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Myndayfirlit 

 

Mynd 01.01 Þessi mynd er af Herjólfssvæðinu. 1. Hvítu tjöld heimamanna. 2. Stóra 
sviðið og danssvæðið fyrir neðan brekkuna. 3. Stóra veitingatjaldið. 4. Litla sviðið og 
danspallurinn við hliðina á tjörninni. 5. Kamrar og önnur þrifaðstaða. 6. Geymslan. 7. 
Sjúkraaðstaðan. 8. Brennustæðið á Fjósaklett. 9. Vegurinn að Dalnum. 10. Gæslan. 
Myndin er tekin af Kára Birni árið 2000 og er fengin af síðu 
http://www.hrappur.is/eyjar/kort.htm# þann 2. desember 2007. 
 
 
Mynd 01.02 Þessi mynd er tekin  
af Herjólfsdal úr lofti. Nafn þess 
sem tók myndina er ekki getið 
en hún er fengin af síðunni 
www.nykur.is/Myndaalbúm_3/
Herjólfsdalur%201.jpg þann 3. 
desember 2007. 
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01.03 Hliðið inn á 
Þjóðhátíðarsvæðið á Týs hátíð. 
Ártal fylgir ekki. Myndin er 
fengin af 
http://www.heimaslod.is/?title=
Mynd:Tjh2.jpg þann 3. desember 
2007. 
 
 
 
 
 
 
01.04 Hofið í Herjólfsdal í 
fullum skrúða. Eigandi 
myndarinnar er Brynjúlfur 
Jónatansson frá Breiðholti. 
Myndin er tekin af 
http://www.heimaslod.is/?title=
Mynd:Jodhatid_04.jpg þann 3. 
desember 2007. 
 
 
 
 
 
 
01.05 Risastór kolkrabbi sem var 
settur ofan á sviðið á 
Þjóðhátíðinni árið 1986. Myndin 
er tekin af 
http://www.heimaslod.is/?title=
Mynd:Tjh19.jpg þann 3. 
desember 2007. 
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01.06 Bekkjabíll árið 1950. Opinn með 
bekkjum sitt hvorum megin. Myndin er 
tekin af 
http://www.heimaslod.is/?title=Mynd:Tjh
47.jpg þann 3. desember 2007. 
 
 
 
 
 
 
01.07 Bekkjabílar eins og þeir líta út árið 
2000 og eru enn í þessari mynd. 
Myndin er tekin af 
http://www.hrappur.is/eyjar_2000/ 
þann 3. desember 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.08 Bergið er hentugt fyrir sigíþróttina. 
Myndin er tekin af 
http://www.heimaslod.is/?title=Mynd:Tjh34.jpg 
þann 3. desember 2007. 
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01.09 Hvítu tjöldin á fyrstu árunum 
sem Þjóðhátíð Vestmannaeyja var 
haldin. Myndin er tekin af Kjartani 
Guðmundssyni og er fengin af 
http://www.heimaslod.is/?title=Mynd:
Tjh54.jpg þann 4. desember 2007. 
 
 
 
 
 
 
01.10 Hvítu tjöldin eftir að farið var 
að raða þeim skipulega eftir götum. 
Myndin er tekin af 
http://www.heimaslod.is/?title=Myn
d:Tjh27.jpg þann 4. desember 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
01.11 Hvítt tjald með upphengdri 
eldhúsinnréttingu og eldhúsborði. 
Myndin er tekin á Þjóðhátíð 
Vestmannaeyja árið 2007 af Elsu 
Ósk Alfreðsdóttur.  
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01.12 Brennan á Fjósakletti. Myndin er tekin af 
http://www.heimaslod.is/?title=Mynd:Tjh20.jpg 
þann 4. desember 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.13 Flugeldasýningin á laugardagskvöldinu á 
Þjóðhátíð. Myndin er tekin af 
http://www.heimaslod.is/?title=Mynd:Tjh18.jpg 
þann 4. desember 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.14 Blysförin á miðnætti 
sunnudagskvöldsins. Blysin eru 
eins mörg og árin sem Þjóðhátíðin 
hefur verið haldin. Myndin er tekin 
af 
http://www.hrappur.is/eyjar_2001/e
yjar2001/pages/IMG_9745_JPG.ht
m þann 4. desember 2007. 
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01.15 Prúðbúnir 
áhorfendur á 
Þjóðhátíðinni 1955. 
Myndin er í eigu 
Fanneyjar Ármannsdóttur 
og er tekin af 
http://www.heimaslod.is/
?title=Mynd:Thj%C3%B
3%C3%B0h%C3%A1t%
C3%AD%C3%B003.jpg 
þann 4. desember 2007. 
 
 
 
 
 
01.16 Hópur Þjóðhátíðargesta 
klæddur eftir veðri á Þjóðhátíð 
2002. Myndin er tekin af 
http://www.hrappur.is/eyjar_200
2/seria1/pages/IMG_6410.htm 
þann 4. desember  2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.17 Vinir Ketils Bónda eða VKB. 
Hagsmunafélag karlmanna og 
búningahópur Þjóðhátíða. Myndin 
er tekin af 
http://www.vinirketils.com/um_fela
gid.html þann 4. desember 2007. 
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Formáli 

Ég vil fyrst og fremst þakka leiðbeinanda mínum Terry Gunnell dósent í þjóðfræði 

við Háskóla Íslands fyrir mikla hvatningu, uppbyggilegar athugasemdir og góða 

leiðsögn. Einnig vil ég þakka Kristínu Einarsdóttur þjóðfræðikennara fyrir 

ómetanlega hvatningu varðandi efnisval þessarar ritgerðar í upphafi og síðan 

yfirlestur hennar í lokin. Án þessara kennara hefði ritgerðin ekki litið dagsins ljós og 

það er einnig ómetanlegt að vita það að ég hafði ótakmarkaðan aðgang að vitneskju 

þeirra og ráðleggingum þegar á þurfti að halda. Ég vil einnig þakka viðmælendum 

mínum sem gáfu sér tíma til þess að spjalla við mig um efnið. Það var Svavar 

Steingrímsson og Eygló kona hans sem tóku á móti mér opnum örmum og af mikilli 

velvild að heimili þeirra í Vestmannaeyjum. Einnig voru Hrefna Guðjónsdóttir, 

Bryndís Guðjónsdóttir og Sigurlaug Björk Böðvarsdóttir allar af vilja gerðar til að 

aðstoða mig við upplýsingaöflun og hvers kyns upplýsingar. Eiginmaður minn Ásgeir 

Sigurðsson var mér einnig til halds og trausts við gerð ritgerðarinnar. Ég hafði beinan 

aðgang að honum velktist ég í vafa um einhver atriði og aldrei stóð á svörunum enda 

hefur hann sótt flestar Þjóðhátíðir síðan hann fæddist og hjálpfús með eindæmum. 
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I Inngangur 

Þjóðhátíð Vestmannaeyja er ein stærsta útihátíð sem haldin er á Íslandi ár hvert í 

ágústbyrjun og eina hátíðin sem haldin hefur verið nánast samfellt í rúma öld (sjá 

kafla III.2). Í þrjá daga á ári safnast Vestmannaeyingar saman í Herjólfsdal og bjóða 

gesti velkomna á hátíðina og segja má að þetta sé mikrocosmos í tíma og rúmi. 

Hátíðarsvæðið er afmarkað og stórfenglega búið, bæði af náttúrunnar og manna 

höndum. Hvítu tjöld heimamanna eru eins og lítil heimili í skipulögðum götum á 

meðan á hátíðinni stendur og eru þau búin húsgögnum, mat og drykk. Tjöld 

aðkomumannanna eru á öðrum stað í Dalnum og er einna helst eins og lítið kúluþorp 

hafi litið þar dagsins ljós. Tjörn er í miðjum Dalnum með ljósaskreyttri brú yfir sig 

miðja og við hana eru verslunarbásar þarsem hægt er að kaupa sér sælgæti, búninga 

og neonljós hvers konar svo eitthvað sé nefnt. Svæðið er þá afgirt með hliðum og 

vaktað af gæslufólki og er náið samstarf milli þeirra og sjúkragæslustarfsmannanna 

sem eru með aðstöðu á svæðinu til að sinna fólki. Fólk getur einnig fengið heitan mat 

í veitingatjaldinu sem er staðsett rétt hjá stóra sviðinu. Stóra sviðið snýr einmitt að 

brekkunni þar sem fólk getur setið og tekið undir með lögunum enda er brekkan eins 

og sérsmíðuð áhorfendastúka af náttúrunnar hendi og þegar tónlistin endurkastast frá 

hamraklettunum hefur það magnaðri áhrif en nokkur hljómtæki gætu haft. Á þessari 

þriggja daga hátíð virðist fólk sameinast. Svo virðist sem öll mörk milli fólks hverfi 

innan þessa afmarkaða svæðis á þessum afmarkaða tíma. Með ljósadýrð, gnægð 

matar, drykkja og tónlistar þá losnar um ákveðin höft hjá fólki og þannig virðist það 

upplifa ákveðið frelsi. Fólk klæðist búningum, tekur upp á alls kyns hlutum sem það 

myndi ekki annars gera og allt er þannig leyfilegt: á þessum tíma er því ekkert 

eðlilegra en að vera óeðlilegur.  

Hátíð þessi hefur fyrir löngu fest sig í sessi og er uppfull af hefðum og siðum 

sem hafa gengið frá einni kynslóðar til annarrar. Þetta er því ákveðin samfella í 

gegnum aldirnar þótt hátíðin hafi tekið breytingum með breyttu samfélagi í gegnum 

tíðina. Markmið mitt með þessari ritgerð er að skoða vandlega þróun hátíðarinnar frá 
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því að hún var fyrst haldin, skoða hvers kyns eðlisumbreyting hátíðarinnar hefur átt 

sér stað og greina hvaða þörfum hún mætir hjá þátttakendum. 

 Rannsókn mín byggist fyrst og fremst á vettvangsrannsókn þar sem ég sótti 

Þjóðhátíð Vestmannaeyja heim árið 2007 og skráði þar helstu atriði hjá mér. Þessi 

hátíð var sú fimmta sem ég hef farið á enda á ég tengdafjölskyldu í Vestmannaeyjum 

svo efnið stendur mér nærri. En í vettvangsrannsókn minni einblíndi ég á að skoða 

hátíðina með augum þjóðfræðinnar og út frá þeim kenningum sem ég hafði lesið mér 

til um. Jafnframt lagði ég áherslu á að skoða hátíðina frá augum heimamanna sem og 

aðkomufólksins. Í október flaug ég síðan til Vestmannaeyja og tók tvenn viðtöl 

samkvæmt eigindlegri rannsóknarhefð; Annars vegar við Svavar Steingrímsson (f. 

1936) sem tók á móti mér á heimili sínu og rifjaði upp minningar af þeim 

Þjóðhátíðum sem hann sótti þótt hann hafi ekki farið inn í Dal síðustu 30 ár. Hins 

vegar sat ég yfir sunnudagskaffi með tengdamóður minni, Hrefnu Guðjónsdóttur 

(f.1956), systur hennar Bryndísi Guðjónsdóttur (f.1960) og dóttur hennar, Sigurlaugu 

Björk Böðvarsdóttur (f. 1980) í óformlegu spjalli þar sem ég lét upptökutækið rúlla 

en þær eru allar búsettar í Vestmannaeyjum. Að endingu fékk ég ómetanlegar 

upplýsingar í Þjóðhátíðarblöðum Vestmannaeyja sem gefið er út á hverju sumri. Þar 

eru hin ýmsu viðtöl við heimamenn og brottflutta Vestmannaeyinga, gesti og hvers 

kyns aðstandendur hátíðarinnar. Ég styðst því að miklu leyti við þau þegar ég skoðaði 

þróun hvers þáttar hátíðarinnar fyrir sig. 

 Ritgerðinni er skipt í fjóra hluta. Fyrst fer ég yfir allar þær kenningar sem 

nauðsynlegt er að hafa þekkingu á fyrir áframhald ritgerðarinnar, útskýri þær eftir 

bestu getu og dreg fram þau atriði sem munu varpa ljósi á eðli hátíðarinnar frá 

þjóðfræðilegu sjónarhorni. Í næsta kafla skýri ég frá ákveðnum 

bakgrunnsupplýsingum sem mér finnst verða að koma fram þar sem ég tel atburðina 

hafa haft áhrif á hátíðina í gegnum tíðina. Ég segi stuttlega frá Vestmannaeyjum og 

sögu bæjarins, frá fyrstu Þjóðhátíðinni sem haldin var 1874 og fer síðan stuttlega yfir 

útihátíðir á Íslandi. Í næstsíðasta kaflanum fjalla ég um vettvangsrannsókn mína á 

hátíðinni og rek svo þróun Þjóðhátíðarinnar frá upphafi til dagsins í dag, hvern þátt 

fyrir sig. Að endingu lýtur síðasti kaflinn að greiningu hátíðarinnar: ég reyni að varpa 

ljósi á hvaða þörfum hún mætir hjá fólki, greini eðli hennar og skoða hátíðina út frá 
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þeim kenningum sem ég reifaði í fyrsta kaflanum. Ritgerðina enda ég á lokaorðum og 

stikla þar á stóru varðandi helstu niðurstöður rannsóknarinnar. 
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II Kenningar 

Í þessum kafla mun ég fara yfir þær helstu kenningar sem ég mun styðjast við í 

ritgerðinni: Ég mun byrja á því að skilgreina orðið „hátíð“ og fjalla um sambærileg 

orð í öðrum tungumálum. Þvínæst fer ég ítarlega yfir kenningar Mikhail Bakhtin um 

karnival og í kjölfarið skýri ég frá gömlu íslensku vikivökunum sem dæmi en þeir 

eiga margt sameiginlegt með karnivali og Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Einnig mun 

ég fjalla um Johan Huizinga og kenningar hans um leiki og tengingu þeirra við hátíðir 

en Arnold van Gennep hafði einmitt rannsakað slík tengsl milli hátíða og leikja 

nokkrum árum áður og fært fram kenningar um vígsluathafnir. Út frá umfjöllun um 

vígsluathafnir fer ég svo yfir kenningar Victor Turner um jaðartíma og hugtakið 

„liminality“ og lýsi svo hvernig Mircea Eliade fjallar einnig um þennan tiltekna 

jaðartíma sem helgan tíma. Að lokum fjalla ég um Michel de Certeau og kenningu 

hans um hneigð fólks í agasamfélagi til að brjóta niður ráðagerðir yfirvaldsins. Í 

V.kafla mun ég svo sýna fram á tengsl þessara kenninga við Þjóðhátíð í 

Vestmannaeyjum. 

II.1 Hátíð 

Orðið hátíð er skilgreint sem vegleg veisla (Árni Böðvarsson, 1993:347) eða „vegleg 

samkoma, oft í tilefni tímatalstengdra, trúarlegra eða þjóðmenningarlegra atburða“ 

(Mörður Árnason, 2002:550). Margar heimildir gefa til kynna að íslenska orðið hátíð 

hafi upphaflega tengst eingöngu kirkjulegum og kristnum athöfnum og að 

orðnotkunin hafi fyrst og fremst verið trúarlegs eðlis (Kristín Einarsdóttir, 2004) þótt 

það eigi ekki endilega við lengur. Ef við skoðum orðið sjálft þá samanstendur það af 

orðunum há-tíð og táknar það að lyfta sér upp og gefur í skyn að vanalega sé tíðin 

lág. Orðið gefur þannig til kynna að yfirleitt séum við niðri á jörðinni en á meðan á 

hátíðinni stendur séum við hátt uppi; að á þessum tíma sé andinn yfir líkamanum. Sú 

löngun og framkvæmd að leggja vinnu og áhyggjur hversdagsins til hliðar og gleyma 

sér í hátíðarhöldum er sammannlegt fyrirbæri. Á þeim tímum sem hátíðir eru haldnar 

er einkum haldið á lofti þeim einkennum sem eru sérstök í hverju samfélagi: með því 
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upphefur hver samfélagshópur sig og skapar sér sérstöðu. Á einmitt þessum tímum 

stígur fólk út úr hinu veraldlega tíma og rúmi og heldur á vit hátíðarhaldanna sem 

hópur (Turner, 1982:7). 

Á enskri tungu eru orðin „festival“, „festivity“ og „feast“ notuð yfir það sem 

við köllum hátíð (Arngrímur Sigurðsson, 1994:305). Orðið „feast“ felur líka í sér mat 

eða veglega matarveislu og endurspeglar aðra hlið hátíðar, enda tengist flestum 

hátíðum að borða annað hvort mat sem er ekki á boðstólnum hversdags eða þá að 

óhemjumikið magn af mat er látið í sig. Þetta einkenni hátíða er einmitt stór þáttur í 

umræðu Mikhail Bakhtin um karnival og farið verður yfir hér næst. 

II.2. Mikhail Bakhtin 

Í umræðunni um Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum mun ég aðallega styðjast við verk 

rússneska heimsspekingsins Mikhail Bakhtin, Rabelais and his World (1984). Í 

þessari bók tekur Bakhtin fyrir verk François Rabelais (1494 – 1553) sem var 

franskur höfundur á endurreisnartímanum og skrif hans einkenndust af miklu 

ímyndunarafli, háðsádeilum, hinu gróteska, dónalegum bröndurum, klámvísum og 

stjórnleysi. Í bók sinni skoðar Bakhtin karnival hugtakið út frá bókmenntum Rabelais 

og öðrum miðaldaverkum: hér finnur hann einkenni karnivalsins og merkingu þess í 

lífi fólks. 

 Bakhtin flokkar samfélagið í tvennt. Annars vegar er það hin ríkjandi opinbera 

menning. Þessi menning er lærð og stýrð af stjórnvöldum og ráðandi mönnum. Hins 

vegar er alþýðumenningin. Hún birtist sem mótvægi við hina ríkjandi opinberu 

menningu og einkennist af hlátri og skemmtunum. Bæði almenningur og hinir 

valdameiru tóku þátt í karnivalinu sem einkennist af hinu gróteska (Bakhtin, 

1984:96). 

Nú hef ég tvisvar nefnt hugtakið „gróteska“ og því tími til kominn að skýra 

nánar hvað átt er við með því. Hið gróteska (e. grotesque) mætti skýra sem hið 

líkamlega: allt það sem viðkemur líkamanum og sérstökum líkamshlutum verður 

ríkjandi og tekur yfir á karnival tímum. Til að skilja þetta betur þarf fyrst að skoða 

hvernig miðaldarmenn litu á alheiminn (e. medieval cosmos). Allt var byggt á 

lífsreglum fjögurra frumefna: jörð, vatn, loft og eldur. Jörðin er miðjan sem eldurinn 
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leitar upp frá og breytist í loft, loftið breytist í vatn og vatnið fer svo að endingu aftur 

í jörðina. Þessi hringrás þótti normið og einkenndi það sýn manna á marga hluti, þar 

með talinn líkamann: hringrásarferli hans að neyta matar sem fer í gegnum 

meltingarveginn og að lokum skilað í formi úrgangs, þótti þannig einnig vera normið. 

