsdóttir 



2 

 

Frá Safnahúsi  
 

Segja má að öll listsköpun eigi sér rætur í einhvers konar texta. Verkefnið „Að 
vera skáld og skapa“ sprettur af þeirri hugsun og er nú á dagskrá í sjötta sinn. 
Markmiðið er að hvetja ungt fólk til listsköpunar á grundvelli borgfirskrar 
bókmenningar. Verkefnið er árlegt og er unnið í samstarfi Safnahúss og 
Tónlistarskóla Borgarfjarðar. Ég vil nota tækifærið og þakka kennurum og 
skólastjóra fyrir afskaplega gott og gefandi samstarf. 
 

Framkvæmdin er með þeim hætti að tekið er saman úrval úr ljóðum borg-
firskra skálda. Síðan taka nemendur skólans við keflinu. Þeir kynna sér bæði 
ljóð og höfunda, sækja sér innblástur og hughrif frá ljóðunum og semja tónlist 
undir handleiðslu kennara sinna. Verkin eru svo flutt á tónleikum í Safnahúsi á 
sumardaginn fyrsta. Val ljóðanna byggir á ákveðnu þema og árið 2018 er það 
Ísland og ást skáldanna til þess. 
 

Á árinu verður einmitt 100 ára fullveldisafmæli Íslands fagnað og verða tón-
leikarnir hluti af hátíðardagskrá á landsvísu.  
 

Hér hefur vinnuheftið 2018 litið dagsins ljós. Í því eru alls 27 kvæði, eftir 23 
höfunda. Elst er Júlíana Jónsdóttir sem var fædd árið 1838. Yngstur er Ívar 
Björnsson, fæddur árið 1929. Það skáldanna sem næst okkur náði í tíma var 
Lóa Þorkelsdóttir sem lést fyrir tveimur árum. Æviskeið hópsins nær því yfir 
langt tímabil í borgfirskri bókmenntasögu. Þetta eru tíu konur og þrettán 
karlar og kynjahlutföll eru nánast jöfn þegar horft er til fjölda ljóða.  
 

Ég þakka Sævari Inga Jónssyni héraðsbókaverði fyrir alúð við val á ljóðum og 
Jóhönnu Skúladóttur héraðsskjalaverði fyrir góðan yfirlestur.  
 

Undirbúningsnefnd vegna 100 ára afmælis fullveldis Íslands þakka ég veittan 
heiður og skilning á mikilvægi verkefnisins.  
 

Að lokum óska ég nemendum góðs gengis við tónsmíðarnar og hlakka mjög til 
tónleikanna 19. apríl n.k.  

   
   
 

Borgarnesi 2. janúar 2018 

 

Guðrún Jónsdóttir  
Forstöðumaður Safnahúss   
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Fuglinn fljúgandi 
 
 

Hann flýgur stall af stalli 
og stefnir á fjallsins tind, 
með vængjum ver sig falli, 
er virðuleg frelsismynd. 
 

Hann flýgur fjöllum ofar 
í frelsisins víða geim 
og ætlar ef lífið lofar 
að lifa og koma heim. 
 

Þráin til heimahaga 
er hjartans sterkasta rót. 
Hún er landið, ljóð og saga, 
hún er lífsins sálubót. 
 

Geir Gunnlaugsson í Lundi 1902-1995 
  Borgfirðingaljóð (1991). 
 
 
 

Íslandshvöt 
 
 

Þetta land við elskum allir. 
Ástin bezt í verkum sést. 
Hendur fólks og hugir snjallir 
hefja gæfustörfin mest. 
Heillasóknin hærra beinist. 
Hugur stefnir fram á braut. 
Ófær vegur enginn reynist. 
Orkan vex í hverri þraut. 
 

Okkar vildarvonir flestar 
vöggustöðvar áttu hér. 
Þrár og óskir þroskamestar 
þjóðin fram til sigurs ber. 
Engin trú er ofdjörf lengur. 
Ísland byggir gæfuþjóð. 
Vitur kona, djarfur drengur 
dáðir helga fósturslóð. 
 

Gefur sólarbirtan blíða 
beztu von, sem hlotnast má. 
Grimmdarhríðin hörkustríða 
hreysti mannsins reynir á. 
Vinnum heit að víkja eigi. 
Viljinn stælir hug og þrótt. 
Höldum sama sæmdarvegi 
sumardag og vetrarnótt. 
 

Sveinbjörn Beinteinsson 1924-1993 
Borgfirzk ljóð (1947). 
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Ísland, ættjörð mín frjáls 
 

Öll þau ilmandi blóm! 
þessi ástríku blóm, 
þessi bláu og fallegu blóm 
þetta sumar þér gaf 
sínum auðæfum af, 
það var ættlands míns litblómatraf. 
 

Þetta sólgeislaregn! 
Þessi fagnaðarfregn, 
sem flaug öllum mótvindum gegn. 
- Lítill glókollur frjáls! 
Sérhver hnjúkur og háls 
hljómar bergmál þíns brimhvíta máls. 
 

Það var dagurinn sá 
með sumarsins þrá, 
hinn seytjándi júní var þá. 
Og hann vaknaði nýr 
í vorregni hlýr, 
því að von þín í moldinni býr. 
 

Ísland, ættjörð mín frjáls! 
Sérhver hnjúkur og háls 
hljómar töfra þíns málmskæra máls. 
Þá var daginn þinn. 
Rætist draumurinn þinn! 
- En hvað dreymir þig, glókollur minn? 
 