En samkvæmt Bakhtin var þessi hringrásarmynd af heiminum eyðilögð á 

uppreisnartímabilinu (e. Renaissance). Áherslan var því lögð á hið lárétta og hið 

lóðrétta í stað hinnar eilífu hringrásar. Tíminn varð smám saman skilgreindur sem 

láréttur og í beinni línu og áherslan var lögð á fortíð og framtíð í stað hringrásar 

árstíðanna. Hið lóðrétta form má sjá í stéttaskiptingu og hún varð áberandi: bilið á 

milli manna varð meira, fólk var flokkað í hástétt og lágstétt og ójöfnuðurinn jókst. 

Þessi breyting á alheimsskynjuninni var sem fyrr segir einnig færð yfir á 

mannslíkamann og farið að líta á hann, og það sem gerðist í honum, sem lóðréttan í 

stað þess að hringrásarferlið væri normið: hann var einnig orðinn að eins konar miðju 

alheimsins í hugum manna og í kjölfarið skapaðist nýr hugsunarháttur um líkamann 

og meðvitund sem þekktist ekki áður. Skynjunin varð því að efri og neðri líkama þar 

sem efri parturinn þótti æðri en neðri partur líkamans var talinn óæðri (Bakhtin, 

1984:362-364 og 367). Þetta leiðir okkur einmitt beint í hið gróteska; það viðkemur 

þörmum og kynfærum en þau eru um leið tengd við endurnýjun og endurfæðingu. 

Segja má að karnival sé þannig upphefð þess gróteska og hinnar gömlu 

alheimsskynjunar (Bakhtin, 1984:317).  

Á þessum hátíðum verður lýðurinn oft stjórnlaus og hegðun hans einkennist 

þá af óhófi og svalli, upphefð líkamans og þess „lága“: ofát, ofdrykkja, og losun 

úrgangs er þá sérstaklega ríkjandi. Bakhtin kallar þetta „líkamlegt raunsæi“. Hann vill 

meina að allir þættir líkamans séu á þessum tíma teknir sem jákvæðir í stað þess að 

þeir séu slitnir frá öðrum þáttum lífsins og gerðir í einrúmi. Þeir eru þá viðurkenndir 

sem sammannlegir þættir lífsins (Bakhtin, 1984:11-19). Hið gróteska er því 

umsnúningur þar sem neðri parturinn tekur stjórnina, hinn óæðri hluti tekur yfir og 

verður æðri á meðan á karnivalinu stendur. 

Eins og ég nefndi áðan skiptist samfélagið, samkvæmt Bakhtin, annars vegar í 

ríkjandi opinbera menningu og hins vegar í alþýðumenningu. Opinbera menningin 

stillir sér fram sem hið stöðuga og rétta en hin síðarnefnda var byggð á hlátri og 
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helguð af hefðinni. Þessar hátíðir voru utan kirkju og tilheyrðu annarri vídd. Þar sem 

hlátur einkenndi slíkar hátíðir voru þær álitnar skaðlegar gagnvart valdinu þar sem 

hláturinn er niðurrifsafl: hann dregur fram misræmi, mótsagnir og hræsni. Karnivalið 

felur einnig í sér tímabundinn aðskilnað frá stéttaskiptingu milli manna og allir verða 

jafnir: semsagt reglur hins venjubundna lífs virðast falla niður á meðan á því stendur. 

Allar hugmyndir um æðri og óæðri, að vera efnaður eða njóta virðingar samfélagsins 

eru þannig ógiltar um stund og allir þátttakendur virðast vera dregnir á sama plan. 

Þessi umsnúningur er stór þáttur í einkenni karnivals: það sem er ofar er fært neðar, 

það sem er að innan kemur út og reglur eru teknar og þeim er snúið við (sjá kafla V). 

Hér á Íslandi eins og annars staðar hafa lengi verið haldnar hátíðir og segja má 

að vikivakahátíðir hafi sýnt skýr dæmi um hina karnivalísku eiginleika eins og farið 

verður yfir í næsta kafla. Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum ber einmitt mörg þau einkenni 

sem tíðkaðist á slíkum hátíðum fyrr á öldinni og ég kem betur að því síðar í 

ritgerðinni. 

II.3. Karnival fyrr á öldum: Vikivakar og dansleikir 

Dansleikir virðast hafa átt sér stað á Íslandi fyrir siðaskipti og oft er talað um dans og 

leiki í heimildum frá 13. öld. Dansleikir voru líklega enn viðhafðir á 14. öld þótt 

heimildum um þá fari fækkandi en færri heimildir eru sennilega tákn um þverrandi 

sagnaritun frekar en það að vinsældir leikjanna minnki (Jón Samsonarson, 1964:xiii-

xvii). Skemmtisamkomur sem þessar hafa yfirleitt verið haldnar að kvöldlagi á 

stórum bæjum í sveitinni. Karlar og konur drukku saman, kváðu kvæði hvort til 

annars og dönsuðu í hring. Ekki var dansað við hljóðfæraslátt heldur eftir lagi vísna 

sem dansmenn sungu sjálfir (Ólafur Davíðsson, 1888-1892:12). Þau kvæði sem voru 

sungin fela í sér ýmsar frásagnir sem tengdust átökum milli afla: gæfu mannsins er 

teflt fram gegn ógnvænlegum öflum náttúrunnar, álfamær hyllir hinn mennska og 

sumarblærinn ríkir, en hvað mest snúast þó kvæðin um ástina og örlög elskenda (Jón 

Samsonarson, 1964:xxvii-xxviii). Það má sjá vissa samsvörun í yrkisefni kvæðanna 

og í Þjóðhátíðarlögum Vestmannaeyja og ég fer nánar í það í IV.2.5.kafla og V.kafla. 

 Líklegt þykir að þessar gleðisamkomur hafi verið óheflaðar og samræði milli 

karla og kvenna hafi farið fram á einhverjum þeirra eins og sjá má úr gömlu handriti: 
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[...] þegar fullvíst er, að á slíkum samkundum hafa verið margar hlálegar, 
blautlegar og lostasamar athafnir (Guðmundur Finnbogason, 1933:85-
87).1 

 

Óhemlað eðli þessara samkoma hafa farið fyrir brjóstið á sumu fólki eftir siðaskiptin 

eins og sjá má á þessum ummælum: 

 

Í þriðja máta fyrirbýð öllum þeim sem eg byggi stólsins eður aðrar jarðir 
að ljá hús til þeirra óhófsömu vökunótta sem í þessum dal [Svarfaðardal] 
tíðkast bæði af því unga uppvaxandi yngisfólki og so sjálfum þeim eldri 
yfir og undir settum, hvörja gleðinætur mér sýnast með sínu óhófi til 
afmursláta og saurlifnaðar meir en til gagns eður gamans hóflegs gjörðar 
vera af velmörgum (Jón Illugason, 1664).2 

 

Vökunóttum hefur því líklega farið fækkandi og jafnvel lagðar af sumsstaðar 

við lok 16. aldar og á 17. öld vegna andstöðu kirkjulegra og veraldlegra yfirvalda. 

Aftur á móti hafa dansleikir ekki verið fátíðir á 17. öld og ummælin hér að ofan um 

óhóf og saurlifnað í Svarfaðardal eru einmitt úr bréfi frá 1664. Einnig virðast gleðir á 

Jörfa og Staðarfelli lifa til aldarloka og sjá má að hnignun þessara hátíða hefur því 

væntanlega tekið langan tíma og gengið misjafnt yfir. Enn er haldin gleði á fyrri hluta 

18. aldar þótt ekki sé vitað hversu útbreidd hún hafi verið og hún hefur líklega horfið 

með öllu fyrir aldamót eða á síðustu áratugum 18. aldar (Jón Samsonarson, 

1964:ccxxxiii).  

 Í gegnum sögu vikivakanna getum við lesið þörf Íslendinga á slíkum 

skemmtunum: þrátt fyrir mikla andstöðu yfirvalda yfir nærri tvær aldir var ekki hægt 

að berja þessar gleðisamkomur niður. Þar sem mikið hefur verið drukkið, dansað, 

borðað og oft endaði gleðin í samræði karla og kvenna, má sjá marga sameiginlega 

þætti íslenskum dansleikjum og vikivökum fyrr á öldum og svo með karnival 

kenningum Bakhtins sem ég fór yfir hér að ofan. Ég mun síðan sýna fram á að 

Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum á einnig margt sameiginlegt með þeim. Þeir leikir sem 

                                                 
1 Úr Qualiscunque Descriptio Islandiae sem er Íslandslýsing sem gefin var út í Hamborg árið 1928. 
(Veröffentlichungen aus der Hamburger Staats- und Universitäts-Bibliothek I) eftir íslensku handriti 
sem leynst hafði þar í borg. Útgefandi er Fritz Burg. Höfð er til hliðsjónar íslensk þýðing Guðmundar 
Finnbogasonar í Skírni 1933, bls.85-87. 
2 Í bréfabók Jóns Hólaráðsmanns Illugasonar á Urðum, JS 360 8vol, er bréfið skrifað árið 1664. 
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voru svo samofnir vikivakahátíðum og tenging leikja við hátíðir almennt hafa einmitt 

vakið áhuga ýmissa fræðimanna eins og farið verður yfir hér næst. 

II.4. Johan Huizinga 

Hollenski sagnfræðingurinn Johan Huizinga (1872-1945) skrifaði bók sem heitir 

Homo Ludens (1970) og fjallar um hinn mikilvæga sess sem leikir og hátíðir skipa í 

mannlegu samfélagi og hvernig það sé okkur eðlislægt að bregða á leik. Hann lýsir 

helgileikjum eða ákveðnum „rituölum“ þannig að það séu athafnir sem eru 

framkvæmdar ár eftir ár. Hann segir þær vera heilagar hjá fólki, án þess þó að 

athafnirnar tilheyri endilega trúarlegu lífi einstaklinganna sem taka þátt. Hann segir 

einnig að leikir og hátíðir séu mjög samofin fyrirbæri: að þau virðast frysta hinn 

hversdags heim sem við lifum í, skapa nýjan heim á afmörkuðu svæði, taka ákveðinn 

afmarkaðan tíma og bera með sér sínar eigin reglur þrátt fyrir aukið frelsi til athafna 

(Huizinga, 1970:41). Þar sem leikurinn fer fram á ákveðnu svæði og hefur upphaf og 

endi segir það okkur að hann er takmarkaður. Þessi takmarkaði leikur verður að 

tímabundnum heimi innan hins venjulega alheims en það á einmitt einnig við um 

Þjóðhátíð Vestmannaeyja eins og ég sýni fram á í V.kafla. 

Hluti af því að aðgreina þennan leik frá hinu hversdagslega lífi er sú athöfn 

sem oft fylgir honum: að klæða sig upp, fara í sérstakan búning eða fatnað sem sýnir 

að þú ert virkur þátttakandi í leiknum. Tengsl milli karnivalhátíða og leiks eru þannig 

mikil: bæði fela í sér kyrrstöðu hins hefðbundna samfélags. Hátíðin sem og leikurinn 

geta líka verið tekin mjög alvarlega, eru afmörkuð við ákveðið svæði og ákveðinn 

tíma og hafa sínar eigin reglur.  

II.5. Arnold van Gennep 

Annar maður sem hefur skoðað hátíðir og tengsl þeirra við leiki og líf manna er 

franski mannfræðingurinn Arnold van Gennep (1873-1957) sem gaf út bók sína Rites 

de Passage árið 1909. Hann segir í henni að allar breytingar, hvort heldur sem eru á 

lífinu eða árinu, kalli á breytingasiði. Í þessu sambandi innleiddi hann þrjú hugtök 

sem hann sagði að ættu við um siði. Hann sem sagt telur þessa siði eða vígsluathafnir 

(e. rites of passage) bera með sér þrenns konar tímabil: Það fyrsta er „aðskilnaður“ 
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(e.rites of separation) en þá er átt við þá siði sem fela í sér kveðju við ákveðinn hóp 

eða samfélag sem við erum að segja skilið við. Útfararsiðir eru til dæmis þar í flokki 

þar sem einstaklingur segir skilið við jarðarlífið. Annað tímabilið kallar van Gennep 

„umbreytingu“ (e. transition rites) en það er ákveðið millibilstímabil milli kveðju og 

innlimun: trúlofunartími eða meðgöngutími frumbyrju. Þriðja og síðasta tímabilið er 

„innlimun“ (e. incorporation) og það eru siðirnir sem tákna inngöngu okkar inn í 

nýjan hóp eða nýtt samfélag: eins og brúðkaup sem innlimar okkur í samfélag giftra 

og fæðing frumbyrju sem er innlimun í samfélag mæðra (van Gennep, 1969:10). 

 Umbreytingartími eða millibilsástand hefur jafnframt verið kallað 

þröskuldsástand, þar sem fólk stendur á þröskuldinum milli hópsins sem þeir voru að 

kveðja án þess þó að hafa verið innlimað í hópinn sem þeir stefna til. Ég fjalla einmitt 

sérstaklega um þetta jaðartímabil í næsta kafla. 

II.6. Victor Turner 

Mannfræðingurinn Victor Turner (1920-1983) var undir miklum áhrifum af 

kenningum van Genneps um þrískiptingu vígsluathafna sem ég fór yfir hér að ofan og 

þróaði hugtak van Genneps um „liminality“. Hugtakið á við um þá umbreytingu sem 

á sér stað á miðstigi vígsluathafnanna; þegar reglur samfélagsins eru lagðar til hliðar 

og margt verður leyfilegt sem annars þykir ekki við hæfi (Turner, 1982:36). Fólk 

hagar sér þá öðruvísi á þessum jaðartíma eða millibilstíma: jöfnuður verður á meðal 

fólks eins og Bakhtin fjallaði um í karnival kenningum sínum hér að ofan og 

tjáningarmáti fólks breytist. Þessi atriði eiga vel við um rannsókn mína á Þjóðhátíð í 

Vestmannaeyjum. Fólk hagar sér öðruvísi á Þjóðhátíðinni, það klæðist einnig öðruvísi 

og reglur hversdagsins eru brotnar. Sumir hlutir fá þannig meiri og dýpri merkingu á 

þessum liminal tímum.  

Talið er að á þessum tímum verði bil milli heima óverulegri og vættir og aðrar 

verur fari á stjá og þá sérstaklega á jaðartímum dagatalsins. Um jólahátíðina og 

áramótin skapast einmitt slíkur jaðartími. Í sumum bæjum á Íslandi fara börn í 

dulbúningum út á þrettándanum, sem er einnig jaðartími þar sem jólin eru að taka 

enda og hversdagurinn er að taka við. Þau betla þá sætindi á tröppum bæjarmanna og 

snúa þannig hinu hefðbundna ferli við þar sem þau þurfa vanalega að borga fyrir 
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sælgæti (Vilborg Davíðsdóttir, 2004). Annar slíkur dulbúningarsiður barna er haldinn 

í vikunni fyrir páskaföstu og fer fram á öskudegi: þá klæða börnin sig öðruvísi og fara 

í búninga, hegða sér öðruvísi og borða öðruvísi mat. Þau eru ósnertanleg rétt á meðan 

og þeim leyfist að brjóta reglur hversdagsins með því að klæða sig og syngja eins og 

hver vill. Þessi dæmi sýna okkur hvers kyns viðsnúningur er leyfilegur á jaðartímum 

(Kristín Einarsdóttir, 2004). Busadagur og „dimission“ eru einnig mikilvægar 

jaðarhátíðir hér á landi. Báðar eru hátíðir fyrir alla nemendur en um leið eru þær 

vígsluathafnir: annars vegar fyrir nýnema og hins vegar þá sem eru að ljúka 

skólagöngunni. Þeir sem gangast undir þessar vígsluathafnir klæðast þá á meðan 

búningum eða eru „merktir“ á einhvern hátt. Reglur eru brotnar á þessum liminal tíma 

þar sem flest allt er leyfilegt gagnvart þeim „merktu“. Á meðan á vígslunni stendur 

standa þeir þá á þröskuldi milli samfélags sem þeir eru að skilja við og bíða þess að 

vera teknir inn í annað (Gunnell, 2003:471-480 og 2006:823-833). Í V.kafla mun ég 

svo sýna fram á hvernig þessar kenningar van Gennep og Turners eiga einnig við um 

Þjóðhátíð Vestmannaeyja. 

 Turner segir einnig að á þessum jaðartíma þegar hvers kyns skil mætast þá 

skapast helgur tími sem brúar bil inn í aðra heima, sem og fortíð og framtíð. Þessi 

hugmynd um „helgan tíma“ hefur einnig verið rannsakaður af öðrum fræðimanni, 

Mircea Eliade. 

II.7. Mircea Eliade 

Mircea Eliade (1906-1986) var rúmanskur trúabragðafræðingur og rithöfundur sem 

skrifaði bókina Patterns in Comparative Religion (1993). Þar skiptir hann upplifun 

mannsins á raunveruleikanum í tvennt: hið veraldlega (e. profane) og hið heilaga (e. 

sacred) ásamt því að fjalla mikið um heilagan tíma (e. sacred time). Eliade segir, eins 

og van Gennep og Turner, að hátíð sé haldin við byrjun og endalok tímamóta af 

einhverju tagi og að það virðist vera sammannlegt að halda upp á slík skil með 

einhverri viðhöfn (Eliade, 1974:52). Þessi viðhöfn gerir stundina heilaga og býr til 

„há-tíð“. Hún brúar bilið milli heima og tíma líkt og Turner heldur einnig fram og 

nefnt var í liðnum hér fyrir ofan. Eliade segir að framkvæmd vissra athafna geri 

tímann þannig heilagan og má þar nefna altarisgöngur sem dæmi. Tíminn er þá núna 
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en samt er athöfnin vísun aldir aftur í tímann sem veldur því að við séum hér og líka 

þar. Presturinn í altarisgöngunni er ekki bara hann sjálfur heldur verður Jesús á sama 

tíma og þegninn verður lærisveinn (Eliade, 1993:1-4 og 391-392). Með þessari 

þátttöku verðum við nátengd fortíðinni og gerum okkur á sama tíma grein fyrir 

endurnýjun tímans. En undirbúningurinn og aðdragandinn er ekki síður mikilvægur 

varðandi hátíðir: föstur eru fyrir páskana og undirbúningur jólanna er hluti af því sem 

gerir stundina hátíðlega og ekki síst skapar undirbúningurinn fyrir Þjóðhátíð 

Vestmannaeyja mjög miklu máli svo hátíðarinnar sé notið sem skyldi.3  

 Nú hef ég farið yfir flestar þær kenningar sem ég mun styðjast við í 

rannsóknarvinnu minni á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Ég hef meðal annars farið yfir 

karnivalkenningar og óhóf sem fylgir slíkum hátíðum og þörfina fyrir frelsi á meðan 

á þeim stendur. Síðasti fræðimaðurinn sem ég fjalla um í þessari rannsóknarritgerð 

tekur einmitt á þeim þáttum mannsins: þörfina fyrir frelsi og þá hneigð að koma sér 

undan reglum og yfirvaldi. 

II.8. Michel de Certeau 

Franski fræðimaðurinn Michel de Certeau (1925-1986) gaf út bók sína Practice of 

Everyday Life árið 1988. Þar heldur hann því fram að við, sem félagslegar verur, 

beygjum og sveigjum lögin og reglur eftir mesta megni. Það sé semsagt í eðli 

mannsins að streitast gegn því að það sé ákveðið fyrir hann hvað hann gerir, hvar 

hann gerir það og hvernig. Hann tekur sem dæmi að við höfum hneigð til að skapa 

okkar eigin göngustíga: við viljum semsagt ganga þvert yfir götu, stíg eða gras í þá átt 

sem við þurfum að fara í stað gangstéttanna sem ætlast er til að við göngum á. Við 

höfum því þörf fyrir að fara okkar eigin leiðir og erum sífellt að komast undan valdi 

eða að reyna að mótmæla þessu agasamfélagi sem við lifum í (de Certeau, 1984:38 

og 476-480). Við erum sífellt að framfylgja reglum samfélagsins: lagalegum reglum, 

umferðarreglum, óskráðum siðferðisreglum sem samfélagið hefur mótað í gegnum 

tíðina og við skilgreinum hvers kyns samfélagsþegnar við erum með tilliti til þess hve 

vel okkur gengur að framfylgja þessum reglum. En skoðum aðeins hvað gerist þegar 

                                                 
3 Sjá nánar V.kafla. 
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við tökum á okkur annað hlutverk og hvort það hafi einhver áhrif á samfélagslega 

hegðun okkar. 

Í hinum ýmsu hátíðarhöldum tíðkast endurtekin einkenni, eins og að hylja 

andlit sitt með grímum, málningu, heilbúningum eða öðrum leikmunum. Að hylja 

andlit sitt er athöfn til að fela sitt persónulega sjálf en um leið er tekið á sig annað 

form. Sú hvöt til að hylja andlit sitt vekur upp ýmsar spurningar varðandi hlutverk 

andlitsins og til dæmis hvaða gildum það er hlaðið í hverju samfélagi fyrir sig og ekki 

síst hvert hlutverk þess er í hvers kyns tjáningu. Andlitið er miðpunktur líkamans, það 

er ef til vill okkar ytra sjálf (e. identity) og hegðun okkar er oft dæmd út frá því. Við 

byggjum oft hegðun okkar, framkomu og háttum á því normi sem samþykkt er af 

samfélaginu og mótað er af áliti annarra. Með því að fylgja þessu normi er álit 

annarra orðið að eins konar mælikvarða á okkar sjálf og við erum sífellt að hegða 

okkur eins og krafist er af samfélaginu. Það má því segja að það sé ekki fyrr en við 

hyljum andlitið sem við komumst að okkar innra sjálfi og uppgötvum hver við erum í 

raun og veru án þessara krafa sem samfélagið setur okkur. Þegar sjálfsímynd okkar er 

hulin eða tekur á sig annað form eiga þessar kröfur því ekki lengur við: hver getur 

orðið það sem hann vill hverju sinni. Menn geta breytt sér í konur, gamalt fólk í 

yngra, menn í dýr og svo mætti lengi telja (Crocker, 1982:78-81).  

Sú athöfn að hylja andlit sitt er eitt grunnatriði í leik eða leiklist (e. drama)  og 

er ákveðin tjáning þar sem gerandinn og áhorfandinn verða fyrir áhrifum af: þessi 

gjörningur skapar þannig tvöfaldan jaðarheim í huga þátttakenda. Áhrifin sem 

búningaklætt fólk hefur á áhorfendur skapar greiðari leið að ýmsum tilfinningum eins 

og ótta, gleði, hlátri og undri (Gunnell, 2007:28). Það að hylja andlit sitt eða klæðast 

búning losar þannig um ákveðin höft og veitir meira frelsi í tjáningu. Þessi þörf okkar 

á einmitt við um kenningu de Certeau þar sem við brjótumst undan reglum 

hversdagsins og þess agasamfélags sem við lifum í og þörfin brýst enn sterkari fram 

þegar við hyljum okkar sjálf á einhvern hátt. En hvar er betri vettvangur fyrir 

breytileika í útliti en karnivalíska umhverfi hátíðar eins og það sem Þjóðhátíð í 

Vestmannaeyjum býður til þess að láta allar reglur lönd og leið. Þannig er hægt að 

hundsa það hegðunarmynstur sem talið er æskilegt í samfélaginu og upplifa um leið 

algert tjáningarfrelsi. Fólk getur þannig notað þetta karnivalástand sem skapast þar til 



23 

að brjótast út daglegu hegðunarmunstri án þess að vera dæmdur af samfélaginu eða 

bíða mannorðshnekki fyrir vikið og ég tek það atriði rækilega fyrir í V.kafla. 

Þá hef ég farið yfir þær helstu kenningar sem ég kem til með að nota í þessari 

ritgerð. Ég mun flétta þær saman við niðurstöður mínar varðandi Þjóðhátíð í 

Vestmannaeyjum. En fyrst ætla ég að fjalla þessa hátíð og bakgrunn hennar í 

samfélagi Vestmannaeyja sem verður kynnt í heild sinni í næsta kafla. 
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III Sagan á bakvið Þjóðhátíð í Eyjum 

Í þessum kafla fer ég lauslega yfir sögu Vestmannaeyja frá landnámi og til ársins 

1973 þegar eldgosið mikla átti sér stað því ég tel söguna eiga stóran þátt í áhrifum og 

tilgangi Þjóðhátíðarinnar. Ég fjalla þvínæst um fyrstu Þjóðhátíðina sem haldin var í 

Vestmannaeyjum árið 1984 og lýsi því hvernig hún fór fram en færi mig svo yfir í 

umfjöllun um útihátíðir almennt á Íslandi fram á okkar daga. 

III.1 Vestmannaeyjar 

Vestmannaeyjar eru eyjaklasi suður af Íslandi, sem samanstendur af 15 eyjum og um 

30 skerjum og dröngum. Heimaey er stærst eyjanna og sú eina sem telst vera byggð 

en þar er Vestmannaeyjabær með rúmlega 4100 íbúa (Hagstofa Íslands, 2006). Fyrstu 

heimildir um Vestmannaeyjar eru að finna í Landnámu og segir þar frá Ingólfi 

Arnarssyni, fyrsta landnámsmanninum. Þegar hann hélt til vesturs að leita að 

öndvegissúlunum sínum,  fann hann bæ Hjörleifs, fósturbróður síns, og var hann þar 

látinn. Hann hafði verið myrtur af þrælum sínum og Ingólfi datt í hug að þrælarnir 

hefðu farið í átt að eyjaklasa sem hann sá suður af Landeyjum. Eyjarnar voru þá 

nefndar eftir þrælunum sem voru af írsku bergi brotnir, en Írar og Skotar voru oft 

kallaðir Vestmenn. Ingólfur elti þá þrælana uppi og drap þá. Fyrsti landnámsmaður 

eyjanna var aftur á móti Herjólfur Bárðarson og settist hann að í Herjólfsdal á 10.öld 

samkvæmt Landnámugerð í Hauksbók (Guðni Jónsson, 1942: 202). Frá tíma Herjólfs 

Bárðarsonar hefur verið byggð samfellt á eyjunni þó svo íbúafjöldinn hafi þrisvar 

tekið stórar dýfur síðan þá.  

Fyrst varð um helmingsfækkun íbúa þegar um þrjú hundruð manns voru 

numin á brott í Tyrkjaráninu4 sem var framið í júlí árið 1627. Þessir tyrknesku 

sjóræningjar fóru víða um lönd og af þeim stóð öllum kristnum þjóðum mikill ótti. 

Þeir sem hingað komu voru frá borginni Algier á Norðurströnd Afríku og báru með 

sér alls kyns vopn. Ræningjarnir virðast hafa verið um þrjú hundruð talsins og talið er 

                                                 
4 Hægt að lesa nánar um Tyrkjaránið hér: Bryndís Björgvinsdóttir (2006). Tyrkjaránin 1627 í sinni og 
minni: notkun og viðhorf Íslendinga á “Tyrkjans týrannaskap”. Óbirt BA-ritgerð: Háskóli Íslands, 
Sagnfræðiskor. 
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að þeir hafi hernumið 242 manneskjur í þessu ráni auk þess að myrða á fjórða tug 

fólks. Getgátur eru um fólksfjöldann í Vestmannaeyjum fyrir ránið en gera má ráð 

fyrir að um 200 manns hafi komist undan (Sigfús M. Johnsen, 1946:240-248). 

Einnig varð mikil fækkun í ungbarnadauðanum á 18. og 19. öld en um langt 

skeið dóu flestir nýburar sökum ginklofa. Mörg úrræði voru reynd til að laga þennan 

heilsufarsvanda sem steðjaði að bæjarfélaginu og læknar náðu að endingu að buga 

þennan skæða sjúkdóm með bættri hreinlætisaðstöðu og betri frágangi á naflastreng 

ungabarnanna (Haraldur Guðnason, 1982:2). Þetta hefur án efa sett sitt mark á 

samfélag Vestmannaeyja og menningarsögu þess. 

 Þriðja dýfan var vegna Heimaeyjargossins 1973 en aðeins um 200 manns 

bjuggu á Heimaey á þessu 6 mánaða tímabili. Þegar gosið hófst voru íbúarnir 5.273 

talsins en 4.369 tveim árum seinna (Hagstofa Íslands, 2006). Þann 23. janúar 1973 

hófst eldgosið á 1600 metra langri sprungu og jókst smám saman. Þrátt fyrir svo 

óvænt gos lagði fyrsti báturinn af stað með fólk upp á land um hálftíma eftir byrjun 

gosins og morguninn eftir voru allir íbúarnir óhultir nema 200 manns sem unnu að 

björgunarstörfum á eyjunni. Rúmlega 5000 manns voru nú flóttamenn uppi á landi og 

ríkisstjórnin gerði viðeigandi ráðstafanir til að koma þessu fólki fyrir. Í lok apríl þetta 

sama ár fór eyjan þá að grænka aftur og lundinn kom til að hreinsa holurnar sínar. 

Maí og júní voru notaðir í hreinsunarstarf því virkni eldgíganna var minni og minni. 

Loks var þá tilkynnt þann 3. júlí að gosinu væri lokið. Þá hófst skipulagt 

hreinsunarstarf í Vestmannaeyjum sem gekk vonum framar og Eyjamenn uppi á landi 

fengu von um að komast heim. Í nóvember þetta sama ár höfðu 2000 manns snúið til 

baka en þrátt fyrir mikla og erfiða vinnu voru menn bjartsýnir á framtíðina. Samt 

voru margar fjölskyldur sem ekki fluttu til baka. Segja má að eldgosið gerði 

eftirverðandi Vestmannaeyinga að enn meiri Vestmannaeyingum. Það jók samhuginn 

og batt íbúana sterkum böndum 

(http://www.heimaslod.is/?title=Heimaeyjargosi%C3%B0 , skoðað 19.október 2007). 

Þessi atburður er sem greyptur í huga Eyjamanna og minningarnar lifa frá einni 

kynslóð til þeirrar næstu.  

 Eins og bent var á í upphafi kaflans tel ég mikilvægt að hafa farið yfir þessa 

þætti í sögu Vestmannaeyinga til að skilja betur þessa gríðarlegu samkennd sem ég 
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tel að ríki milli Eyjamanna og sýnir sig hvað mest á Þjóðhátíð þeirra sem segja má að 

sé orðin samfagnaður á endurlífgun samfélags í Eyjum. Þjóðhátíðin hefur verið haldin 

nær samfellt frá árinu 1874 og hér næst fer ég yfir aðdraganda þeirrar Þjóðhátíðar og 

hvernig hún fór fram.  

III.2 Þjóðhátíð í Eyjum 

Á þúsund ára afmæli byggðarinnar, árið 1874, var efnt til þjóðhátíða víðsvegar um 

land í júlí og ágústmánuði það ár. Í Vestmannaeyjum var þessi hátíð haldin í 

Herjólfsdal þann 2. ágúst. Minni háttar útihátíðir höfðu verið haldnar þar áður vegna 

þess hve vel dalurinn var til þess fallinn, þótt ekki hafði verið eftir föstum reglum. 

Misræmi er þó í heimildum hvort Eyjamenn hafi ekki komist upp á land til 

hátíðarhaldanna þar, vegna ófærðar, eða hvort þeir hafi viljað halda sína eigin 

þjóðhátíð (Indriði G. Þorsteinsson, 1974:297; Sigfús M. Johansen, 1946:172-173 og 

Árni Björnsson, 1993:216). Á þjóðhátíðinni 1874 þá var hátíðarsvæðið í Herjólfsdal 

skreytt með fánum. Matur var þá borinn fram á sporöskjulaga borði, hlaðin var tóft 

fyrir eldamennsku og tjaldað var yfir með segli af stórskipi. Þá var nauti slátrað og 

öllum boðið upp á mat, vín og kaffi. Hátíðin hófst með guðsþjónustu í Landakirkju 

áður en farið var niðrí Dal þar sem var svo sungið, farið með ræður og dansað. Um 

kvöldið voru þá settar upp kertaluktir umhverfis tjörnina og menn skemmtu sér til 

klukkan fjögur að nóttu til (Indriði G. Þorsteinsson, 1974:297-299). 

Þjóðhátíðin hefur orðið árlegur viðburður um aldamótin 1900 og henni hefur 

aðeins einu sinni verið aflýst og það var árið 1914 en þá var fyrri heimsstyrjöldin ný 

skollin á. Aðrar undantekningar á hátíðarhaldi má nefna nokkurra daga frestanir 

vegna veðurs á fyrri hluta aldarinnar. En á hundrað ára afmæli Þjóðhátíðar 

Vestmannaeyja og jafnframt ellefu hundrað ára afmæli landsbyggðarinnar (1974) 

þurfti þó að halda hátíðina á Breiðabakka við Stórhöfða þar sem Herjólfsdalur var 

ekki nógu gróinn vegna eldgossins. Þar hafði þjóðhátíðin einnig verið haldin árinu 

áður, á sjálfu gosárinu, en varaði einungis í einn dag þar sem hreinsun bæjarins stóð 

sem hæst (Indriði G. Þorsteinsson, 1974:297-299). 

Það er nú orðin föst venja frá því um aldamótin síðustu að halda þjóðhátíð 

Vestmannaeyja í Herjólfsdal á hverju ári á þessum tíma og er orðin sérstakur þáttur í 
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sérstæðu eyjalífi. Heimamenn búa þá í tjöldum í Dalnum eins og tíðkast hefur frá 

upphafi, sem eru reist á ákveðnu svæði á meðan hátíðin stendur yfir. Í þessum hvítu 

tjöldum eldar fólkið og matföng eru höfð með að heiman. Þessi tjöld heimamanna eru 

hvít og áberandi. En þeir eru ekki einir: fjöldi aðkomumanna sækir þjóðhátíðina og 

flestir sofa í litlum tjöldum á þar til gerðu tjaldsvæði. Til skemmtunar voru áðurfyrr 

ræðuhöld, söngur, dans, íþróttir alls konar og einnig hafa farið fram veðreiðar. 

Hlaupabraut var einnig komið upp í Dalnum og sigmenn sýna sig á Molda.5 Stundum 

hafa svo úrvals fjallamenn sýnt íþrótt sína í að klifra upp þverhnípta hamrana beint á 

móti hátíðarsvæðinu þar sem er hengiflug (Sigfús M. Johansen, 1946:172-173). Ýmis 

samtök hafa séð um framkvæmd hátíðarinnar í gegnum árin. 

Árið 1910 var það Fótknattleiksflokkurinn sem sá um hana en 1911-1913 var 

það kvenfélagið Líkn (Árni Björnsson, 1993:216). Frá því um 1920 hafa 

íþróttafélögin Þór og Týr annast hátíðina, allajafna sitt árið hvort. Árið 1996 voru svo 

þessi félög sameinuð og hið sameinaða félag ÍBV heldur hátíðina nú. Ég fer nánar 

yfir þessa þróun Þjóðhátíðar frá upphafi og til dagsins í dag í IV. kafla en áður 

skulum við renna lauslega yfir útihátíðir almennt sem haldnar hafa verið hér á Íslandi 

í gegnum árin.  

III.3 Útihátíðir 

Frá aldaöðli virðast menn hafa haldið hátíðir af ýmsum toga til þess að lyfta sér upp. Í 

dag eru enn haldnar hátíðir við ýmis tilefni á ýmsum tímum ársins og af ýmsum toga 

hvar sem er í heiminum. Karnival ástand skapast oft á þessum hátíðum eins og bent 

var á í kafla II.2: litagleði og læti, tónlist og dans, lýsing, matarveislur og hlátur eru 

samnefnarinn með mörgum þeirra. Í Evrópu tíðkuðust og tíðkast enn á mörgum 

stöðum miklar útihátíðir og skemmtanir af þessu tagi, sérstaklega í formi 

kjötkveðjuhátíða. Í Brasilíu er einmitt haldin stór og mikil kjötkveðjuhátíð á hverju 

vori í höfuðborginni Rio de Janeiro. Sú hátíð er hvað þekktust fyrir skrautlega 

búninga, skrúðgöngu og hvernig fólk flykkist á göturnar til að fylgjast með 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_Carnival, skoðað 5. desember 2007). 

                                                 
5 Fjallið sem stendur austan við Herjólfsdal er kallað Há. Háin er þverhnípt að vestan og efsti parturinn 
er sá sem kallast Moldi. Þar er gjarnan sigið niður á Þjóðhátíðinni við góðar undirtektir. 
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 Hér á Íslandi hafa útihátíðir einnig fylgt okkur í gegnum tíðina. Á 

síðastliðnum árum eru þær flestar tengdar verslunarmannahelginni sem er fyrsta 

helgin í ágúst og hefur sú dagsetning haldist óbreytt frá árinu 1934 (Árni Björnsson, 

1993:209). Eftir síðari heimsstyrjöldina fékk verslunarmannahelgin smám saman það 

snið sem hún hefur enn í dag með skipulögðum útihátíðum. Áhugi manna á löngum 

útilegum á þessum tíma ársins jókst og sóttu þá margir staði eins og Þórsmörk, 

Húsafell og Vaglaskóg. Bindindishreyfingar og ungmennasamtök tóku svo saman 

höndum vegna kvartana um ölvun og skrílslæti tengt þessari helgi um miðbik 

aldarinnar. Afraksturinn af því samstarfi má nefna Atlavík, Bjarkarlundur, 

Skógarhólar og ekki síst Bindindismótið í Galtalækjarskóg. Síðan upp úr 1967 þá 

virðist hafa orðið gífurleg aukning í útihátíðarhaldi (Árni Björnsson, 1993:212-213).  

Á síðustu árum hafa verið haldnar margar sérstaklega stórar hátíðir eins og 

hátíðin Ein með öllu og seinna Halló Akureyri, Eldborgarhátíðin fræga árið 2001 og 

Síldarævintýrið á Siglufirði sem hafa verið svipaðar og Þjóðhátíð í Eyjum ásamt 

mörgum öðrum. En hérna á Íslandi virðist í dag vera viðloðandi slæmur stimpill á 

slíkum hátíðum. Umfjöllunin um þær einkennast oftar en ekki af unglingadrykkju, 

líkamsárásum, fíkniefnaneyslu og nauðgunum (Eyrún B. Jónsdóttir, 2002). Foreldrar 

kvíða þannig oft fyrir því þegar sá tími rennur upp að unglingurinn á heimilinu biður 

um að fá að fara á slíka hátíð. Eins man ég eftir því sjálf hvílík pressa lá á manni að fá 

að fara á eina slíka eins og það væri hálfgerð innvígsluathöfn. Þú varðst ekki maður 

með mönnum fyrr en þú hafðir farið á útihátíð með öllu sem því fylgdi, alla vega í 

mínu ungdæmi. En um hvað snúast þessar hátíðir? Um hvað snýst Þjóðhátíð í Eyjum? 