Sigríður Einars frá Munaðarnesi 1893-1973 
  Milli lækjar og ár (1956). 
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Verðmætamat 
 

Hvers virði er landið með byggðir og ból 
er brauðfæddi þjóðina um aldir? 
Ef mengunarský byrgja mána og sól 
eru mönnunum dagarnir taldir. 
 

Hvers virði er að eiga sér húsgögn og höll 
og hraðskreiða, gljáfægða vagna, 
kosti það náttúruauðæfin öll 
og árstíðaraddirnar þagna? 
 

Ég ætti að kveðja með hljóðlátri hryggð 
en hugurinn neitar að þagna. 
Hefðum við unnið af alúð og dyggð 
ættum við sigri að fagna. 
 

Vonandi eigum við enn okkar byggð 
með íslensku sumri og vetri. 
Við sluppum við hakakross, hamar og sigð, 
hugðum flest stjörnurnar betri. 
 

Vonandi er mannúð að mætum við hér 
meir en í austrinu sýnist. 
Þar telst það lán, hver sem landrækur er, 
en lokast ei inni og pínist.   
 

Sigríður Beinteinsdóttir 1912-2008 
  Komið af fjöllum (1984). 
 

Landið mitt 
 

Landið mitt með ís og eldi, 
hvað á að bíða þín? 
Vertu frjáls um aldir alda, 
eyjan fagra mín. 
Þú berð kyndla hátt úr hafi 
heims um víða byggð. 
Hver fær svikið móður moldu, 
margra alda tryggð? 
 

Undir þínum ísahjúpi 
eldheitt rennur blóð. 
Framhjá hraunum, fossum, völlum 
er ferðamannsins slóð. 
Um sumarkvöld, er sólin vakir 
og signir jökla-ís, 
þá berðu kyndla hátt úr hafi 
himnesk fjalladís. 
 

Elín Eiríksdóttir frá Ökrum 1900-1987 
Söngur í sefi (1955) 
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Ég finn að fátæk ertu 
 

Ég finn að fátæk ertu 
mín fagra ættarjörð, 

ég kannast vel við kotin þín 
og kjörin ströng og hörð. 

 
Og heimskir lýðir hlæja 

í huganum að þér, 
en ég veit bezt að auð þú átt 

sem enginn þeirra sér. 
 
Þeir þekkja ekki eldinn, 

sem inn við hjartað slær, 
og ekki bláa blómið, sem 

við barm þinn hulið grær. 
 
En eg hef sogið eldinn 

í æðarnar frá þér, 
og lesið bláu blómin þín, 

þau brosa öll við mér. 
 
Lát aðra að þér hlæja, 

þú ert og verður mér: 
sá ilmur sem ég anda að mér 

sá eldur sem ég ber. 
 

Jónas Guðlaugsson 1887-1916 
  Dagsbrún (1909). 

 
 
Ísland 
  

Ég elska þetta litla land 
með læki og fossa glans. 
Með berjalautu og blómagrund 
og blárra fjalla krans. 
Með jökultindum, svanasöng 
og silungsvötnin blá, 
með söngvaklið um sumarkvöld 
og silfurfagra á. 
Með skógarbelti og gullið glit 
er glóey niður sest. 
Ég elska hverja byggð, hvern blett. 
En - Borgarfjörð þó mest. 
 

Björk (Guðrún Margrét Guðmundsdóttir) 1919-2000 
Borgfirðingaljóð (1991).  
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Land og þjóð 
 

Land og þjóð er orðið eitt. 
Annars væri hvorugt neitt. 
Götu vora helgað hefur 
hetja mörg, er fallin sefur, 
fyrr sem stríddi þjáð og þreytt. 
Sjórinn, haginn, 
heiðin, skaginn 
huga barnsins að sér vefur. 
Mæðra og feðra arfur er 
allt, sem fyrir sjónir ber. 
 
Öll þín sorg og öll þín tár, 
öll þín kvöl í þúsund ár. 
Öll þín frægð og gæfugengi 
grípur vora hjartastrengi, 
hver ein minning sæt og sár. 
Slungið harmi, 
barm frá barmi 
bergmál tímans varir lengi.   
Undir logar orka hljóð: 
Allt, sem gerir menn að þjóð. 
 
Því var ei til einskis gjörð 
ævi vorrar ganga hörð. 
Allt, sem tímans óró gleymir,  
allt í helgum sjóði geymir 
Andi og mold þín, móðurjörð. 
Lífs þíns óður, 
æstur, hljóður, 
eins og lind um hjartað streymir. 
Guði vígt og eilíft er 
Allt, sem fagurt býr með þér. 
 

Jón Magnússon 1896-1944 
Jörðin græn (1945). 
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Bæn 
11. kvæði úr kvæðaflokknum Lýðveldiskoman 1944 
 

Ó, nýi morgunn, láttu ljós þitt skína 
og ljóð þitt fyllast þeirri gróðurspeki 
er nýgræðingi viðnámsorku veki 
og vilja til að auka þroskun sína. 
 
Ó, láttu bæði loft og moldir hlýna, 
til lífsins kvikna barr á snjáðu spreki, 
svo græna laufið grein og kvistu þeki, 
Ó, gefðu hverjum sprota blessun þína. 
 