Fellur hún í sama flokk í áliti almennings sem burðarfleki unglingadrykkju? Ég leitast 

við að svara þessum spurningum í næstu köflum. En í næsta kafla ætla ég einnig fyrst 

og fremst að fara rækilega yfir byggingu og dagskrá Þjóðhátíðar í Vestmannaeyjum, 

það er að segja að fara yfir alla þætti hennar og hvernig þeir hafa þróast frá upphafi til 

dagsins í dag. 
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IV Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum 

Hér hefst almenni hlutinn Þjóðhátíðina sjálfa og þróun hennar á okkar daga. 

IV.1 Vettvangsrannsókn á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum 2007  

Það var snemma í maímánuði árið 2007 sem ég pantaði Herjólfsmiða fyrir mig og 

manninn minn á Þjóðhátíð Vestmannaeyja. Þjóðhátíðin var sú fimmta sem ég færi á 

en maðurinn minn hafði þá verið á 25 þjóðhátíðum enda fæddur í Vestmannaeyjum 

og hans fjölskylda býr þar enn. Ég hafði því fram að þessu upplifað hátíðina sem 

aðkomumanneskja en með öllu því sem heimamenn fá að njóta. En þetta árið ætlaði 

ég mér að stunda vettvangsrannsókn á hátíðinni og það vildi svo til að ég var ófrísk 

og svo var tengdafjölskyldan erlendis sem þýddi það að við áttum að sjá sjálf um allt 

tilstand við hvítu tjöldin, við matseldina og að taka á móti gestum okkar. 

 Maðurinn minn og félagi sjá um að koma hvíta tjaldinu upp: það var miðað 

við ákveðna tímasetningu á fimmtudeginum sem fólk mátti byrja að tjalda en sem 

betur fer þá höfðum við „sambönd“ í Dalnum og þegar fólk var byrjað að þjófstarta 

þá var hringt í okkur svo við næðum góðu stæði. Það skiptir nefnilega máli að lenda 

ekki í halla og vera ekki með endatjald, annars er migið utan í það. Tjaldið var komið 

upp og innanstokksmunirnir komnir inn, búið var að sjóða lundann og búa um rúmin í 

heimahúsinu þegar við vinkonurnar komum til Eyja á föstudeginum. Við komum að 

kvöldi til og það hafði verið mjög vont í sjóinn eins og sjá mátti á farþegunum uppi á 

þilfari. Unga aðkomufólkið lá eins og hráviðri um bátinn í pollabuxunum og með 

æludallana í fanginu. Við komum við heima til að skila af okkur töskunum og fólki 

þótti engin ástæða til að flýta sér í Dalinn þótt brennan væri að hefjast enda þótti hún 

ekki það merkileg.6 Þar sem ég var ófrísk var ég sú eina sem ekki hafði áfengi í hönd 

heldur naut þess að fylgjast með skrautlegu mannlífinu og blindfulla fólkinu. Ég 

skoðaði tjöldin og náði í fyrsta sinn að njóta tónleikanna í brekkunni. Eins og venjan 

er var tjaldið okkar alltaf troðfullt og iðulega leyndist einn og einn sem enginn þekkti, 

kominn til að sníkja sér lunda og samloku. Ég fór úr Dalnum í fyrra fallinu og tók 

                                                 
6 Sem mér þótti einkar athyglisvert í ljósi þess að Brennan var eitt sinn hápunktur hátíðarinnar en í dag 
er hún sá viðburður hátíðarinnar sem helst mátti missa af. 
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bekkjabíl heim.7 Maðurinn var mjög viðkunnalegur sem tók á móti mér í bílnum. 

Hann sá að ég var ófrísk og spurði hvert ferðinni væri heitið. Ég heyrði hann svo 

kalla í talstöðina til ökumannsins heimilisfangið sem ég gaf upp í þeim tilgangi að 

koma mér heim fyrst af öllum.  

 Ég vaknaði fyrr en ég hafði nokkurn tíman gert á Þjóðhátíð á laugardeginum 

og að sama skapi heilli heilsu en nokkru sinni fyrr. Ég lagði leið mína niðureftir til að 

kanna ástandið á hvíta tjaldinu, og verslaði inn fyrir kjötsúpuna sem ég ætlaði að 

matbúa og allt hráefnið sem þurfti í samlokur helgarinnar. Á ferð minni sá ég fólkið 

byrjað að streyma í Dalinn ýmist með barnavagnana og matardalla eða á ferð með 

stálpaðri börn sín. Búið var að þrífa Dalinn og það sást varla áfengisflaska á svæðinu 

þrátt fyrir að ógrynni slíkra flaskna hafi legið um allt nokkrum tímum fyrr. Þetta var í 

fyrsta sinn sem ég varð vitni að fjölskylduhluta hátíðarinnar: barnavögnunum var lagt 

í röðum í götum hvítu tjaldanna, kaffiilmurinn fannst úr sumum þeirra og á göngu 

minni sá ég kökur á borðum og fjölskyldurnar sátu saman í tjöldum sínum. 

Manneskja undir áhrifum sást hvergi á þessum tíma enda sá hluti þátttakenda að 

öllum líkindum sofandi. Barnadagsskráin hófst svo eftir hádegið og krakkar hlupu um 

svæðið með leikfangabyssur, hárkollur og gervitennur. Þarna var því fjölskylduhluti 

hátíðarinnar hafinn og karnival næturinnar virtist ekki raska þeim hluta að neinu leyti. 

Þegar heim var komið hófst ég handa við matseldina og fékk því fleiri hjálparhendur 

eftir því sem fleiri risu úr rekkju. Þetta tók bókstaflega allan daginn: við smurðum 

125 samlokur og gæddum okkur svo á matarmikilli kjötsúpu um kvöldmatarleytið 

áður en farið var niðureftir í annað sinn. Laugardagskvöldið var með svipuðu sniði 

hjá mér og um miðnættið fundum við hentuga laut til að leggjast í og njóta 

flugeldasýningarinnar.  

 Á sunnudeginum var fólk orðið frekar þreytt enda fæst í því drykkjuformi sem 

það stundar á Þjóðhátíðinni. Því þurftu nokkrir að fá sér í glas upp úr hádegi til að 

fresta komu timburmannanna og því var snemma byrjað að syngja og spila á gítar. 

Um kvöldið hófst svo brekkusöngur Árna Johnsen sem flestir höfðu beðið í ofvæni 

eftir og það skipti miklu máli að vera mættur tímanlega í brekkuna til að ná sem bestu 

plássi. Meðferðis höfðum við hvíta plastgarðstóla sem búið var að saga aftari 

                                                 
7 Sjá nánar kafla IV.2.3 um bekkjabílana. 
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lappirnar af, sérstakir Þjóðhátíðarstólar svo hægt væri að sitja á þeim í brekkunni án 

þess að halla nokkuð. Brekkan var troðfull og þegar brekkusöngurinn var að hefjast 

þá var varla hægt að færa sig nokkuð úr stað. Fjölskyldurnar sátu saman og börnin 

skemmtu sér konunglega með hin ýmsu höfuðföt, neonljós og stjörnuljós. Þessi 

12.000 manna kór tók undir með Árna svo glumdi í dalnum og á meðan dimmdi 

smám saman. Þegar söngurinn var búinn þá var komið niðamyrkur og andartaksþögn 

varð í brekkunni, síðan heyrðust drunur og nokkrir flugeldar sprungu við mikinn 

fögnuð áhorfenda. Við8 sem höfðum verið áður á Þjóðhátíð vissum alveg hvað kæmi 

næst en það var einn Ítali með okkur í hóp sem var að upplifa hátíðina í fyrsta sinn og 

hann sagði þetta hafa verið ótrúlegustu upplifun sína að sjá Dalinn lýsast upp í 

rauðum bjarma. En þá stóðu 123 manns með jöfnu millibili undir fjallahömrunum og 

kveiktu á rauðu blysi samtímis en það eru jafn mörg blys og árin síðan hátíðin var 

haldin í fyrsta sinn. Okkur fannst virkilega gaman að sjá viðbrögð ítalska mannsins 

sem sagði þetta hafa verið ótrúlegasta „festival“ sem hann hafði farið á og hann hefur 

farið á þær margar. Eftir blysin þá sá ég fjölskyldufólkið flykkjast úr Dalnum með 

vagna sína og kerrur til að koma börnunum heim en aðrir fóru að sækja sér meiri 

drykkjarföng og vel var tekið á því þetta síðasta kvöld. Ég fann mjög mikið fyrir 

þeirri vondu lykt sem safnaðist saman í Dalnum en hafði aldrei orðið vör við hana 

fyrr: megn stækja af áfengis og hlandfnyk lagði um svæðið.  

 Ég læt hér staðar numið í lýsingu á vettvangsrannsókn minni á Þjóðhátíðinni 

en mun nýta mér afrakstur hennar í köflunum hér að neðan til að bera saman þróunina 

frá því sem var á árum áður og fram að okkar dögum. 

IV.2 Þróun 

Breytingar á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum hafa orðið býsna miklar frá því hún var 

haldin í fyrsta sinn og kannski vonlegt þar sem tíðarandi, hugarfar og eyðslusemi 

breytist frá tíð til tíma. Ég ætla samt sem áður að skoða helstu þættina sem 

                                                 
8 Takið eftir því að ég segi við. Þá á ég við að við sem höfum verið áður á Þjóðhátíð Vestmannaeyja 
séum sérstakur hópur. Sá sem kemur á Þjóðhátíð í fyrsta sinn er því hluti af hinum en er við það að 
innlimast í samfélag okkar. Þetta styður þá hugmynd mína að Þjóðhátíð sé að hluta til innvígsluathöfn 
(sbr. Van Gennep) og ég fer betur yfir það í V.kafla. 
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Þjóðhátíðin samanstendur af og rekja sögu og þróun hvers þeirra frá upphafi 

hátíðarinnar og til dagsins í dag. 

IV.2.1 Undirbúningur 

Eins og bent var á í II.7 kafla þá er undirbúningur hátíðar stór þáttur í henni og er 

sérstakur tími fyrir þá sem koma að slíkri hátíð. Undirbúningur Þjóðhátíðarinnar er 

gríðarlega umfangsmikill og á tvímælanlaust stóran þátt í að skapa þennan rómaða 

Þjóðhátíðaranda sem myndast þegar hátíðin gengur í garð. Undirbúningurinn er 

margvíslegur: það þarf að safna í brennuna, setja upp svæðið og leikmyndirnar í 

Dalnum, gefa út Þjóðhátíðarblaðið, finna Þjóðhátíðarlagið, ráða skemmtikrafta og 

skipuleggja alla dagskrá, gæslu og umgjörð hátíðarinnar. Heimilin fara ekki varhluta 

af þessum undirbúningi því það þarf að taka fram hvítu tjöldin9 og kanna ástandið á 

þeim og koffortið10 og önnur búslóð eru tekin til athugunar og endurnýjað ef þarf. 

Einnig þarf að verða sér úti um lunda og svo þarf að ræða heilmikið um komandi 

hátíð við mann og annan. Þótt eðli undirbúningsins hafi tekið nokkrum breytingum, 

eins og ég mun sýna fram á í næstu köflum, þá hefur samhugurinn meðal bæjarbúa og 

mikilvægi undirbúningsins í að skapa stemningu og tilhlökkun ekkert breyst.  

 Í Þjóðhátíðarblaði Týs frá árinu 1987 rifjar Anna nokkur Þorsteinsdóttir upp 

hvernig upplifunin var fyrir Þjóðhátíð hér áður fyrr: 

 
Þegar Þjóðhátíðin fór að nálgast, þá fann maður einhverja undirstrauma 
sem breytti andrúmsloftinu í bæjarlífinu, einhver kitlandi 
tilhlökkunarkennd og eftirvænting lá í loftinu (Anna Þorsteinsdóttir, 
1987:27). 

 
Þessi tilfinning virðist lítið hafa breyst ef marka má þessa lýsingu tæpum 20 árum 

seinna: 

 
Boðskortið á þessa hátíð er frumlegra en gengur og gerist, yfirleitt birtist 
það í formi furðulegs kitls í maga sem ágerist eftir því sem nær dregur 

                                                 
9 Sjá nánar kafla IV.2.6 
10 Koffort er eins konar kista eða stór hirsla af einhverju tagi sem einnig er hægt að sitja ofaná. Í þar til 
gerðu þjóðhátíðarkofforti eru helstu hlutirnir sem menn þarfnast á þjóðhátíð. Sem dæmi má nefna: 
lugt, prímusar, ílát, plasthnífapör, pappadiskar, glös, pokar, kaffipokar, trekt, dúkur á borðið og þess 
háttar hlutir. Fyrir hverja hátíð er síðan farið yfir innihaldið og fyllt á það sem hefur klárast árinu áður. 
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verslunarmannahelgi. [...] Hér ráða hvorki veður né fjármunir, heldur 
hefðin ein (Einar Hlöðver Sigurðsson, 2004:17). 

 
Svo virðist því sem tilhlökkunin fyrir Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum hafi lítið breyst en 

Þjóðhátíðin sjálf hefur tekið breytingum og þróast í gegnum öldina sem hún hefur 

verið haldin. Eins og bent var á að ofan þá ætla ég að taka saman upplýsingar um 

hvern þátt hátíðarinnar fyrir sig og rekja þróun hvers og eins og sjá má á köflunum 

sem hér á eftir koma.  

IV.2.2 Félögin 

Eins og ég fór aðeins inn á í III.3 kafla þá hafa ýmis samtök séð um framkvæmd 

hátíðarinnar í gegnum tíðina. Margvísleg félög tóku að sér umsjón á fyrstu árunum og 

má til dæmis nefna Fótknattleiksflokkinn sem sá um hátíðina árið 1910 og 

Kvenfélagið Líkn sá um þær sem haldnar voru á árunum 1911-1913 (Árni Björnsson, 

1993:216). Frá því um 1920 hafa íþróttafélögin Þór og Týr aftur á móti séð um 

hátíðina, allajafna sitt árið hvort og hvort félag hafði sér leikmuni. Árið 1991 

sameinuðust félögin aftur á móti í undirbúningsvinnunni og komu sér upp 

sameiginlegum leikmunum: einu varanlegu sviði og keyptu gáma sem breytt var í 

sölubúðir og brekkusvið. Þetta samstarf auðveldaði uppsetningu til muna svo ekki sé 

talað um minna geymslusvæði sem leikmunirnir þurftu undir sig. Nú eru gámarnir 

keyrðir í Dalinn, settir saman og málaðir og þetta stytti uppsetningartímann þar af 

leiðandi úr einum mánuði niður í eina helgi (Björn Þorgrímsson, 1992:20). Fimm 

árum seinna eða árið 1996 voru félögin svo sameinuð í eitt og hið sameinaða félag 

ÍBV heldur hátíðina nú á hverju ári. Við þessa sameiningu var það besta tekið frá 

hefðum hvors félags fyrir sig og flugeldasýningin ásamt tónleikahaldi margefldist að 

sama skapi (EA 2007I).11 

                                                 
11 Góðlátlegur rígur hefur verið milli félaganna Þór og Týr á þeim árum sem þau skiptust á að sjá um 
hátíðina og sem dæmi má nefna eitt skondið atvik varðandi það. Einkennislitur Þórs er blár en grænn 
litur hjá Týsmönnum. Eitt árið sem Þór hélt hátíðina var tjörnin í Dalnum lituð blá til að undirstrika 
hverjir hátíðarhaldarar voru. Þórsmenn höfðu fengið krakka til að sýna bardagalistir á brúnni yfir 
tjörninni og klæddust þeir hvítum göllum og báru innanundir poka með gulri málningu í. Síðan sýndu 
krakkarnir listir sýnar með þar til gerðum hnífum og til að gera atriðið áhrifameira þá skáru þau með 
hnífunum í pokana sem voru innvortis á andstæðingnum. Málningin slettist áhrifamikið í allar áttir og 
eftir atriðið voru gallarnir skolaðir í tjörninni. En eins og margir vita þá verður gulur litur og blár 
saman við að grænum lit og tjörnin varð græn. Mikil fagnaðarlæti urðu meðal Týsmanna þegar þetta 
varð greinilegt en Þórsmönnum varð heitt í hamsi, því var haldið fram að þetta hefði verið að undirlagi 
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 Þar sem þættir Þjóðhátíðarinnar eru svo samofnir og skarast á marga vegu er 

varla hægt að gera einum þætti skil án þess að fara inn á einhvern annan. Nú hef ég 

mikið fjallað um Þjóðhátíðarsvæðið og kominn tími til að gera því almennileg skil, 

næst fer ég því yfir svæðið og lýsi því hvaða breytingar hafa átt sér stað þar í gegnum 

árin. 

IV.2.3 Svæðið 

Eins og bent var á í II.4 kafla þá skapa leikir og hátíðir nýjan heim á afmörkuðu 

svæði á ákveðnum tíma og verður á meðan að tímabundnum heimi innan hins 

venjulega alheims. Þjóðhátíðin er haldin inni í Herjólfsdal sem er staðsettur á 

útnorðurhorni Heimaeyjar og er á sama tíma ákveðin tenging við upprunabyggð í 

Vestmannaeyjum. Dalurinn er umlukinn fjöllum á þrjá vegu en er opin á móti sól og 

suðri.12 Í miðjum Dalnum er tjörn sem ískalt ferskt vatn rann í en nú hefur hún 

reyndar verið steypt í botninn. Stórir steinahnullungar sem hafa hrunið niður úr 

fjöllunum fyrir ofan eru staðsettir víða og einn þeirra hefur verið notaður sem 

ræðupallur: Fjósaklettur skjagar út eins og hann hafi verið hannaður undir brennuna 

sem fer fram í upphafi hátíðarinnar. Þetta margslungna undur náttúrunnar er eins og 

sérhannað hátíðarsvæði undir berum himni og vinnur með mannfólkinu í að magna 

áhrif hátíðarinnar, hvort heldur sem er með einstökum hljómburði 

tónlistaratburðanna, endurómun flugeldadrunanna eða sem yndisauka vegna 

stórbrotinnar náttúrufegurðar.13 

 Á fyrstu Þjóðhátíðinni árið 1874 voru hvítu tjöldin staðsett sunnan við 

tjörnina og veisluborð sem hlaðið var úr torfi og grjóti var staðsett til vesturs við 

tjaldbúðirnar. Hátíðin hófst með guðsþjónustu í Landakirkju eins og venjan var langt 

fram eftir 20. öldinni en að öðru leyti fór hátíðin fram í Herjólfsdal. Á þessari fyrstu 

Þjóðhátíð árið 1874 var svæðið ekki afmarkað sérstaklega nema með skeifulaga 

fjöllunum og það endaði með ystu tjöldunum til suðurs og þannig hélst það fram eftir 

                                                                                                                                           
Týs þótt þeir hafi þverneitað fyrir það (Þorsteinn Gunnarsson, 1991:16). En þrátt fyrir góðlátlegan ríg 
og samkeppni milli félagana þá risti það ekki dýpra en svo að ef mannskap vantaði þá tóku menn 
höndum saman og þá gilti einu hvaða flokk þú tilheyrðir; það sem mestu skipti var að klára 
undirbúninginn fyrir Þjóðhátíðina sjálfa (EA 2007I). 
12 Sjá mynd nr: 01.02 í Myndayfirliti. 
13 Sjá mynd nr: 01.01 í Myndayfirliti. 
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20. öldinni. Það hefur samt alltaf verið eitt hlið sem gengið var inn um14 en svæðið 

var ekki afmarkað með girðingu fyrr en um aldamótin 2000 og er það enn gert (EA 

2007II). Slík afgirðing vekur því upp enn meiri tilfinningu hjá Þjóðhátíðargestum að 

þeir séu að fara inn á afmarkað svæði og inn á þessu svæði og á þessum tíma gilda 

önnur lögmál (sbr. Huizinga). 

Kertaluktir voru settar upp umhverfis tjörnina um kvöld fyrstu 

Þjóðhátíðarinnar og Herjólfsdalur var skreyttur með fánum (Indriði G. Þorsteinsson, 

1974:297-299). Á fyrstu árunum eftir aldamótin 1900 var enn mikið um 

fánaskreytingar, veifur og lyngfléttur í Dalnum og þjóðhátíðin sem Kvenfélagið Líkn 

stóð fyrir árið 1911 þótti sérlega vel skreytt og þá einkum að blómsveigum 

(Þjóðhátíðin í Herjólfsdal frá fornu fari, 1957:9-10). Síðan þá hafa hvers kyns 

skreytingar verið settar upp í Dalnum og pallarnir hafa verið málaðir sem og 

sölubásarnir. Byggingar hafa einnig verið notaðar til skrauts: hofið,15 myllan og brúin 

hafa verið skreytt með ljósum og málningu. Risastór kolkrabbi var settur á sviðið á 

Þjóðhátíðinni 198616 en á Þjóðhátíðinni í dag og síðustu ár hafa styrktaraðilar varpað 

tilkomumiklum ljósamerkjum fram í brekkuna. Ljósamerkin eru þá um leið auglýsing 

fyrir viðkomandi vörumerki og það fer varla fram hjá nokkrum Þjóðhátíðargesti hver 

styrktaraðilinn er hverju sinni. Það hafa því verið margvíslegar hugmyndir að 

skreytingu Hátíðarsvæðisins í gegnum tíðina og slíkt vekur hjá manni þá tilfinningu 

að nú sé tíðin önnur, að nú sé há-tíð en ekki hversdagurinn.  

Danspallur hefur verið í Dalnum að minnsta kosti síðan 1912 og var hann þá 

skreyttur blómum, fánum og kínverskum ljóskerum (Þjóðhátíðin í Herjólfsdal frá 

fornu fari, 1958:7) og má segja að hann sé hjarta hátíðarinnar. Á fyrrihluta 20. aldar 

hafa danspallarnir orðið tveir þótt ég hafi ekki rekist á nákvæmt ártal hvenær það átti 

sér stað. Um miðbik aldarinnar var síðan selt inn á sjálfa danspallana en ekki inn í 

Dalinn sjálfan og mannháar girðingar voru í kringum þá svo ekki væri hægt að 

svindla sér inn. Því fyrirkomulagi var svo breytt árið 1969 og farið var að selja 

aðgang í Dalinn í stað danspallanna (Þorsteinn Gunnarsson, 1991:10). Í dag er enn 

einungis selt inn á svæðið sjálft og ennþá eru tveir danspallar: stærri fyrir aðal 

                                                 
14 Sjá mynd nr: 01.03 í Myndayfirliti. 
15 Sjá mynd nr: 01.04 í Myndayfirliti. 
16 Sjá mynd nr: 01.05 í myndayfirliti. 
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hljómsveitirnar og svo er minni pall fyrir óþekktari bönd og tónlistarfólk. Svo virðist 

sem ákveðin hópaskipting eigi sér stað varðandi danspallana: unga fólkið og 

sérstaklega aðkomufólkið virðist sækja meira í stóra pallinn en heimamenn og eldra 

fólkið hafa meira gaman að litla pallinum og dansar þar fram eftir morgni. Þar sem 

dansinn er miðdepillinn í dalnum þá kallar það á öðruvísi hegðun gestanna en ella, 

hugsanlega gerir slíkt gestina einnig samrýndari og glaðari að stíga dans við góða 

tónlist. 

Fyrsta brúin yfir tjörnina var byggð líklega milli 1954 og 1960 og var þá 

smíðuð eftir auganu. Með árunum varð hún hins vegar að meira mannvirki og smíðuð 

í stöðluðum einingum (Þorsteinn Gunnarsson, 1988a:50). Þegar fyrsta Þjóðhátíðin var 

svo haldin í Dalnum eftir gos, eða árið 1977, þá var búið að steypa botninn á tjörninni 

og tyrfa allan Dalinn (Þorsteinn Gunnarsson, 1991:12).  

Svokallaðir bekkjarbílar flytja fólk til og frá svæðinu á meðan á hátíðinni 

stendur og eru þeir taldir sérvestmanneyskt fyrirbæri. Upphaflega átti fólk ekki bíla 

og því þurfti að fara fótgangandi á milli en síðar komu vörubílar eða opnir pallbílar til 

sögunnar (EA 2007I). Um miðja 20. öldina var ekki mikið lagt í slíka bíla heldur voru 

bekkir sitthvoru megin og laus stigi að aftan.17 Þetta hefur svo smám saman þróast í 

gegnum tíðina og fyrsta yfirbyggingin var gerð úr segli. Það var regla að láta 

barnavagna ganga fyrir í flutningunum og börnin voru álitnir heiðursfarþegar. Tónlist 

hefur einnig þótt mikilvæg í bekkjabílunum síðan um miðbik aldarinnar þótt 

upphaflega hafi hún einungis verið spiluð í litlu útvarpi og er sérkenni bekkjabílanna. 

Síðan komu plötuspilarar í bílana um 1965 og hefur þetta þróast í miklu öflugri 

græjur eins og þekkist í dag (Þorsteinn Gunnarsson, 1988c:53-67). Í dag eru 

bekkjabílarnir fagurlega skreyttir vörubílar opnir að aftanverðu. Það liggur stigi niður 

svo fólk komist upp í og starfsmaður stendur við hann til að rukka og passa að enginn 

falli úr.18 Tónlistin er yfirgnæfandi og þá aðallega Þjóðhátíðarlög spiluð og það 

skapast mikil stemning í bílunum. Bílarnir taka einnig einn stóran hring um helstu 

hverfi eyjarinnar svo fólk komist til síns heima en minna virðist fara fyrir 

barnavögnunum en áður gerði. Sú hugsun að börn séu heiðursgestir er samt ekki 

                                                 
17 Sjá mynd nr: 01.06 í Myndayfirliti. 
18 Sjá mynd nr: 01.07 í Myndayfirliti. 
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alveg útdauð ef marka má þá sérmeðferð sem ég fékk sem ófrísk kona og ég lýsti hér 

í IV.1 kafla að ofan. Þótt þú sért farinn úr Dalnum og inn í bekkjarbíl þá ertu samt 

ennþá partur af hátíðinni og karnivalinu og það er einmitt tónlistin sem tengir saman 

dalinn og bæinn. 

Svæðið sjálft bauð upp á ýmis tækifæri til íþróttaiðkunar og annars konar 

leiki: bergið var eins og best var á kosið fyrir sigíþróttina,19 kappróður og sund var 

iðkað í höfninni rétt áður en komið er inn í Herjólfsdal og hlaupíþróttir fóru fram 

hringinn í kringum tjörnina. Sérstakri hlaupabraut var komið upp árið 1931 og hún 

var svo steypt árið 1977 (EA 2007II). Ég fer ítarlegar í íþróttaiðkanirnar sjálfar á 

Þjóðhátíð í kaflanum hér á eftir.   

IV.2.4 Íþróttir 

Íþróttir hafa frá upphafi sett sterkan svip á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Frá upphafi 

voru glímur, kapphlaup, reipitog og kappróður áberandi (Árni Björnsson, 1993:217). 

Kappróðurinn og hverskyns sundkeppnir fóru fram í höfninni áður en gengið var inn í 

Herjólfsdal eins og ég nefndi hér að ofan. Árið 1910 er svo farið að keppa í knattleik 

og einnig má sjá í heimildum að árið 1911 hafa kappgöngur, bjargsig og hjólreiðar 

bæst í hóp keppnisgreina. Á einni þessara fyrstu Þjóðhátíða var einnig tefld skák, 

reglulegt manntafl, í Herjólfsdal. Því var þannig háttað að reitir voru afmarkaðir í 

grassvörðinn og börn voru höfð sem peð en fullorðið fólk var í hinum hlutverkunum 

og var fólkinu svo teflt fram (Eyjólfur Gíslason, 1980:5). Árið 1922 var hins vegar 

fyrst keppt í frjálsum íþróttum og sú hátíð var talin hin merkilegasta fyrir það að 

svokölluð útiíþróttaöld var hafin þar með (Þjóðhátíðin í Herjólfsdal frá fornu fari, 

1959:11-12). Þjóðhátíðin sem haldin var árið 1924 þótti þá sérlega merkileg fyrir það 

hversu miklar framfarir voru sýndar í öllum íþróttum og Íslandsmet var sett í 

stangarstökki (Jóh. Gunnar Ólafsson, 1960:8). Allar þær íþróttagreinar sem ég hef 

nefnt hér að ofan voru lengi iðkaðar og lítil breyting verður á íþróttahaldi hátíðarinnar 

fyrr en árið 1931 en eins og bent var á að ofan þá var komið upp hlaupabraut í 

kringum Daltjörnina í Herjólfsdal og bætti það mannvirki alla aðstöðu til sýninga og 

keppni á hátíðinni. Það sama ár voru nýstárlegar kappraunir þreyttar en það var 

                                                 
19 Sjá mynd nr: 01.08 í Myndayfirliti. 
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annars vegar kapphlaup í kringum Helgafellið20 og fjallganga á Blátind21 hins vegar. 

Þessi Þjóðhátíð þótti einnig merkileg fyrir þær sakir að meistaramót Íþróttasambands 

Íslands var haldið í sambandi við hátíðina sjálfa og keppnisgreinar voru með sama 

sniði og undanfarin ár (Jóh. Gunnar Ólafsson, 1961:11-12). 

 Eins og sjá má þá hefur hátíðin frá upphafi snúist að miklu leyti um 

íþróttasýningar og keppnir enda vart betri vettvangur fyrir íþróttafélögin og afreksfólk 

að sýna hæfni sýna og kunnáttu. Það þykir ekkert óeðlilegt þar sem íþróttafélögin Þór 

og Týr skiptust á að halda Þjóðhátíðina og síðar tók sameinaða ÍBV en því er ekki að 

neita að íþróttasýningar og keppnir eru nánast horfin af sjónarsviðinu nú á okkar 

tímum og er það hluti af athyglisverðri þróun Þjóðhátíðarinnar að mínu mati. Bjargsig 

er þó enn sýnt á Þjóðhátíðinni og þá helst á föstudeginum og hefur sú venja haldist að 

mestu frá árinu 1920 þótt þess hafi fyrst verið getið árið 1911 (Árni Björnsson, 

1993:217). Undanfarin ár hefur það þó einnig hist þannig á að ÍBV keppir heimaleik í 

Íslandsmótinu rétt fyrir Þjóðhátíðina og ég hef séð það sjálf að það myndast mikil og 

góð stemning meðal áhorfenda og jafnvel mun betra áhorf en á aðra leiki sumarsins. Í 

dag eru nær einungis sýndar íþróttir barna í barnadagskránni að deginum til. Sú þróun 

er hugsanlega í takt við breyttan tíðaranda þar sem fleira aðkomufólk sækir hátíðina í 

stað heimamannanna sem höfðu líklega meiri áhuga á sínu afreksfólki en aðrir. Þetta 

finnst mér einnig lýsandi fyrir þróunina frá þessum hátíðleika og yfir í hið 

karnivalíska eins og ég fer ítarlega yfir í V.kafla. En hvað kemur í staðinn fyrir 

íþróttaviðburðina? Tónleikahald er að mínu mati orðið ný þungamiðja hátíðarinnar og 

ég ætla að fara yfir þróun þess hér á eftir ásamt því að rekja sögu Þjóðhátíðarlaganna. 

IV.2.5 Tónlistin 

Tónlist hefur fylgt mannkyninu í margar aldir rétt eins og tilhneyging þess til að halda 

hátíðir eins og ég minntist á í II.kafla. Tónlist er líklega að mestu leyti ákveðið 

tjáningarform. Tónlist er sköpun og tæki til að koma skilaboðum áleiðis. Tónlist er 

hreinlega það margbrotið fyrirbæri að enganvegin er hægt að gera því tæmandi skil 

og ætla ég ekki einu sinni að reyna það. En ein leið til að nota tónlist er til að skapa 

                                                 
20 Helgafell er 226 metra hátt eldfjall suðaustan á Heimaey. 
21 Blátindur er næsthæsti tindur Vestmannaeyja, á eftir Heimakletti. Hann er ofan á Dalfjalli og gnæfir 
yfir Herjólfsdal. 
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samstöðu meðal fólks og stundum er hún notuð sem skilgreining á hóp. Þjóðlög eru 

til dæmis sameiginleg ákveðnum hóp sem myndar eina „þjóð“ og einnig má nefna 

sérstök lög fótboltaliða í þessu samhengi. Með því að þekkja og syngja þessi lög með 

öðrum ertu að sýna fram á að þú tilheyrir þessum ákveðna hópi og að mínu mati 

gildir það sama um Þjóðhátíðarlögin. Þessi lög skapa andrúmsloft og tengja þig 

ákveðnu svæði: eins og ég nefndi hér áður þá er það tónlistin í bekkjarbílunum sem 

tengir gestina áfram við Þjóðhátíðarsvæðið þrátt fyrir að vera ekki lengur á staðnum. 

 Á hverju ári er samið og gefið út nýtt Þjóðhátíðarlag fyrir Vestmannaeyjar 

sem setur svo sterkan svip á komandi Þjóðhátíð. Lagið er gefið út um mitt sumar og 

að fenginni reynslu veit ég að flestir tilvonandi Þjóðhátíðargestir leggja mikið upp úr 

því að kunna lagið utanbókar áður en helgin rennur upp. Með þessu er eins og gestir 

hátíðarinnar séu að verða að einum afmörkuðum hóp áður en hátíðin hefst: þetta er 

einkennislag hátíðarinnar og sameinar þar af leiðandi þátttakendurna í hátíðinni þetta 

árið.  

Fyrsta eiginlega þjóðhátíðarlagið er yfirleitt talið vera „Setjumst að sumbli“ 

eftir Oddgeir Kristjánsson við texta eftir Árna (Guðmundsson) úr Eyjum frá árinu 

1933 þótt önnur sönglög og söngtextar hafi tengst Þjóðhátíð Vestmannaeyja fyrir það 

(Árni Björnsson, 1993:217). Oddgeir Kristjánsson samdi einmitt öll Þjóðhátíðarlögin 

þar til hann féll frá árið 1966 og textana sömdu ýmist fyrrnefndur Árni úr Eyjum, Ási 

í Bæ svokallaður og Loftur Guðmundsson. Þegar Oddgeir féll frá voru gömul lög eftir 

hann gerð að Þjóðhátíðarlögum en upp úr 1969 hafa hinir ýmsu lagasmiðir og 

textahöfundar tekið sig til og samið lögin (Árni Johnsen, 1989:9). En þessir fjórir 

ofangreindu virðast lifa eins og goðsagnahetjur í hjörtum heimamanna fyrir framlag 

sitt til Þjóðhátíðarinnar og tónlistarmenningu Eyjanna.22 

Eina skilyrðið sem gott Þjóðhátíðarlag þarf að bera er að bæði lagið sem og 

textinn standi kröfur fólksins í gegnum tímans tönn (Árni Johnsen, 1989:10). En 

nýbreytni varð í vali Þjóðhátíðarlagsins árið 2004 því þá var í fyrsta sinn haldin 

Eyjavision söngvakeppni nokkrum vikum fyrir Þjóðhátíðina sjálfa. Lögin börðust um 

                                                 
22 Svo ég vitni í Árna Johnssen sem hafði þetta að segja: „Ef við reynum að skilgreina hvað söngvar og 
textar Oddgeirs, Ása, Árna úr Eyjum og Lofts, þýða fyrir okkur, er þá ekki sanngjarnast að segja að 
þeir séu á sinn hátt kjarabót í hversdagslífinu, lífsfylling sem okkur þykir mikils virði og veitir sífellda 
gleði. Ættjarðarást Ása í Bæ var hrein og fölskvalaus, allt var umbreytanlegt nema andi Eyjanna“ (Árni 
Johnsen, 1989:9). 
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titilinn Þjóðhátíðarlagið 2004 og mættu heimamenn á söngvakeppnina til að greiða 

besta laginu atkvæði sitt. Góð mæting var á úrslitakvöldið en dagskránni var stjórnað 

af Árna Johnsen sjálfum og andrúmsloftið var þrungið spennu og eftirvæntingu til 

komandi Þjóðhátíðar (Birgir Stefánsson, 2004:36).  

Í lögunum er eyjan oftar en ekki persónugerð og ást manna til hennar er lýst 

með ýmsum orðum. Sem dæmi má nefna Þjóðhátíðarlagið „Draumblóm 

þjóðhátíðarnætur“: 

 
Eyjan mín bjarta nú leik ég þér lag, 

svo ljómandi fögur þú ert. 
Ég dái þig ávallt hvern einasta dag, 

að dá þig er aldeilis vert. 
[...] 

Fólkinu fjölgar í Eyjunum enn 
og öllum ber saman um það. 

Hér eigi það heima, hér eigi það senn, 
heimsins fegursta stað.23 

 
Einnig er vísað í söguna í lögunum og sérstaklega til eldgossins sem gaus árið 1973 

sem ég fjallaði um í III.1 kafla. Og það sést í þessu erindi úr Þjóðhátíðarlaginu 1979 

aðeins nokkrum árum eftir gosið sjálft: 

 
Þó ættirðu Eyjan mín erfið ár 
og eldurinn léki þig grátt. 

Þó enn megi finna þín flakandi sár 
þá fegurð samt og tign þú átt. 

Úr öskunni rístu nú ung og hrein 
með órofið átthagaband.24 

 
Og Þjóðhátíðarlagið frá árinu 1993 fjallar um sameiningu Eyjamanna eftir 

hamfarirnar eins og sést í þessu textabroti: 

 
Þá í hjartanu veit ég að öld eftir öld 

verður alltaf á Heimaey best. 
Í dalnum sem eitt sinn var ofurseldur ösku, 

fyrir áratugum tveim logar bál 
og heitur ástareldur allra sem hér komnir eru heim. 

                                                 
23 Lagið er eftir Þorgeir Guðmundsson, Háagarði. Ljóðið er eftir Árna Johnsen. 
24 Lagið heitir Peyjaminning. Lag er eftir Gísla Helgason. Texti er eftir Hafstein Snæland. 
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Njótum þess að sitja aftur saman 
sameinuð í okkar fagra dal.25 

 
Fyrir utan þessi tvö atriði hér að ofan virðist vera rauður þráður í texta þessara 

laga að lýsa ævintýraleika Þjóðhátíðarinnar: ástinni, vináttunni og töfrunum sem 

myndast í Dalnum þessa helgi og undirstrikar að þessi tími sé jaðartími eða liminality 

(sbr. Turner). Að endingu ætla ég að láta fylgja bút úr Þjóðhátíðarlagi ársins 1985 

sem lýsir þessu vel: 

 
Þá er gleðin fölskvalaus á Heimaey. 
Með rómantík og reyktan lunda 

rölti ég til vinafunda, 
ástin enn í gömlum garpahjörtum býr. 