Ó, nýi morgunn, vökustarfi stýr. 
Um strönd og dal úr veldi þínu breiddu. 
Og yfir miðum hendi þinni halt. 
 
Legg frið og sátt í andans æfintýr. 
Og undir merkið kynslóðirnar leiddu, 
þar skrifað stendur: Fyrir Ísland allt.   
 

Halldór Helgason 1874-1961 
Stolnar stundir (1950). 

 
 
 
Ísland 
 

Mitt fagra land með fjöllin há 
er fegurst allra landa, 
þá aftansólin signir blá 
silungsvötn og granda. 
Þá ilma græn og gróin tún 
og grasi vaxnar brekkur. 
Og smalinn hóar hátt á brún, 
en hjörðin undan stekkur. 
 
Í aftanblænum upp að fold 
Ægis stefna dætur. 
Fossinn Ýmis hristir hold 
við hamrabúans fætur. 
Og ljóðin syngur fugla fjöld 
um fagrar sumar nætur. 
Þá enginn lítur óttu tjöld, 
en öll náttúran grætur. 
                                        10. júní 1928. 
 

 Aðalsteinn Halldórsson 1909-1987 
 Vorgróður  (1931). 
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Hvers vegna? 
 

Hvers vegna erum við ekki 
alltaf saman, 
eigum hérna heima 
innan um steinana 
og fjalldrapann, 
 

höfum lækinn hjá okkur, 
tölum við lyngið 
í brekkunni 
meðan við bíðum 
eftir næturkulinu. 
 

Hlustum 
á bullið í steindeplinum 
og gortið í kríunni, 
 

hlökkum til 
að sjá straumöndina 
fljúga upp ána. 
 

 

Já, hvers vegna erum við ekki 
alltaf hérna saman, 
 

land mitt, 
lærum gleði vorsins 
og byggjum okkur kofa 
sem hýsir sumarið 
 
og lifum svo 
 
í voninni 
að fá eitthvert kvöldið 
vini okkar í heimsókn, 
 
hvítt lamb 
og rautt folald. 
 

Þorgeir Sveinbjarnarson 1905-1971 
Vísur jarðarinnar (1971). 

 

 
 

 
Eitt orð til Íslands 
 

Alla lotning, trú og trygð 
til þín stíla í kvæði, 
fjalladrottning, blómleg bygð 
brjóst þín skrýði og klæði. 
 

Hlíðar bjartar, fjöll og foss 
fósturstorð á minni, 
síðan hjartans kærum koss 
kveð eg hinsta sinni. 
 

Fái skýli hrörlegt hold 
holds þá dvína stundir, 
þrái eg hvílu minni mold 
moldum þínum undir. 
 

Slæðast árin burtu beint, 
bræðist snjárinn harma, 
græðast sár, en löngum leynt 
læðast tár um hvarma. 
 

Júlíana Jónsdóttir 1838-1917 
Hagalagðar (1916). 
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Hæð og lægð 
 

Yfir landsins byggðir breiddist hæð, 
bjart og þurrt og kyrrt á stóru svæði 
svo menn í sinni máttarvana smæð 
mátu það sem heimsins bestu gæði. 
 

En svo kom lægð og lognið hófst á flug 
og loftið dökkt og vott þá róminn hvessti. 
Þótt ýtar sýndu orku sína og dug 
enginn lengi hönd á neinu festi. 
 

Svo etja kappi andstæðurnar tvær, 
því illt og gott í heimi berst um völdin, 
og lægðin grætur meðan hæðin hlær 
og himinljóminn skín á bak við tjöldin. 
 

Þó enn sé loftið ýrt á svip og grátt 
er alltaf von á meðan dagur lifir. 
Ég lyfti höfði, lít í sólarátt, 
lægðin er að mestu gengin yfir.   
 

Ívar Björnsson frá Steðja 1919-2006 
Á kvöldhimni (1999). 

 

Vorkuldi 
 

Þó vorkuldinn ætli hér öllu að granda 
svo engum hlotnast nú blómið sitt, 
ég get ekki flúið til gullinna stranda 
því greypt inn í hjartað er landið mitt. 
 

Það felur í snæhjúpi fjallið bláa 
svo fuglinn grætur við hreiðrið sitt. 
Með hrjóstruga ygglibrún gretta og gráa,- 
en guð veit að þetta er landið mitt. 
 

Lóa Þorkelsdóttir 1917-2014 
Okkar ljóð (1988). 

 

Ísland 
 

Fagra land með frelsi´ í hjarta! 

Fagra land með drauma bjarta! 

Þú ert land með söng og sögu, 

sólarland með ís. 

Öll þín börn þig elska´ og virða, 

unga fjalladís! 
 

Elín Eiríksdóttir frá Ökrum 1900-1987 
Rautt lauf í mosa (1958). 
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Drottning fjalla 
 

Drottning fjalla, elds og ísa, 

ástrík móðir söguþjóðar, 

þinna fræða logar lýsa, 

langt um geima norðurslóðar. 

Blessaði þig völvan vísa, 

vernduðu allar dísir góðar. 
 

Svipur fjalla, elds og ísa - 

ættarmótið barna þinna. 

Aldir fram af öldum rísa - 

erfðaskapið saman þrinna. 

Bjartar hendur heilladísa 

hjartans þel í örlög spinna.    
 

Ásgeir Bjarnþórsson 1899-1987 
Borgfirzk ljóð (1947). 