Þar er mannsins mýkt og gæska, 
þar er undurfögur æska, 

enn í dag að yrkja lífsins ævintýr. 
[...] 

Ég raula Bjartar vonir vakna, 
vökva sálina og sakna, 

einhvers sem ég veit að er hér eflaust enn.26 
 
Ég læt þar við sitja í að lýsa Þjóðhátíðarlögunum27 en vona að ég hafi náð að draga 

fram hversu kraftmikil þau eru og fela í sér ákveðið sameiningartákn meðal 

Eyjamanna: brottfluttra sem og heimamanna. Aðkomufólk fær smá hlutdeild í þessari 

sögu sem er bundin í Eyjunni rétt á meðan á hátíðinni stendur að miklu leyti í gegnum 

lögin sem henni tengjast. En Þjóðhátíðarlögin eru aðeins brot af tónlistarmenningu 

hátíðarinnar því tónleikahald er orðið eitt af þungamiðju skemmtunarinnar nú til dags 

og ég ætla að fara aðeins betur yfir það. 

 Áður fyrr var allt tónlistarhald byggt á „innlendum“ skemmtikröftum en 

einhvern tímann eftir gos var farið að stóla alfarið á aðkomuskemmtikrafta (Gísli 

Magnússon og Ómar Garðarsson, 1987:51). Þetta hefur því verið ákveðin þróun sem 

átti sér stað sem svörun við auknum kröfum og eflaust auknum straumi aðkomufólks 

eins og áður var bent á í sambandi við íþróttir. Kostnaður við aðkomuhljómsveitir 

virðist aukast ár frá ári og nú er svo komið að kostnaðurinn er eflaust einn stærsti 
                                                 
25 Lagið er eftir Gísla Helgason og Eyjólf Kristjánsson. Texti eftir Inga Gunnar (eftirnafns er ekki 
getið). 
26 Lagið heitir Í brekkunni. Lag er eftir Jón Ólafsson. Ljóð er eftir Bjartmar Guðlaugsson. 
27 Ég læt texta úr öllum Þjóðhátíðarlögunum fylgja með í Viðauka I. aftast í ritgerðinni. 
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þátturinn í hátíðarhöldunum. Tónleikar eru haldnir bæði á stóra sviðinu og einnig á 

litla pallinum, en þar eru oft vestmanneyskar hljómsveitir að spila, öll þrjú kvöldin og 

eins og ég benti á í IV.2.3 kafla þá virðast unga fólkið og aðkomufólkið sækja meira í 

stóra sviðið en eldra fólkið og heimamenn sækja frekar í litla sviðið. Svo virðist því 

sem hópurinn skiptist í „við“ og „hinir“. En á sunnudagskvöldinu eru slíkir tónleikar 

haldnir fyrir og eftir brekkusöng Árna Johnssen, en hann fer fram klukkan 23:00 og 

ég geri honum betri skil í lið IV.2.11 hér á eftir.  

Óformlegur en hugsanlega ómissandi þáttur í að skapa stemninguna á 

Þjóðhátíð er tónlistin í Hvítu tjöldunum. Þar er mikið um gítarspil og 

Þjóðhátíðarlögin eru sungin dátt. Ég hef sjálf séð fólk í tjöldunum spila á 

harmonikku, munnhörpur, bongótrommur og skeiðar svo eitthvað sé nefnt. Skeiðaspil 

hef ég hvergi fyrr séð nema hjá Vestmannaeyingum og eiginmaður minn er einmitt 

hinn færasti skeiðaspilari. En til að geta ímyndað sér stemninguna inni í Hvítu 

tjöldunum þarf ég að gera þeim betri skil.  

IV.2.6 Hvítu tjöldin 

Á fyrsta tugi aldarinnar voru ekki nema örfá tjöld í Herjólfsdal og þau voru svonefnd 

hrauktjöld: toppmynduð en þau voru misjafnlega stór með trésúlu í miðju tjaldinu. 

Þau voru strekkt og þanin út með snærisstögum allt í kring.28 Margir gerðu sér slíkt 

tjald úr skipa- og bátaseglum (Eyjólfur Gíslason, 1980:7). Einn viðmælandi minn, 

Svavar Steingrímsson sem er fæddur árið 1936, hafði þetta að segja um fyrstu 

minningar sínar af Hvítu tjöldunum: 

 
Hvítu tjöldin hafa alltaf verið en það voru bara staftjöld eins og notuð eru 
í útilegum. Það var búskapur heima, alltaf tvær kýr og nokkrar púddur og 
þetta tjald sem við notuðum á þjóðhátíðinni var notað í heyskap (EA 
2007I). 

 
Af þessu má sjá að margs konar nýting var á tjalddúkunum á fyrrihluta aldarinnar og 

algengt var að tvær fjölskyldur sameinuðust um tjald (Anna Þorsteinsdóttir, 1987:25). 

Á fyrstu árum aldarinnar vöru tjöldin 45-80 talsins (Þjóðhátíð í Herjólfsdal frá fornu 

fari, 1958:7) en jókst smám saman og árið 1931 voru þau orðin á þriðja hundrað 

                                                 
28 Sjá mynd nr: 01.09 í Myndayfirliti. 
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talsins og það sama ár var skipulag gatna fyrst tekið upp.29 Tjöldin hafa síðan þá verið 

raðað skipulega eftir götum og tölusett. Hverri götu var gefið nafn og sum hver hafa 

haldist óbreytt fram á okkar daga (Jóh. Gunnar Ólafsson, 1961:11). 

 Hvítu tjöldin hafa verið notuð í þeim tilgangi að hægt sé að tylla sér og spjalla 

við fólk með kaffisopa og meðlæti. Þar sem löngum tíma er varið í Dalnum þarf fólk 

að hafa aðstöðu til þess að matast og jafnvel flýja í skjól undan veðrinu. Til að þjóna 

þessu hlutverki hefur alltaf verið ákveðinn kjarni af innanstokksmunum í tjöldunum: 

kaffihitunartæki og matarílát, koffort, borð og stólar. Hins vegar á allra fyrstu árunum 

sem Þjóðhátíðin var haldin þurftu menn að bera flest á sjálfu sér eða á hestum og oft 

komu þá teppi í stað borðs og stóla (Eyjólfur Gíslason, 1980:7). Það hefur þó átt sér 

stað mikil þróun í hvernig er umhorfs í tjöldunum og með bættum samgöngum og 

breyttum tíðaranda er orðið hin mesta skemmtun að labba á milli tjaldanna og skoða 

nýjungar í innbúi. Í vettvangsferð minni leit ég einmitt inn í mörg kynleg tjöld og 

verð að taka fyrir nokkur dæmi til að lýsa þeim. Í einu tjaldinu var parketlagt gólfið 

og það er nú orðið að hefð hjá þessari fjölskyldu enda er eigandi tjaldsins 

iðnaðarmaður.30 Þar voru einnig myndir á veggjunum, stór bókahilla var innst inni 

með alls kyns þjóðhátíðarmunum og persónulegum myndum. Í öðru tjaldi sem ég leit 

inn í var búið að hengja upp eldhúsinnréttingu enda var það tjald tvöfalt að stærð og 

rúmaði hana vel ásamt eldhúsborði og stólum sem og sófa og stofuborði.31 Að öðru 

leyti virtust tjöldin vera nokkuð svipuð umhorfs: flest voru með sófa, borð og stóla, 

hvers kyns hirslur undir matvæli og drykkjarföng og tjöldin voru skreytt með 

persónulegum munum. Þetta er því hálfgerð smækkun á samfélaginu (e. 

microcosmos) sem á sér stað innan þessa Þjóðhátíðarsvæðis og ég fer betur inn á það 

atriði í V.kafla. 

 Hvítu tjöldin eru eitt mesta einkenni Þjóðhátíðarinnar og sumum þykir 

hápunktur hátíðarinnar að sitja í tjaldi með góðu fólki ásamt söng og hljóðfæraleik 

(Einar Hlöðver Sigurðsson, 2004:25) og sýnir einnig að í dalnum séu „við“ og 

„hinir“. Tjöldunin sjálf hefur samt sem áður sett svolítinn blett á undirbúningi 

Þjóðhátíðarinnar síðustu áratugi. Fólk hefur ekki virt þau tímamörk sem eru sett 

                                                 
29 Sjá mynd nr: 01.10 í Myndayfirliti. 
30 Tjald Þorvarðar Þorvaldssonar og Guðrúnar Ragnarsdóttur. 
31 Ég þekkti ekki til eigenda þess en tók mynd af því: sjá mynd nr: 01.11 í Myndayfirliti. 
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heldur þjófstartar til að ná ákveðnu stæði. Þetta hefur ansi oft farið úr böndunum og 

dæmi eru um að fólk hafi tjaldað sínu tjaldi um miðja nótt áður en leyfilegt er að 

hefja tjöldun (Björn Þorgrímsson, 1992:23). En það sýnir hversu mikilvægur þáttur 

tjöldin eru í Þjóðhátíðinni: mikið kapp er lagt í að vera vel staðsettur, vera með vel 

búið tjald og nægar veitingar til að neyta og bjóða gestum og gangandi. Áður en ég 

fer yfir matavenjur á Þjóðhátíð Vestmannaeyja ætla ég að enda á tilvitnun eftir 

ónefndan aðila sem er að mínu mati lýsandi fyrir stemninguna og millibils ástandið 

sem Hvítu tjöldin mynda: 

 
Er leið á kvöldið og nóttin tók að sveipa Dalinn rökkurfeldi sínum gaf 
fyrst á að líta skrúð tjaldanna. Ljós voru tendruð í hverju tjaldi og var sem 
maður liti yfir álfheima og múgur álfa væri á sífeldu kviki milli 
álfaborganna, og kæti álfanna, danshljómar og raddbönd söngfólksins 
fylltu hugann léttri kæti og unaðsró á víxl (Jóh. Gunnar Ólafsson, 
1960:8). 
 

IV.2.7 Matarvenjur 

Eins og ég nefndi hér áðan voru Hvítu tjöldin áningastaður skjóls og matar fyrir 

fjölskyldur Eyjamanna. Þessum sið heimamanna var líkt við árlega þjóðflutninga þar 

sem fjölskyldurnar dvöldust mest megnis í tjöldunum á meðan á hátíðinni stóð (EA 

2007I). Það var því nauðsynlegt að matast og fá sér eitthvað með kaffinu. 

Matarvenjurnar á Þjóðhátíð nú til dags eru ekki svo frábrugðnar venjunum áður fyrr. 

Smurt brauð og flatkökur voru á boðstólnum sem og heimabakað kaffibrauð: jólakaka 

og pönnukökur (Eyjólfur Gíslason, 1980:7). Í dag fer þó minna fyrir smurða brauðinu 

en þess í stað eru gerðar samlokur með ýmis konar áleggi sem auðvelt er að grípa 

með sér. Lundinn var einnig ómissandi hér á árum áður en eini munurinn er að hann 

var borðaður með hamnum en nú er hamflettur og reyktur lundi í hvað mestu 

uppáhaldi (EA 2007I). Algengt var einnig að fjölskyldurnar borðuðu kvöldmat í 

tjöldum sínum, allavega um miðbik aldarinnar (EA 2007II) en algengast í dag er að 

hann sé borðaður heima fyrir. Það mætti hugsanlega skýra með því að fólk er í dag á 

einkabílum og á auðveldara með að fara á milli, en einnig hefur hátíðin lengst 

töluvert og það hefur óneitanlega áhrif á veruna í Dalnum: það er kannski of mikið að 

dveljast þar í svona langan tíma í senn. Kjötsúpan þykir þó í dag ómissandi: bæði 
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vegna þess hve orkumikil hún er og fitan er talin hjúpa magann sem á að valda því að 

áfengið fari ekki illa í mann (EA 2007II). Kaffið er jafn mikilvægt nú og áður fyrr, 

hvort heldur sem er með kökunum, til að ylja sér við eða þá að hressa fólk við sem 

hefur fengið sér aðeins of mikið í aðra tánna. Það er nefnilega ekki óalgengt að fólk 

verði aðeins of ölvað á Þjóðhátíðinni en hefur það alltaf verið svoleiðis? Ég ætla að 

fjalla um það sem ég komst að í næsta kafla. 

IV.2.8 Drykkja 

Eins og ég nefndi í kafla III.3 hefur óhóf í drykkju sem og unglingadrykkja verið 

viðloðandi stimpill á hvers kyns útihátíðum frá upphafi og er Þjóðhátíð í 

Vestmannaeyjum ekki undanskilin slíkum stimpli. En er hægt að setja Þjóðhátíðina, 

sem gefur sig út fyrir að vera fjölskylduhátíð, í sama flokk og hinar útihátíðirnar? Og 

ef svo er, hefur hátíðin alltaf verið drykkjuskemmtun? Ég ætla að byrja á því að fara 

yfir hvernig þessum málum var háttað á fyrstu þjóðhátíðunum.  

 Þess er strax getið í heimildum frá Þjóðhátíðinni árið 1906 að mælt var þá 

fyrir minni bindisins. Það var Erlendur Árnason nokkur sem fór mjög ómjúkum 

orðum um drykkjuskapinn og brýndi bindindi fyrir mönnum (Þjóðhátíðin í 

Herjólfsdal frá fornu fari, 1957:7). Þetta sýnir okkur að umræður um drykkju á 

Þjóðhátíðinni hafa líklegast fylgt henni frá upphafi enda er þess getið að á þessari 

tilteknu Þjóðhátíð hafi naumast verið hægt að sjá vín á nokkrum manni. En jafnframt 

er það tekið fram að einstakir menn hafi haft áfengi um hönd á hátíðunum sem 

haldnar voru fyrir 1906 og að það hafi verið til stórleiðinda fyrir hátíðarsamkomuna 

yfirleitt (Þjóðhátíðin í Herjólfsdal frá fornu fari, 1957:8).  

Í heimildum frá Þjóðhátíðinni sem haldin var 1911 er Vestmannaeyingum 

hrósað fyrir það að dansþáttur hátíðarhaldsins var lakast sóttur af allri dagsskránni 

(Þjóðhátíðin í Herjólfsdal, 1957:9). Áfengisnotkun á hátíðinni hefur þannig þótt löstur 

á fyrstu áratugunum, í opinberum heimildum í hið minnsta. En hlutirnir voru að 

breytast og frá Þjóðhátíðinni árið 1931 er þessi viðtalsbútur við ónefndan aðila: 

 
Mér þykir það ánægjulegt og til þess að auka stemninguna, að sjá tvo og 
tvo góða og gilda útvegsbændur, sem annars ekki smakka það allt árið, -
draga sig upp í brekkur með eitthvað grunsamlegt í vösunum – og 
ofurlítið hvikulir í gangi (Þjóðhátíð í Herjólfsdal, 1961:11). 
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Sömu sögu hafði einn viðmælenda minna að segja um drykkju til hátíðarbrigða: 

 
Svo fannst manni alltaf skrítið að sjá karla sem maður vissi ekki annað en 
væru mjög vandaðir að virðingu sinni orðnir blindfullir um miðjan dag en 
þeir létu það ekki eftir sér nema kannski á þjóðhátíðinni og kannski 
lokadaginn 11.maí (EA 2007I). 

 
Það er því greinilegt að Þjóðhátíðin þótti tilefni til þess að lyfta sér upp og fá sér 

í glas og sletta úr klaufunum. Þess er einmitt getið að ótrúlegasta fólk hafi sleppt fram 

af sér beislinu í ölæði á Þjóðhátíðinni (Þorsteinn Gunnarsson, 1988b:13). Áfengi 

hefur þannig mörgum þótt ómissandi á síðastliðnum áratugum á Þjóðhátíðinni og 

segir Unnur nokkur Guðjónsdóttir í viðtali við Þjóðhátíðarblaðið 1991 að fyrstu 

merkin um að Þjóðhátíðin væri í nánd væri suðið í prímusunum og að það hafi heyrst 

úr hverju húsi. Karlarnir á heimilunum voru sem sagt að brugga og Unnur bæti því 

svo við að sumum hafi legið svo á að komast í mjöðinn að þeir hafi ekki einu sinni 

gefið sér tíma til að tjalda þegar komið var í Dalinn (Ómar Garðarsson, 1991:61-62). 

Drykkjumynstrið gjörbreyttist þó þegar bjórbanninu var aflétt árið 1986 því þá gátu 

menn byrjað rólega í léttari drykk heldur en að fara beint í sterka áfengið og urðu þar 

af leiðandi ekki eins fljótt drukknir (EA 2007I). En sú þróun hefur hins vegar síður en 

svo minnkað drykkjuna á hátíðinni enda er salan í Ríkinu í Vestmannaeyjum alveg 

gríðarlega mikil: rétt eftir að bjórbanninu var aflétt eða árið 1987 var salan á 

fimmtudeginum fyrir Þjóðhátíðina um 3.7 milljónir (Þorsteinn Gunnarsson, 

1988d:34).  

En ekki eru allir hlynntir þeirri drykkju sem greinilega fylgir Þjóðhátíð 

Vestmannaeyja og þá sérstaklega fólk sem er meðlimir í Betel.32 Í viðtali segir Snorri 

Óskarsson í Betel að þetta sé: „hátíð siðleysis, heiðni og guðleysis“ (Snorri 

Óskarsson, 1991:59). Hann segir máli sínu til stuðnings að hátíðir með sama lífsmáta, 

drykkju, lausung og siðleysi sem Þjóðhátíðin ber með sér séu algerlega bannaðar 

kristnum mönnum því þær beri merki heiðingjanna yfir sér. Enn fremur ítrekar hann 

heiti íþróttafélaganna, Týr og Þór, þar sem þessi nöfn séu á heiðnum guðum og vill 

meina að þau standi sem uppreisn gegn guði sjálfum. Hann gefur einnig í skyn að 

                                                 
32 Betel er kristilegur trúarsöfnuður í Vestmannaeyjum. 
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heiðvirðir borgarar bæjarins hafi nýtt tækifærið til að fara höndum um ungar stúlkur 

sem voru ofurölvi. Snorri bætir því við að ástfangin pör hafi hegðað sér sem 

blygðunarlaus dýr og að öll hegðun mannanna væri gjarnan afsökuð með því að nú 

væri Þjóðhátíð. Hann kallar Þjóðhátíðina því „hátíð fengitímans“. Snorri segir í lokin 

að fyrst staðurinn sé svona undirlagður af sorpi, hvað ætli sé þá skilið eftir í hugum 

og hjörtum hátíðargesta (Snorri Óskarsson, 1991:57-59). Því ætla ég ekki að svara en 

mörg af þeim atriðum sem hann telur upp bera óneitanlega sömu einkenni 

karnivalsins sem ég útlistaði í kafla II.2 og þannig er einnig margt sameiginlegt með 

Þjóðhátíðinni og vikivökunum gömlu enda var viðhorf kirkjunnar til vikivaka svipað. 

Ég sýni betur fram á þessi tengsl í V.Kafla hér á eftir. 

En þrátt fyrir neikvæða umfjöllun um áfengisnotkun á Þjóðhátíð 

Vestmannaeyja, sem og öðrum útihátíðum, er athyglisvert að þessi partur hátíðarinnar 

virðist ekki skarast að miklu leyti við fjölskylduþátt hennar að mínu mati. Þjóðhátíðin 

virðist skiptast í tvennt og er því fjölskylduhátíð að deginum til: það er ótrúleg virðing 

borin fyrir þeim þætti hátíðarinnar. Það er einsdæmi að sjá of drukkið fólk gera 

einhvern óskunda að deginum til þegar fjölskyldan á Dalinn (Borgþór Ásgeirsson, 

2004:14-15). En fyrsta kvöldið af þeim þrem aðalkvöldum hátíðarinnar, er 

föstudagskvöldið þegar Brennan er tendruð.  

IV.2.9 Brennan – Föstudagurinn 

Árið 1929 er fyrst getið um Brennu á Fjósakletti þótt smáeldar hafi þekkst fyrir þann 

tíma og eldurinn virðist hafa táknrænt gildi. Ástæða þess að brennur tíðkuðust ekki 

fyrr var sú að reynt var að nýta timbur og spýtnabrak sem best og það lá ekki á 

glámbekk eins og algengt varð seinna (Árni Björnsson, 1993:217). Það hefur síðan 

alltaf verið mjög mikið lagt upp úr Brennunni33 og sumarið fyrir hverja Þjóðhátíð var 

notað til að safna saman alls kyns brennanlegum hlutum. Um og eftir árið 1929 var 

Brennan að stofni til tunnur og bátar voru reistir upp á rönd að utanverðu (EA 2007I). 

Það var alltaf sami kjarninn í brennuliðinu ár eftir ár og flestir heimamenn þekkja 

„Sigga Reim“ sem brennukónginn á Þjóðhátíðinni. Hann heitir Sigurður Reimarsson 

og byrjaði að sjá um Brennuna árið 1942 og sinnti því starfi í heil 51 ár. Hann segir 

                                                 
33 Sjá mynd nr: 01.12 í Myndayfirliti. 
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sjálfur í viðtali við Þjóðhátíðarblaðið 2004 að góð brenna þurfi að vera vel stöfluð og 

há en þar sem menn stöfluðu brennuna sjálfir hefur það verið ærið starf. Í dag er aftur 

á móti brennan að mestu leyti byggð upp með brettum sem er staflað með kranabíl og 

því langtum minna mál að reisa hana (Sigurður Reimarsson, 2004:44). 

 Brennuliðið svokallaða eða hópurinn sem stendur að brennunni voru eins og 

hreingerningarmenn í bænum því þeir gengu um og leituðu einhvers sem hægt var að 

brenna. „Siggi Reim“ til dæmis ber það orð af sér að hafa stolið öllu steini léttara sem 

hann gat brennt (Ómar Garðarsson, 1989:18) en jafnframt stundaði sumt fólk að sama 

skapi að stela fýsilegum hlutum úr brennunni.  

Það var ein viðtekin venja tengd Brennunni og það voru slagorðin sem sett 

voru á hana: ef menn voru andstæðir einhverjum eð aeinhverju þá var mynd eða 

slagorð sett framan á Brennuna og brennt með henni. Sem dæmi má nefna slagorðin; 

„Brennum Anderson“, „Brenn þú í helvíti Idi Amin“ og „bæ bæ Atlavík“. Þessi 

slagorð vísa öll til málefna sem hafa brunnið í brjóstum fólks á líðandi stundu (Árni 

Johnsen, 1988:77). En þótt Brennan hafi um langt skeið þótt vera hápunkturinn á 

Þjóðhátíð (EA 2007I) virðist hún vera farin að falla í skuggan af hinum tveim 

viðburðunum og næst fer ég yfir annan þeirra: Flugeldasýninguna sem mætti segja að 

teygi út bál Brennunnar. 

IV.2.10 Flugeldasýningin – Laugardagurinn 

Flugeldasýningin34 fer nú til dags alltaf fram á miðnætti laugardagskvöldsins sem er 

næst síðasta kvöld hátíðarinnar. Flugelda var fyrst getið í heimildum tengdum 

Þjóðhátíðinni árið 1903 (Árni Björnsson, 1993:217) og þeir hafa verið þáttur af 

hátíðinni allar götur síðan þótt þeir hafi verið misjafnlega að stakki búnir. 

Flugeldasýningin eins og við þekkjum í dag verður veglegri með hverju árinu og til 

að njóta hennar sem best sér maður fólk hola sér niður í lautir  hér og þar í Dalnum. 

Sýningin er hápunktur laugardagskvöldsins og það er mikil upplifun að liggja í 

grasinu, horfa á ljósasýninguna og heyra bergmálsdrunurnar í fjöllunum í kring. Segja 

má að með flugeldasýningunni sé eldurinn að teygja sig yfir allt svæðið frá 

Brennunni kvöldið áður. Eldurinn er því táknrænn fyrir hátíðina þar sem hann spilar 

                                                 
34 Sjá mynd nr. 01.13 í Myndayfirliti. 
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stórt hlutverk öll þrjú kvöldin: Brennan, flugeldarnir og svo brennan í 

Brekkusöngnum.  

IV.2.11 Brekkusöngurinn – Sunnudagurinn 

Sunnudagurinn var áður fyrr notaður til að ná sér eftir helgina. Fólk fór aðeins inn 

eftir en fór svo heim til sín þegar kvölda tók en núna er sunnudagurinn orðinn 

hápunktur helgarinnar enda er mánudagurinn orðinn frídagur (EA 2007I).  

 Brekkusöngur á sunnudagskvöldinu fór fyrst fram árið 1977 og það var undir 

stjórn Árna Johnsens sem hefur séð um sönginn allar götur síðan nema eitt árið þegar 

hann var að afplána refsingu á Kvíabryggju en þá hljóp Róbert Marshall, 

landskunnugur fréttamaður og tónlistamaður, í skarðið fyrir hann. Brekkusöngurinn 

hefst sem sagt klukkan 23:00 á þessu síðasta kvöldi Þjóðhátíðarinnar og þá eru flestar 

fjölskyldur og aðrir gestir búnir að koma sér fyrir í brekkunni. Létt dægurlög og 

Þjóðhátíðarlögin eru sungin í klukkustund og 10-12.000 manna kórinn í brekkunni 

syngur með svo söngurinn bergmálar í Dalnum. Á meðan Árni situr fyrir neðan 

brekkuna með litla brennu sér við hlið og syngur þá rökkvar úti og um miðnættið er 

orðið vel dimmt. Smá flugeldasýning tekur við síðasta lagi Árna en á slaginu 24:00 

eru menn búnir að raða sér þvert yfir Dalinn efst í brekkunni eða rétt undir hömrunum 

og kveikja á rauðum blysum. Blysin eru jafn mörg talsins og árin sem Þjóðhátíðin 

hefur verið haldin og vekur þessi siður upp mikil viðbrögð hjá fólkinu.35 Þótt 

blysförin sé frekar ný af nálinni þá er hún án efa komin til að vera.  

Þessir sameiginlegu tónleikar í brekkunni eru líklega miðpunktur hátíðarinnar. 

Það mætti segja að söngurur Árna Johnsen sé einn stór tjaldasöngur: það er að segja 

einfalt kassagítarspil og söngur sem er eitt einkenni Hvítu tjalda heimamannanna er 

færður út í brekkuna þar sem allir geta tekið þátt. Á þessari stundu sameinast hópur 

Þjóðhátíðarinnar, aðkomufólk og heimamenn, og aðkomufólkið fær að upplifa þá 

stemningu sem er ríkjandi í Hvítu tjöldunum en ekki allir hafa aðgang að fyrr en 

akkúrat þarna á sunnudagskvöldinu. Eftir brekkusönginn má síðan sjá 

fjölskyldufólkið streyma úr Dalnum til að koma börnunum sínum heim á meðan hinir 

nýta þetta lokakvöld yfirleitt til hins ítrasta og karnivalið hefst. 

                                                 
35 Sjá mynd nr: 01.14 í Myndayfirliti. 
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IV.2.12 Veðrið 

Eins og ég hef minnst á þá var Þjóðhátíð í Eyjum frestað áður fyrr ef útlit var fyrir 

vont veður og oft valt á veðrinu hvort hátíðin þótti vel heppnuð eða ekki. Árið 1909 

var Þjóðhátíðinni þannig frestað vegna veðurs á laugardeginum en var þess í stað 

haldin á sunnudegi og mánudegi. Lýsingar frá hátíðinni 1912 eru aftur á móti mun 

jákvæðari enda var sól og logn yfir hátíðarhelgina og þótti hátíðin einstaklega vel 

heppnuð (Þjóðhátíðin í Herjólfsdal frá fornu fari, 1958:7). Árið 1915 var 

þjóðhátíðinni þó aftur frestað vegna veðurs og talin vera ein lélegasta þjóðhátíð í 

manna minnum þar sem veðurguðirnir voru ekki hliðhollir, ekki frekar en árið á eftir 

en þá þurfti einnig að fresta Þjóðhátíðinni (Jóh. Gunnar Ólafsson, 1960:7). Að sama 

skapi þurfti að fresta Þjóðhátíðinni árið 1929 um einn dag og hún lengd að sama 

skapi en á mánudeginum var veðrið það slæmt að dansleikur var haldinn í Nýja Bíó 

(Jóh. Gunnar Ólafsson, 1961:9). En smám saman lagðist það af að fresta 

Þjóðhátíðinni vegna veðurs sem er líklega eðlilegt samhliða þróuninni sem hefur 

verið lýst hér. Með tímanum lögðust íþróttakeppnirnar af og hvers kyns aðbúnaður í 

Dalnum varð betri sem leiddi til þess að veðrið fór að skipta minna máli. Þetta breytta 

viðhorf til veðursins hlýtur einnig að skila sér í breytingum á fatnaði en það ætla ég 

einmitt að ræða næst. 

IV.2.13 Búningar og klæðnaður 

Í tilefni Þjóðhátíðarinnar mætti fólk hér áður fyrr prúðbúið í Herjólfsdal og algengt 

var að konur og tiltækar saumakonur í bænum væru önnum kafnar við að sauma 

dýrindis kjóla, kápur og fatnað fyrir hátíðina.36 Fötin voru oft jólaföt og þá 

sérstaklega föt barnanna, og þótti það sjálfsagt að allir væru í sínum bestu fötum. 

Sumar konurnar klæddust íslenska búningnum og karlarnir voru í 

klæðskerasaumuðum fötum og fallegt höfuðfat (Anna Þorsteinsdóttir, 1987:27). Aftur 

á móti fer minna fyrir slíkum hátíðleika í klæðaburði í dag en hér á árum áður. 

Síðustu áratugi hafa pollagallarnir og annar hlífðarfatnaður tekið yfirhöndina og 

virðist haldast í hendur við þá þróun að láta veðrið ekki stjórna hátíðarhöldunum.37 

                                                 
36 Sjá mynd nr: 01.15 í Myndayfirliti. 
37 Sjá mynd nr: 01.16 í Myndayfirliti. 
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Fólk aðlagar sig að breyttum aðstæðum og fer að klæða sig eftir veðri í stað þess að 

halda hátíðina eftir duttlungum veðurguðanna. Samhliða þessari þróun fóru hvers 

kyns búningar og fylgihlutir að verða meira áberandi en slíkt þekktist ekki fram að 

miðbiki 20. aldar (EA 2007I). Nú er svo komið að í dag er slíkt orðið órjúfanlegur 

hluti hátíðarinnar. Hinir ýmsu hópar tala sig saman og skarta eins búningum sem 

mikil vinna er lögð í og jafnvel sérsaumaðir. Annar hver maður í Dalnum er ýmist 

með hárkollu, gervitennur, blikkandi eyrnalokka eða hvers kyns höfuðföt og börnin 

skarta einnig slíkum fylgihlutum.  

 Eins og ég nefndi hafa hinir ýmsu búningahópar myndast meðal ungra 

heimamanna og ber þá fyrst að nefna þann hóp sem kallar sig „Vinir Ketils Bónda“38 

og er líklega stærsta svokallaða Þjóðhátíðargrúbban. Félagið var stofnað árið 1998 og 

hefur þessi siður hafist um það leyti. Hópurinn samanstendur af nokkrum 

karlmönnum sem klæðast allir eins búningum á Þjóðhátíð og markmið þeirra er að 

auðga flóruna og mannlífið á Þjóðhátíð (Vinir Ketils Bónda, 2007:44-45). Margir 

fleiri hópar eru þó til sem klæða sig upp í búninga fyrir Þjóðhátíðina en svo virðist 

sem meðlimir þeirra séu barnlaust fólk af yngri kynslóðinni eins og virðist vera í 

flestum dulbúningasiðum. Þegar þessir aðilar fara svo að eignast sínar eigin 

fjölskyldur þá breytist aðkoman að hátíðinni: farið er að upplifa sjarmann sem fylgir 

því að eiga börn á Þjóðhátíð í stað sjarmans sem búningahefðin ber með sér 

(Kristjana Ingólfsdóttir, 2007:47). En þrátt fyrir að þessir skipulögðu búningahópar 

tengist helst barnlausum einstaklingum þá skartar nútíma fjölskyldufólkið þó alls 

kyns hárkollum og einstaklingsbúningum (EA 2007II). Ég hef einnig orðið vör við 

síðastliðin ár að vinahópar sem eru aðkomumenn og sækja Þjóðhátíðina heim séu 

farnir að tala sig saman um eins búninga svo þetta virðist ekki einungis vera hefð hjá 

Vestmannaeyingum lengur. Þessi siður hefur mikil áhrif á stemningu og ásýnd 

hátíðarinnar og ýtir undir karnivalísk einkenni hennar. 

IV.3 Samantekt á þróun hátíðarinnar í heild sinni 

Þá hef ég lokið yfirferð minni á þróun einstakra þátta Þjóðhátíðar Vestmannaeyja frá 

upphafi til dagsins í dag og ætla nú að draga saman aðalatriðin. 

                                                 
38 Sjá mynd nr: 01.17 í Myndayfirliti. 
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 Kjarni hátíðarinnar hefur haldist nokkurn veginn í gegnum tíðina: Hvítu tjöld 

heimamanna og matarhefðin eru af svipuðum toga, brennan og flugeldar eru enn við 

lýði og tilhlökkunin sem tengist Þjóðhátíðinni virðist haldast eins í gegn um árin. 

Þessi helstu atriði hafa þó orðið stærri og viðameiri í takt við aukna velmegun og 

tíðaranda. Tjöldin urðu þannig betri og með ríkulegar búnu innbúi. Brennan og 

flugeldarnir hafa orðið viðameiri eftir því sem árin liðu og umgjörð hátíðarinnar varð 

að sama skapi tilkomumeiri. 

 Athyglisverðasta breytingin að mínu mati er þó umsnúningur úr hinu 

hátíðlega og yfir í hið karnivalíska: margir þættir höfðu samverkandi áhrif til að svo 

yrði og virðist hafa byrjað að myndast um miðbik aldarinnar. Hátíðin breyttist 

hægfara úr því að vera sveipuð hátíðleika, með prúðbúnum hátíðargestum og 

íþróttasýningum. Þar sem fólk stólaði alfarið á veðurguðina og frestaði hátíðinni væri 

útlit fyrir vont veður. Að sama skapi hafði veðrið áhrif á hvernig fólki þætti hátíðin 

takast til. En með tíð og tíma, auknu aðgengi að samgöngum milli lands og Eyja og 

auknum kröfum samfélagsins varð aðsóknin meiri. Fleira aðkomufólk lagði leið sína 

á hátíðina og því þurfti að hafa ákveðna dagssetningu algerlega óháð veðrinu. Í 

kjölfarið lagaði fólk sig að breyttum aðstæðum: hátíðarfötin viku fyrir pollagöllunum, 

hátíðin lengdist um 1-2 daga líklega vegna þess að fólk var að leggja mikið á sig til 

að komast til Eyja og vildi því fá eitthvað fyrir sinn snúð. Með þessum aukna fjölda 

hátíðargesta og innkomu tekna var síðan hægt að bjóða upp á tilkomumeiri hátíð. 

Með þessari þróun virðist drykkja hafa orðið meira áberandi, alls kyns búningar áttu 

upp á pallborðið hjá Þjóðhátíðargestunum og hið gróteska óhóf varð meira áberandi. 

Ég fer ítarlega í það í næsta kafla. 

 En þrátt fyrir þessa þróun úr hátíðlegum samfögnuði hjá vestmanneysku 

fjölskyldufólki yfir í meiri karnivalísk hátíðarhöld, þá hefur þessi fjölskyldupartur 

Þjóðhátíðar náð að halda velli eins og ég hef sýnt. Í miklu samræmi haldast þessir 

tveir þættir í hendur án þess að raskast að miklu leyti. Hið karnivalíska óhóf tekur yfir 

á kvöldin og fram undir morgunn. Fjölskyldan og börnin eiga svo Dalinn að deginum 

til og fram að kvöldi þegar „hinir“ sofa. Allt virðist spila saman til að mynda þennan 

sjarma sem umlykur Þjóðhátíðina og hún virðist mæta þörfum flestra.  
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En þar sem ég hef lokið yfirferð minni á þróun hátíðarinnar er komið að því 

að greina eðli hennar og tengja við þær helstu kenningar sem ég taldi upp í II.kafla. 

Með því ætla ég að reyna að varpa ljósi á þær hvatir sem búa að baki þess hve vinsæl 

Þjóðhátíðin virðist vera í gegnum tímans tönn og greina hátíðina sjálfa.  
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V Þjóðhátíð Vestmannaeyja í ljósi kenninga. 

Það má segja að Þjóðhátíð Vestmannaeyja innihaldi eða endurspegli ákveðið 

microcosmos eða smækkun á samfélaginu. Þetta ákveðna samfélag ríkir þannig innan 

afgirts svæðis: það er með hvítum smáheimilum, veitingasölu, gæslu, aðstöðu til að 

sinna sjúkum, salernisaðstöðu og alls kyns afþreyingarmöguleikum. Frá upphafi hefur 

verið einhvers konar hlið sem gengið er í gegnum inn á svæðið og mætti segja að 

hliðið sé táknræn vísun í það að gengið sé inn í annan tímabundinn heim: gengið er 

inn í annað svæði þar sem önnur lögmál ríkja. Þetta microcosmos er því ákveðin 

frysting á hversdagsheiminum þar sem nýr leikheimur er skapaður á afmörkuðu 

svæði, innan afmarkaðs tíma og hefur sínar eigin reglur (sbr. Huizinga, 1970). Þarna 

er því komin ákveðin há-tíð eða jaðartími sem er á sama tíma einhvers konar 

„heilagur tími“. En þrátt fyrir þessa smækkuðu mynd samfélagsins þá virðist hún ekki 

endurspegla samfélagsgerðina eins og hún er fyrir utan. Þvert á móti virðist alger 

viðsnúningur eiga sér stað hvað hana varðar: stéttaskipting hverfur og allt verður 

leyfilegt.  