 
 
Íslensk tunga   
 

Tignarlega tungan mín, 

tjáning fegurst mæltu orðin. 

Á góðum stundum glóðin þín 

sem gullið hreina bjartast skín. 

Ef að nauðsyn brýtur brýn 

beittur gerist orða korðinn. 

 
Þú ert jafnvíg til að tjá 

tilbeiðslunnar funa heitan, 

við Kölska sjálfan kveðast á, 

kærleiks blíða strengi slá. 

Ofmetnast þó aldrei má 

en öðrum tungum sóma veita. 

 
Þið sem takið þennan arf 

þurfið vel að slíku að hyggja. 

Vörn og sókn er sífellt starf, 

sífrjótt málið næring þarf. 

Í þess stað sem úrelt hvarf 

orðgnótt nýja verðið byggja.   

 
Kristján Árnason frá Kistufelli 1929-2008   
Mér finnst gott að hafa verið til (2001).  
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Það er Ísland 
 

Græn ræktuð tún. 
Lyng í holti, 
mosi í hrauni, 
mýrarsund og 
brúngrænn brokflói, 
hjá starartjörn, 
Það er Ísland. 
 
Blá og hvít fjöll 
með gráum skriðum, 
við lognsléttan fjörð. 
Og gulhvít strönd, 
barin af grænhvítu 
hafi í vetrarham. 
Það er Ísland. 
 
Afréttarlönd með 
syngjandi svanahjón 
á heiðartjörn. 
Rjúpnahópur í hlíð. 
Hneggjandi hestastóð 
og lagðprúðar ær, 
með lömbum. 
Það er Ísland. 
 
Silungsmurta í læk, 
lax í á og hornsíli í tjörn, 
hjá vatnsketti og 
blikandi brúnklukku, 
er synda innan um sef 
á sumardegi 
Það er Ísland.   
 
Hvítt, blátt, grænt, 
grátt, rauðbrúnt. 
Mórautt og mislitt. 
Haf og land, 
í hamskiptum. 
Eilíf endurtekning. 
Það er Ísland. 
 

Jóhann J. E. Kúld 1902-1986 
Ljóðstef baráttunnar (1982). 
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Til vinanna heima 
 

Ég sendi ykkur kveðju yfir sæinn, 
ég sendi hana langt út í geim, 

og hjarta mitt biður þess blæinn 
að bera hana til ykkar heim. 

 
Á morgnana er sól skín á sæinn 

og söngfugla heyri ég lag, 
af alhuga bið ég þess blæinn 

að bera ykkur góðan dag. 
 
Þá sólin er hnigin í sæinn 

og sofnar hvert auga rótt 
af alhuga bið ég þess blæinn 

að bera ykkur góða nótt.   
 
Ég sendi ykkur kveðju yfir sæinn, 

ég sendi hana langt út í geim, 
og hjarta mitt biður þess blæinn 

að bera hana til ykkar heim. 
                                                              1899 
 

Sigurður Júlíus Jóhannesson 1868- 1956 
Ljóð (1950). 
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Kvæði 
Ort í tilefni af 10 ára fullveldisafmæli Íslands 1. desember 1928 
 
 

Allir elska frelsi. 
Allir vilja lifa. 
Hötum kúgun, helsi. 
Hvað er bezt til þrifa? 
Fram með drengskap, dyggðir, 
dugum lífs í stríði. 
Elskum Íslands byggðir. 
Eitt er landsins prýði. 
 
Hreinlynd sál með hjarta- 
hugprýði í raunum 
ber fram hugsjón bjarta 
og bíður sæmd að launum. 
Vel sé þeim, sem vinna 
voru landi sóma. 
Að því áttu að hlynna 
að það standi í blóma. 
 
Allir, allir saman 
aukum landsins heiður. 
Aukum frægð og framann. 
Frjáls er vegur greiður. 
Láttu ljós þitt skína, 
lærðu hið sanna og rétta. 
Öllum áttu að sýna, 
að ánauð megi létta. 
 
 
 
 

 

Fullt má fangið taka 
fullveldis á degi. 
Augun ei til baka 
eiga á frelsisvegi. 
Áfram, áfram, allir 
að því sanna og rétta. 
Fagrar frelsishallir 
finna veginn slétta. 
 
Frelsið fyrr vér þráðum 
fyrir tíu árum 
og því aftur náðum, 
oft þótt blæddi úr sárum. 
Nú er frelsið fengið, 
fjötrar engir binda. 
Frjáls hver getur gengið 
gæfuspor að mynda. 
 
Íslands, Íslands vinur. 
Ást nú sýndu í verki. 
Vertu ei vörður linur, 
veglegt settu upp merki. 
Settu lög í landi, 
ljóst er megi sýna, 
að frelsið bindist bandi, 
- bandi er megi skína. 
 

Kristján Jónasson 1869-1930 
               Kaupfélagsritið (1978). 

 
 

Að kveldi 
 

Þegar rökkurmóðan sígur yfir fjöll og græna grund, 
hljóðnar gnýrinn í þúsundanna borg. 
Meðan fossinn söngva þylur, falla dalsins börn í blund 
friður breiðist yfir þeirra gleði og sorg. 

Yfir lyngi gróna hlíð, 
nóttin dregur, drauma blíð, 

húmsins dökkva með tárum þrungna brá. 
Gegnum sefið andar blærinn, eins og ljóð um liðna tíð 
eins og ljóðið um æsku minnar þrá.   
 

Guðrún Árnadóttir frá Oddstöðum 1900-1968 
Gengin spor (1949).  
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Vorharðindi 
 

Vorið er komið með vind og snjó, 
vetrarins horfin er blíða, 
frækornið unga í frostinu dó, 
þess fegurð ei landið mun prýða. 
Fiskimenn geta ei farið á sjó, 
fæðan er knöpp meðal lýða. 
Blómin ei lifna í brekku og mó, 
bændurnir heyleysi kvíða. 
Húsdýrin eru horuð og mjó, 
úr hýði ei lirfurnar skríða. 
Sér iðgrænan möttul mun Ísland þó 
úr íslenskri náttúru smíða.   
 

Björg Bjarnadóttir frá Geitabergi 1909-1999 
Og þá rigndi blómum (1991). 

 
 
 
 

Til Íslands á jólum 
 

Ef framtíðin brosir mér heiðrík og há 
og heillar mig allt það, sem veröldin á 
og hamingjan gefur mér gullhlaðið fley, 
ég gleymi þér aldrei - þú fyrnist mér ei. 
 
Ef þjaka mér sorgir og þyngja mér spor 
og þrýtur mig gleðinnar himneska vor 
og hylja mig skuggar og dagur mér dvín 
og deyja mér vonir- þá man ég til þín. 
 
Með öllu því góða, sem guð á í mér 
- ef gott er þar nokkuð - ég bið fyrir þér: 
hann gefi þér himnesk og gleðileg jól, 
hann gefi þér brosandi framtíðarsól.   
 

Sigurður Júlíus Jóhannesson 1868-1956 
Ljóð (1950). 
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Frjálsa vor 
 

Frjálst er yfir fósturlandi 
frítt til hafs að sjá. 

Sólin rennur roðavafin 
regindjúpin á. 

 
Allt er orðið ungt að nýju 

ilmar hlíð og grund. 
Fjöllin standa fáguð roða 

fá vart næturblund. 
 
Borgin iðar öll af lífi 

allir þráðu vor. 
Allir vilja eitthvað vinna, 

eitthvert marka spor. 
 
Vorið gleður, vonir rætast 

- vekur sofinn lýð. 
Nú skal lesa letrið bjarta 

ljúfa sólskinstíð. 
 
Þar sem sorgin sat að völdum 

sást vart gleðiljós 
- vorið hefur aftur yljað, 
aftur grætt þar rós. 
 
Frjálst er yfir fósturlandi 

frítt til hafs að sjá. 
Sólin rennur roða vafin 

regindjúpin á.   
 

Elín Vigfúsdóttir 1891-1986 
Fagnafundur (1977). 

 
 

 
 
Átthagaást 
 

Senn mun koma sumarveðrið blíða, 
sveipast gulli himinninn og jörðin. 
Úr þreyttum vöðvum þrautir burtu líða, 
þegar sólin skín á Borgarfjörðinn. 
 

Björg Bjarnadóttir frá Geitabergi 1909-1999 
 Og þá rigndi blómum (1991). 
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Múr 
 

Aðeins malbikuð stræti 
og malbikuð torg, 
grá hús úr steini 
og gluggar 
með gulum og hvítum tjöldum. 
 

Hvergi gras eða grund undir fæti, 
hvergi mold eða mjúkur sandur, 
hvergi leirflag né lækur að vaða, 
né klettur að klífa, 
hvergi lyngholt né runni 
af lágvöxnu birki, 
engin laufskógarhöll, 
né ilmur af reyr 
í óslegnu grasi 
bak við runna í rjóðri. 
 

Aðeins malbikuð torg 
og múrgrá hús, 
ókunnir menn, 
ókunnugt fólk, 
menn, sem bera merki 
erlendrar þjóðar. 
Menn, sem tala mál 
án hljóms og hreims 
þess máls er ég skil, 

máls minnar þjóðar. 
 

Ég vil heim. 
Þegar sólvindar hjala 
við heiðablóm, lyng, 
fjalldalafífil, 
finnung í brekku, 
engjarós síðla á sumri 
sofandi í grænu engi 
milli lækjar og ár, 

þá vil ég heim, 
þar er landið mitt 
-ættlandið mitt. 
 

Hér er veggurinn grár 
móti glugganum mínum, 
hér er gatan hörð 
undir fótum mínum 
og söknuður sár 
í huga mínum. 
 

Sigríður Einars frá Munaðarnesi 1893-1973 
Milli lækjar og ár (1956). 
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Landsýn 
 

Blásvartir klettar rísa úr köldu róti, 

renndur er skerjum iðuvöllur fagur; 

við myrkan himin minnist bjartur dagur, 

merlar hann þessa sýn af jökli og grjóti. 

 
Árgeislar sindra vítt um alla vegi, 

varpast af speglum tjarna, ísa og mjalla, 

útsærinn kringir þessa eyju alla 

iðandi bláma af firna djúpum legi. 

 
Grænkandi líf í lautum og í gjótum 

ljósgeisla vorkomunnar ákaft teyga; 

leysingavatnsins lindir saman eiga 

launfundi í giljum niðri í fjallsins rótum.   
 

Málfríður Einars frá Munaðarnesi 1899-1983 
   Helgafell 3. árg. (1944). 
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Fróðleikur um höfunda ljóðanna 
Sævar Ingi Jónsson 
 

Aðalsteinn Halldórsson 1907-1989 

Aðalsteinn fæddist á Stafholtsveggjum í Stafholtstungum en tveimur árum síðar flutti 
fjölskyldan að Litluskógum í sömu sveit. Aðalsteinn starfaði lengi við tollgæsluna í Reykjavík.  
Hann stundaði ættfræðistörf og var einn af höfundum fyrstu sjö bindanna af Borgfirskum 
æviskrám. Aðalsteinn gaf einnig út þrjár ljóðabækur, þá síðustu Gerviblóm skömmu fyrir 
andlátið.   
 

Ásgeir Bjarnþórsson 1899-1987 

Ásgeir ólst upp á Grenjum á Mýrum til tíu ára aldurs þegar fjölskyldan flutti til Reykjavíkur.  
Hann stundaði myndlistarnám m.a. í Danmörku og Þýskalandi og lagði málaralistina fyrir 
sig og hélt sýningar bæði hér heima og erlendis. Ásgeir birti nokkur ljóða sinna í safnritinu 
Borgfirzk ljóð árið 1947 en annars birtust ljóð hans ekki víða á prenti. Þá skrifaði hann 
greinar í blöð um myndlist og húsagerð. Ævisaga hans, Af lífi og sál, kom út árið 1974 en 
þar ræðir Andrés Kristjánsson rithöfundur við listamanninn. 
 

Björg Bjarnadóttir 1909-1999 

Björg fæddist og ólst upp á Geitabergi í Svínadal. Hún var húsmóðir í Reykjavík, giftist 
Jónasi Ólafssyni heildsala. Björg söng í Dómkórnum í 40 ár. Hún átti ljóð í safnritunum 
Borgfirðingaljóð og Þá rigndi blómum en líklega hafa ljóð hennar ekki birst víða á prenti en 
vitað er til þess að hún hafi ort þó nokkuð, bæði tækifærisljóð og annan kveðskap. 
 

Björk (Guðrún Margrét Guðmundsdóttir) 1909-2000 

Guðrún Margrét fæddist í  Reykjavík en kom ung að árum með foreldrum sínum í Borgar-
fjörð. Fjölskyldan bjó lengst á Laugalandi í Stafholtstungum, frá 1920-1929. Árið 1930 
giftist hún og bjó lengi í Vestmannaeyjum en flutti síðar til Hafnarfjarðar. Guðrún Margrét 
notaði ætíð skáldanafnið Björk og birtust ljóð hennar víða, m.a. í safnritunum Borgfirðinga-
ljóðum, Þá rigndi blómum og Íslensk alþýðuskáld. Árið 1996 kom út eina ljóðabók hennar, 
Bergmál, sem hafði að geyma úrval ljóða frá nær 75 ára tímabili. 
 

Elín Eiríksdóttir 1900-1987 

Elín fæddist og ólst upp á Ökrum á Mýrum til 17 ára aldurs. Hún bjó ásamt eiginmanni 
sínum og dætrum á Akureyri í nokkur ár og í tíu ár í Kaupmannahöfn. Elín sendi frá sér 
þrjár ljóðabækur, Söngur í sefi kom út 1955, Rautt lauf í mosa 1958 og Skeljar á Sandi 1968.  
Þá hafa sum ljóða hennar verið sungin, bæði við hennar eigin lög og annarra, þekktasta lag 
hennar er Jólin eru að koma sem nokkrum sinnum hefur verið gefið út  m.a. í flutningi 
barnabarna hennar, tónlistarmannanna KK og Ellenar Kristjánsbarna. 
 

Elín Vigfúsdóttir 1891-1996   
Elín fæddist á Vatnsenda í Skorradal en þegar hún  var tveggja ára flutti fjölskyldan að Gull-
berastöðum í Lundarreykjadal. Hún var farkennari í Borgarfirði á árunum 1913-1919 en 
flutti ári síðar til Bessastaða og þaðan árið 1928 á Laxamýri í Suður-Þingeyjarsýslu.  Aðeins 
ein ljóðabók Fagnafundur kom út frá hendi Elínar árið 1977 en hún birti ljóð sín víða m.a. í 
safnritinu Þá rigndi blómum sem geymir efni eftir borgfirskar konur og einnig í Árbók Þing-
eyinga.   
 
 
 



22 

 

Geir Gunnlaugsson 1902-1995 

Geir fæddist og ólst upp í Einarsnesi í Borgarhreppi en einnig í Suðurríki sem var jörð í landi 
Borgar á Mýrum. Hann flutti ungur maður til Reykjavíkur og stundaði verkamannastörf en 
keypti jörðina Eskihlíð í Kópavogi árið 1934 og hóf þar búskap, síðar keypti hann jörðina 
Lund í Kópavogi og stundaði þar búskap til ársins 1978. Geir átti nokkur ljóð í safnritinu 
Borgfirðingaljóð sem út kom 1991 en líklega hefur ekki margt af kveðskap hans birst á 
prenti.   
 
Guðrún Árnadóttir frá Oddsstöðum 1900-1968 

Guðrún fæddist og ólst upp til tólf ára aldurs á Oddsstöðum í Lundarreykjadal en þá lést 
faðir hennar. Eftir það bjó hún með móður sinni á ýmsum stöðum í Borgarfirði, m.a. á Innri-
Skeljabrekku. Hún flutti til Reykjavíkur árið 1917 og vann þar verkamannavinnu. Ljóð Guð-
rúnar birtust víða, m.a í Borgfirzkum ljóðum 1947 en eina ljóðabók hennar Gengin spor  
kom út árið 1949. Bókina helgaði hún minningu kjörsonar síns, Hlöðvers sem lést ungur af 
slysförum en hann var eina barn hennar og manns hennar Bjarna Tómassonar.   
 
Halldór Helgason 1874-1961 

Halldór var fæddur og uppalinn á Ásbjarnarstöðum í Stafholtstungum og átti þar heima 
nær alla ævi.  Ljóðabækur hans eru tvær, Uppsprettur útgefin 1925 og Stolnar stundir 1950, 
en umsjón með útgáfu bókarinnar hafði hið þekkta borgfirska skáld Guðmundur 
Böðvarsson. Að auki liggur viðamikill kveðskapur Halldórs víða í blöðum og tímaritum og 
margt er enn óprentað. 
 
Ívar Björnsson frá Steðja 1919-2006 

Ívar fæddist og ólst upp á Steðja í Flókadal og átti þar heimili fram yfir 1950.  Hann lauk 
háskólanámi og starfaði sem kennari í Reykjavík, lengst af við Verzlunarskóla Íslands.  Ívar 
átti m.a. ljóð í safnritinu Borgfirzk ljóð árið 1947 en fyrsta ljóðabókin, Liljublóm, kom ekki 
út fyrr en árið 1992 þegar Ívar var kominn á áttræðisaldur. Í kjölfarið fylgdu þrjár aðrar, sú 
síðasta, Spuni, árið 2004. 
 
Jóhann J. E. Kúld 1902-1986 

Jóhann fæddist og ólst upp á Ökrum á Mýrum. Hann var meðal annars sjómaður í Noregi 
um skeið en bjó síðar á Akureyri og var um tíma vistmaður á Kristneshæli vegna berklaveiki.   
Jóhann flutti til Reykjavíkur og vann ýmis störf til sjós og lands en hann glímdi lengi við af-
leiðingar berklaveikinnar. Hann stundaði ritstörf og skrifaði nokkrar bækur, þar á meðal 
fimm bækur með ævisögulegu efni, stundum nefndar einu orði, Kúldsævintýri. Skáldsögur 
Jóhanns eru þrjár og einnig gaf hann út tvær ljóðabækur, Upp skal faldinn draga kom út 
1955 og Ljóðstef baráttunnar 1982 sem varð jafnframt hans síðasta bók. 
 
Jón Magnússon 1896-1944 

Jón fæddist í Fossakoti í Andakíl og ólst þar upp fyrstu æviárin en flutti þá með móður sinni 
í Þingvallasveit. Um tvítugt flutti hann til Reykjavíkur, varð beykir (smiður) og setti síðar á 
fót húsgagnaverslun.  Jón sendi frá sér fjórar ljóðabækur og þar af eina, Björn á Reyðarfelli 
sem er nokkurskonar æviferill manns settur upp í ljóðform að mestu. Eftir lát Jóns kom út 
fimmta bókin, Jörðin græn. 
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Jónas Guðlaugsson 1887-1916 

Jónas ólst upp á Staðarhrauni á Mýrum, hann  var ritstjóri blaða bæði á Ísafirði og í 
Reykjavík en flutti af landinu árið 1910, fyrst til Noregs en síðar til Danmerkur. Þá þegar 
höfðu þrjár ljóðabækur hans birst á prenti og fleiri bættust við á næstu árum. Í Danmörku 
einbeitti Jónas sér fljótt að ritstörfum og sendi m.a. frá sér tvær skáldsögur og eitt 
smásagnasafn. Segja má að hann hafi verið ótrúlega afkastamikill höfundur á sinni stuttu 
ævi en hann dó aðeins 29 ára að aldri. 
 
Júlíana Jónsdóttir 1838-1917 

Júlíana fæddist á Búrfelli í Hálsasveit en ólst upp að mestu á Rauðsgili í sömu sveit fram að 
fermingaraldri.  Hún bjó á ýmsum stöðum eftir það, m.a. í Akureyjum og í Stykkishólmi.  
Þar var leikrit hennar Víg Kjartans Ólafssonar frumsýnt. Í kringum 1885 hélt hún til Vestur-
heims og bjó þar til æviloka.  Júlíana var fyrst íslenskra kvenna til að gefa út ljóðabók þegar 
bók hennar Stúlka kom út árið 1876. Skömmu fyrir andlátið kom út seinni ljóðabók hennar, 
Hagalagðar. 
 
Kristján Árnason 1929-2008 

Kristján ólst upp í foreldrahúsum á Stálpastöðum og Kistufelli í Lundarreykjadal og var 
bóndi þar 1966-1974 en flutti árið eftir til Skagafjarðar og bjó til æviloka á Skálá í Sléttuhlíð.  
Ljóðabækur Kristjáns eru tvær, Fjöllin sál og ásýnd eiga kom út 1994 en þar birti hann 
einnig smásögu. Síðari bókin Mér finnst gott að hafa verið til leit dagsins ljós árið 2001.   
 
Kristján Jónasson 1869-1930 

Kristján ólst upp í Hítardal og á Staðarhrauni í Hraunhreppi. Hann var á ýmsum stöðum í 
Dölum framan af starfsævinni en flutti í Borgarnes árið 1912 og var þar kaupmaður til ævi-
loka.  Fátt af kveðskap Kristjáns virðist hafa komið  á prenti, hann lét sérprenta kvæðið sem 
hér birtist árið 1928 en það var birt í Kaupfélagsritinu  fimmtíu árum síðar.  Hugsanlegt er 
að annað kvæði Kristjáns hafi verið sérprentað á árinu 1928.  
 
Lóa Þorkelsdóttir 1917-2014 

Lóa fæddist og ólst upp á Álftá á Mýrum og átti þar heimili fram yfir tvítugt er hún flutti til 
Keflavíkur og síðar til Reykjavíkur. Árið 1988 gaf hún út sameiginlega ljóðabók sína og 
manns síns, Hallgríms Th. Björnssonar kennara sem lést árið 1979. Bókin ber heitið Okkar 
ljóð en hluti Lóu heitir Hver er ég? Hún hafði áður birt ljóð sín, m.a. í safnritinu Þá rigndi 
blómum og í Faxa í Keflavík þar sem hún birti einnig smásögur. 
 
Málfríður Einars frá Munaðarnesi  1909-1983 

Málfríður fæddist og ólst upp í Munaðarnesi í Stafholtstungum.  Hún tók kennarapróf 1921.  
Hennar fyrsta frumsamda og þekktasta bók, sjálfsævisagan Samastaður í tilverunni  kom 
ekki út fyrr en 1977 þegar Málfríður var komin vel yfir sextugt en áður hafði hún birt frum-
ort kvæði og greinar í safnritum, blöðum og tímaritum og einnig var hún nokkuð afkasta-
mikill þýðandi. Í kjölfar fyrstu bókarinnar fylgdu fimm aðrar, sumar með sjálfsævisögulegu 
efni en hún skrifaði líka tvær skáldsögur þar sem aðalsöguhetjan heitir Tötra. Málfríður 
hafði nýlokið við þá síðari, Tötra í Glettingi, þegar hún lést. 
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Sigríður Beinteinsdóttir 1912-2008 

Sigríður var ein af systkinunum átta frá Grafardal sem mörg komu að ljóðagerð og sum 
urðu með þekktustu skáldum Borgarfjarðar. Saman áttu þau öll efni í safnritinu Raddir 
dalsins. Sigríður var lengi húsmóðir á Hávarsstöðum í Leirársveit. Hún sendi frá sér tvær 
ljóðabækur Komið af fjöllum árið 1984 og sú seinni, Um fjöll og dali, var gefin út sex árum 
síðar.  Áður höfðu ljóð hennar birst í tímaritum, m.a. í ársriti Kvenréttindafélags Íslands, 19. 
júní. 
 
Sigríður Einars frá Munaðarnesi 1893-1973 

Sigríður fæddist í Hlöðutúni í Stafholtstungum en ólst upp í Munaðarnesi í sömu sveit og 
kenndi sig jafnan við þann bæ. Hún stundaði ýmis störf og var t. d. safnvörður við 
Þjóðminjasafnið í fjölda ára. Hún starfaði jafnframt að félagsmálum og var fulltrúi á 
Heimsþingi kvenna í Kaupmannahöfn 1953. Ljóðabækur hennar urðu fjórar og einnig lauk 
hún við þýðingu sambýlismanns síns, Karls Ísfeld á ljóðabálkinum Kalevala. 
 
Sigurður Júlíus Jóhannesson 1868-1956 

Sigurður Júlíus kom ellefu ára gamall í Borgarfjarðarhérað og ólst upp á næstu árum á 
Flóðatanga í Stafholtstungum og bjó einnig um skeið á Svarfhóli í sömu sveit.  Hann 
stofnaði árið 1897 ásamt Stórstúku Íslands Æskuna fyrsta barnablað á Íslandi og ritstýrði 
henni fyrstu tvö árin. Sigurður Júlíus flutti vestur um haf skömmu fyrir aldamótin og 
starfaði lengi sem læknir í Kanada, en var einnig ritstjóri um hríð.  Fyrstu útgefnu rit hans 
voru Sögur og Kvæði I-II á árunum 1900-1903 og í kjölfarið fylgdu nokkrar bækur með 
svipuðu efni.   
 
Sveinbjörn Beinteinsson 1924-1993 

Sveinbjörn var yngstur skáldsystkinanna átta frá Grafardal en sum þeirra eru meðal 
þekktustu skálda Borgarfjarðar.  Sveinbjörn bjó á Draghálsi í Hvalfjarðarstrandarhreppi í 
tæp fimmtíu ár, hann stofnaði Ásatrúarsöfnuðinn og var fyrsti allherjargoði hans.  Frá hans 
hendi komu bæði frumortar ljóðabækur sem og útgáfur á ýmsum ritum tengdum 
bragfræði.    
 
Þorgeir Sveinbjarnarson 1905-1971 

Þorgeir var fæddur og uppalinn á Efstabæ í Skorradal, hann varð síðar m.a. forstjóri 
Sundhallar Reykjavíkur.  Frá hans hendi komu út þrjár ljóðabækur, Vísur Bergþóru 1955, 
Vísur um drauminn 1965 og Vísur jarðarinnar 1971. Að auki liggja eftir Þorgeir greinar um 
íþróttir og uppeldismál og einnig birtust eftir hann þýðingar á smásögum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helstu heimildir: Borgfirskar æviskrár, útg. Sögufélag Borgarfjarðar. Íslenzkt skáldatal, útg. Menningarsjóður. 
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