 Hlutir fá meiri og dýpri merkingu á þessum jaðartíma og margt verður 

leyfilegt rétt á meðan. Búningasiðir tíðkast á hátíðinni í þeirri mynd sem hún er í dag 

og fólk er þannig merkt á einhvern hátt (sbr. Turner, 1982) og sýnir að nú sé ekki 

hvers dagurinn heldur há-tíð. En eins og komið hefur verið fram þá var Þjóðhátíðin í 

upphafi gjörólík þeirri sem hún er í dag. Hátíðin hefur breyst úr því að vera 

staðbundin, hátíðleg og formleg og yfir í karnival. Þessi umsnúningur virðist eiga sér 

stað smám saman um miðbik aldarinnar: líklega um svipað leyti og útihátíðir fara að 

festa sig í sessi á Íslandi og annars staðar í heiminum (sbr. Árni Björnsson, 1993). 

Hin karnivalísku einkenni hafa því smám saman tekið yfir hátíðina og um leið hið 

gróteska. Það verður hálfgert afturhvarf til hringrásarkerfis og heimsskynjunar 

miðaldarmanna (e. medieval cosmos). Neðri partur líkamans tekur þannig yfir þar 

sem óhóf ríkir í neyslu matar, drykkjar og losun úrgangs eins og ég hef séð á 

Þjóðhátíðinni. Sumt fólk pissar þar sem það stendur, aðrir röllta aðeins áleiðis upp í 

brekku og pissa svo hlið við hlið þrátt fyrir að finnast það óhugsandi á öðrum tímum 

en á Þjóðhátíð. Ákveðið stjórnleysi á sér stað: víða sér maður fólk para sig saman og 

verða ef til vill lauslátara en ella. Allt er þannig leyfilegt með vísun í Þjóðhátíðina og 
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eru allar gjörðir afsakaðar í því skyni (sbr. Bakhtin, 1984). Umsögn Snorra í Betel:39 

að hátíðin beri með sér siðleysi, heiðni og guðleysi virðist í mörgu lík umsögnum 

heiðvirðra manna um siðleysi vikivakanna nokkrum öldum áður. Vikivakarnir voru 

einnig taldir ýta undir saurlifnað og áttu ekki undir pallborðið með kristnum gildum. 

En fólk lét ekki stöðva sig svo glatt í að sækja slíkar gleðisamkomur, ekki frekar en 

ummæli trúarhópa hafi nokkur áhrif á gesti Þjóðhátíðarinnar. Athyglisvert þótti mér 

einnig að sjá yrkisefni vikivakakvæðanna og Þjóðhátíðarlaganna og sameiginlegu 

atriðin þar á milli. Yrkisefnin eru að jafnaði um baráttu mannsins gegn 

náttúruöflunum, um sumarið, ástina og örlög elskenda og áherslurnar eru eins: er 

þannig ákveðið afturhvarf til eðlis og náttúrunnar. 

 Þrátt fyrir þessa þróun í átt að karnivalískum hátíðarhöldum þá hefur 

fjölskylduhluti hátíðarinnar haldið sér alla tíð eins og ég hef sýnt í köflunum hér að 

framan. Athyglisvert er þó að ákveðin skipting virðist eiga sér stað samhliða 

himintunglunum: svo virðist sem fjölskyldutíminn ríkji að deginum til á meðan bjart 

er úti en þegar myrkrið skellur á og nóttin færist nær þá hefst karnivalið. Á þessum 

árstíma er komið niðamyrkur um miðnætti og eldur er notaður til að lýsa upp 

myrkrið. Brennan á föstudeginum er táknrænn eldur og segja má að hann breiði úr sér 

með flugeldasýningunni á laugardeginum. Á sunnudeginum er þá minni brenna á 

sviðinu þegar Árni Johnsen stýrir brekkusöngnum, flugeldum er skotið upp og 

blysförin nær þvert yfir fjallasalinn. Eldurinn, hávaðinn, óhófið og búningarnir eru 

þannig allt karnivalískir þættir Þjóðhátíðarinnar. Hátíðin samanstendur því af þessum 

tveim gjörólíku formum: fjölskylduhátíð að degi til en karnivalhátíð að nóttu til: þeir 

fara saman án þess að stangast á. 

Hópurinn sem tekur þátt í Þjóðhátíðinni skiptist greinilega í aðkomufólk og 

svo heimamenn eins og ég hef áður sýnt og er sú aðgreining sjónræn með Hvítu 

tjöldunum á móti kúlutjöldunum. En á lokakvöldinu í Brekkusöngnum þá hverfur 

þessi aðgreining og hópurinn verður að einni heild. Segja má að stemningin úr Hvítu 

tjöldum heimamanna sé færð yfir í brekkuna á þessu lokakvöldi hátíðarinnar þar sem 

Árni spilar á kassagítar og syngur einmitt sömu lögin og sungin eru oft á tíðum í 

tjöldunum. Heimamenn veita þannig aðkomufólkinu hlutdeild að Hvítu tjalda 

                                                 
39 Sjá í kafla IV.2.8. 
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stemningunni og þeim sjarma sem henni fylgir sem ekki allir hafa aðgang að. Það er 

kannski ástæða þess að Brekkusöngurinn virðist vera orðinn hápunktur hátíðarinnar 

hjá flestum en þá eru utanaðkomandi gestir um leið innvígðir sbr. IV.2.11.kafla. 

 Tónlistin skapar þannig stóran sess á Þjóðhátíðinni. Tónlistin sem sungin og 

spiluð er í Hvítu tjöldunum er því ákveðið sameiningarafl þegar hún er færð yfir í 

brekkuna eins og ég fór yfir hér að ofan. Enn frekar eru Þjóðhátíðarlögin til þess 

fallin að gera þá sem sækja Þjóðhátíðina að hóp hverju sinni, það eru þá við sem erum 

á Þjóðhátíð og sameinuð með tónlistinni. Tónlistin í bekkjabílunum tengir okkur 

síðan ennþá inn á Þjóðhátíðarsvæðið sjálft þótt við séum á rúntinum. Texti 

þjóðhátíðarlaganna er einnig afturhvarf til fortíðar og náttúrunnar eins og ég sagði hér 

að ofan en ber einnig vott um lífsfögnuð eins og fer yfir hér á eftir. 

Hátíðin gerir stundina sem hún er haldin heilaga og brúar einnig bilið milli 

heima og tíma: þátttakendur eru þannig í senn á hátíðinni sjálfri en jafnframt verða 

þeir partur af hefð og hátíðum sem haldnar hafa verið áratugum saman og á sama 

tíma verða þeir partur af sögu Eyjanna (sbr. Eliade, 1993). Á hátíðum er einmitt 

haldið á lofti þeim einkennum sem sérstök eru í hverju samfélagi fyrir sig: íbúarnir 

upphefja sig þannig og skapa sér sérstöðu og Vestmanneyingar eru engin 

undantekning þar á (sbr. Turner, 1982). Svo virðist sem Eyjamenn líti á Tyrkjaránið, 

ungbarnadauðann og eldgosið sem sameiginlega reynslu sín á meðal, reynslu sem 

hefur markað spor sín í sögu samfélagsins og sem vitnisburð um að þrisvar sinnum 

hafi fólkið náð að rífa sig upp úr hamförum og þrisvar sinnum komið tvíeflt til baka. 

Þjóðhátíðarlögin bera þess greinileg merki og gefa í skyn að Þjóðhátíðin sé nokkurs 

konar sigurhátíð og lífsfagnaður: fagnaður áframhaldandi samfélags í 

Vestmannaeyjum þrátt fyrir ýmsar hamfarir. Þátttakendur á Þjóðhátíð standa þannig á 

þröskuldi á þessum jaðartíma: þröskuldi milli þess sem var og verður og er þannig 

vísun í endurnýjun tímans (Eliade, 1993). Þetta skýrir einnig mikilvægi þess hjá 

Eyjamönnum að ríghalda í hefðir. Þeir telja sig standa vörð um Þjóðhátíðina og 

standa þannig vörð um menninguna, söguna og samfélagið. 

 Eins og ég hef áður bent á er Þjóðhátíðin einnig ákveðin vígsluathöfn. Ég hef 

orðið vör við þá pressu sem hvílir á unglingum að þurfa að fara á Þjóðhátíð í Eyjum: 

þú ert ekki maður með mönnum fyrr en að hafa farið á slíka hátíð. Það er þannig 
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ákveðin manndómsvígsla að hafa lagt upp í slíka ferð, að hafa upplifa frelsið og 

staðið á eigin fótum. Ef einhver hefur ekki farið á Þjóðhátíðina þá tilheyrir hann 

hinum. Þeir sem hafa verið á slíkri hátíð eiga upplifunina sameiginlega og mynda því 

ákveðinn hóp: við. Ég hef séð slíka innlimun einstaklinga í þann hóp sem kallast við: 

þá er sá sem hefur aldrei fyrr verið á Þjóðhátíðinni leiddur í gegnum helstu þætti 

hennar og mikilvægt er að hann missi ekki af neinu. Hann má alls ekki sofa hátíðina 

af sér heldur verður að sjá alla viðburði, nauðsynlegt er að drekka vel og ekki gleyma 

að smakka reyktan lunda. Eftir Þjóðhátíðina er sá hinn sami innlimaður í það 

samfélag sem hefur sameinast á hátíðinni og jafnframt innlimaður í sögu 

Vestmannaeyja og það verður ekki tekið af honum. Undirbúningurinn og 

aðdragandinn er ekki síður mikilvægur í sambandi við hátíðina, rétt eins fyrir aðrar 

vígsluathafnir. Má í því samhengi nefna mikilvægi jólaundirbúnings sem og föstuna 

fyrir páska (sbr. van Gennep).   

Ég leyfi mér að segja að ákveðinni hvöt fólks er svalað á slíkum hátíðum sem 

Þjóðhátíð í Eyjum og svo vikivökunum og fornu dansleikjunum. En hvaða hvatir eru 

þetta? Af hverju höfum við þessa þörf fyrir karnival og stjórnleysi. Getur það verið að 

maðurinn sé ekki þannig gerður að geta lifað í slíku agasamfélagi sem við búum við? 

Okkur eru sífelldar hömlur settar í samfélaginu hvort sem það er af yfirvöldunum, 

þegnunum eða óskráðar siðferðislegar reglur. Það er gott og blessað en sú þörf að 

brjótast undan oki slíkra reglugerða af og til virðist vera mjög ríkjandi í fólki (de 

Certeau, 1988). Það virðist einnig vera ríkjandi þörf fyrir að taka sér annað hlutverk 

og þá sérstaklega á slíkum karnival hátíðum sem Þjóðhátíðin er (sbr. Crocker). Með 

því að klæðast hvers kyns búningum og mála andlit sitt er þannig hægt að hylja 

samfélagslega sjálfið og leyfa hinu óhefta innra sjálfi að koma fram með því að gera 

það sem hverjum dettur í hug. Ég tel að þetta óheflaða frelsi sé einmitt galdurinn sem 

þátttakendur upplifa á Þjóðhátíðinni og verður til þess að fólk finnur sig knúið til að 

mæta á hana aftur og aftur, ár eftir ár. Þannig breytist hegðun fólksins á þessum 

jaðartíma og allir verða jafningjar og þannig eru töfrar hátíðarinnar einmitt 

undirstrikaðir.
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Lokaorð 

Hér hefur verið rakin saga Þjóðhátíðar í Vestmannaeyjum frá þeirri fyrstu sem haldin 

var árið 1874 og þróun hátíðarinnar lýst fram á okkar daga. Rannsókn mín hefur leitt í 

ljós athyglisverða umbreytingu í áherslum og formi hátíðarinnar um miðbik 

aldarinnar. Umbreytingin fólst í hægfara þróun úr formlegri hátíð með íþróttaviðburði 

sem þungamiðju og yfir í lengri karnivalíska hátíð sem byggist á frelsi, óhófi og 

búningahneigð. En þrátt fyrir þessa gríðarlegu breytingu á eðli Þjóðhátíðarinnar þá 

hafa gömul gildi haldist henni samhliða. Ég hef sýnt fram á að eljusemi 

Vestmannaeyinga við að standa vörð um gamlar hefðir og gömul gildi á stóran þátt í 

því að Þjóðhátíðin er fjölskylduhátíð til jafns við óhófið og drykkjuna sem þar á sér 

stað. Einnig hef ég farið yfir sögu Vestmannaeyja og sýnt hversu mikinn þátt hún á í 

samstöðu meðal Vestmannaeyinga og sýnir sig í þjóðerniskennd þeirra ef svo má að 

orði komast. Samstaða þeirra sést einnig hvað best í Þjóðhátíðarlögunum en þau hafa 

flest það hlutverk að fanga töfra Þjóðhátíðarinnar, og þeirri stemningu sem á henni 

myndast, í stuttum texta. Ég tel þessa töfra hátíðarinnar myndast að stórum hluta við 

frelsið sem fólkið upplifir. Fólkið upplifir þannig frelsi til tjáningar, það að taka á sig 

annað hlutverk og hegða sér eins og hver vill. Það er einnig mikið frelsi fólgið í því 

að láta öll höft falla niður og vera jafningi allra sem sækja hátíðina. En allt spilar 

saman þegar við veltum því fyrir okkur af hverju hátíðin hefur verið haldin óslitin í 

rúma öld en engin önnur útihátíð getur státað af hinu sama. Til að svara því ber fyrst 

að nefna náttúruperluna Herjólfsdal: hann er eins og sérsniðið útihátíðarsvæði með 

prýðilegasta hljómburði fjallanna. Í Vestmannaeyjum er einnig lítið afmarkað 

samfélag sem er einnig stór þáttur í umgjörð og samfellu hátíðarinnar að mínu mati. Í 

lögunum eru orð sem lýsa söknuði gamalla tíma, þau lýsa samstöðu meðal fólksins 

ásamt því að dásama persónugerða Eyjuna. Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum á því 

gríðarlegan þátt í staðarvitund íbúanna og fangar hið mikla stolt sem ríkir meðal 

þeirra og vísar í fortíðina. Með Þjóðhátíðinni er það stolt fært áfram inn í framtíðina: 

Eyjamenn njóta þess að vera á þröskuldinum og aðkomufólk fær hlutdeild í þessu 

einstaka samfélagi rétt á meðan.  
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Viðauki I 

Þjóðhátíðarlögin  

1933 Setjumst að sumbli Setjumst að sumbli / skyggja fer í Herjólfsdal. / Drekkum og dönsum / dunar 
hátt í klettasal. / Glæstar meyjar og gumafjöld / Guðinn Amor nú tigna í kvöld / Bakkus er betri, / 
bergjum því á dýrri veig. / Ennþá er eftir- /-út ég drekk í einum teig. Ljóð: Árni úr Eyjum. Lag: 
Oddgeir Kristjánsson  

1937 Undurfagra ævintýr / Undurfagra ævintýr, / ágústnóttin hljóð / um þig syngur æskan hýr / öll sín 
bestu ljóð. / Ljósin kvikna, brennur bál, / bjarma slær á grund. / Enn þá fagnar sér hver sál / sælum 
endurfund. / Glitrandi vín og víf / veita mér stundarfrið; / hlægjandi ljúfa líf, / ljáðu mér ennþá bið. / 
Undurfagra ævintýr, / ágústnóttin hljóð / um þig ljómar ljúf og hýr / lífsins töfraglóð. Ljóð: Árni úr 
Eyjum. Lag: Oddgeir Kristjánsson  

1938 Þjóðhátíðarsöngur / Hefjum nú, bræður, vorn hátíðarsöng;  / hátt er til veggja í salnum /  ungir og 
gamlir í iðandi þröng / allir sér skemmta í dalnum. / Allir inn í dal / þér ungra sveina val, / og ekki 
meiga stúlkurnar sér gleyma. / og ekkert getur hugann betur hresst. / Kyrjum gleðilag  / á Köldubraut í 
dag, /-þótt kuldalegt sé nafnið, / það ei sakar. / Brosir hæð og laut /nú burt með hverja þraut / og 
bregðum oss með söng / á ástarbraut. / Þá minnkar ekki fjörið, / þegar dagsins birta dvín / og dalinn 
sveipar kvöldið húmsins klæði. / Og fagurt er um lágnættið, / er bálið bjartast skín í brekkunum / þó 
minnki heldur næði. / Allir inn í dal, / þér ungra sveina val, / og ekki meiga stúlkurnar sér gleyma. / 
Fagra tjaldaþröng / með fána á hverri stöng / nú fyllum vér með þjóðhátíðarsöng. Ljóð: Árni úr 
Eyjum Lag: Oddgeir Kristjánsson  

1939 Hátíðarnótt í Herjólfsdal / Hittumst bræður, / í Herjólfsdal / hátíðarkvöld / æskan á völd. / Fyllum 
háreistan fjallasal / fagnaðarsöng  / nóttin er löng. / Við drekkum glæsta guðaveig, / glaðir tæmum / 
lífsins skál / í einum teig. / Vonir rætast við söngvaseið, / sorgir og þraut / líða á braut, / Gleðin brosir 
nú björt heið, / bjargfugla hjal / ómar í dal. / Á Fjósakletti brennur bál; / böndum ástar tengir nóttin / 
sál við sál. Ljóð: Árni úr Eyjum. Lag: Oddgeir Kristjánsson  

1940 Meira fjör / Meira fjör, meira fjör, meira yndi. / Meira fjör, meira fjör, Jói á Hól. / Út á tjörn, út á 
tjörn Einar syndi. / Stattu vakt, stattu vakt, Stebbi pól. / Hæ, syngjum sveinar sætasta Geira lag. / Hæ, 
saman svöllum / syngjandi glaðan dag. / Meira fjör, meira fjör, meira yndi. / Meira fjör, meira fjör, Jói 
á Hól. Ljóð: Árni úr Eyjum Lag: Oddgeir Kristjánsson  

1941 Dagur og nótt í dalnum / Ljómar sumarsól / á sæinn björt og heit, / vermir byggð og ból / og 
blessar þennan reit. / Kveða ljúflingslag öll loftsins börnin fríð,  / þennan dýrðardag vér dáum alla tíð. / 
Og seinna, þegar dagsins birta dvín / um dalinn allan ljósadýrðin skín. / Eins og álfahöll við 
ævintýrasæ / með furðulegum blæ. / Glöð við strengjaslátt um stjörnubjarta nótt / söng vorn hefjum 
hátt. / Vor hátíð endar skjótt. Ljóð: Árni úr Eyjum Lag: Oddgeir Kristjánsson  

1942 Takið eftir því / Að standa sem hetjur og starfa eins og lífið býður / sé stefna vor allra, því tíminn 
frá oss líður. / Hvert sinn, er morgunn skín við skí / sé skylda dagsins ávallt ný  / takið eftir því. / En 
gleymum þó eigi, að gleðin hún er lífsins stjarna, / sem gefur oss yndi og ljóma slær á vegi farna. / Í 
Herjólfsdal með horskum gný / vér höldum þjóðhátíðarfrí, / já takið allir eftir því. Ljóð: Árni úr 
Eyjum Lag: Oddgeir Kristjánsson  

1945 Á útlagaslóð / Enn þá er fagurt til fjalla / sem forðum í Eyvindar tíð, / þegar sig hjúfraði Halla / 
að hjarta hans, viðkvæm og blíð. / þegar um fjöllin þau fóru / sem frilausir útlagar, / þá ást sinni eiða 
þau sóru, / sem öræfin hlustuðu á. / Skiptust á skammdegishríðir, / skuggaleg haustkvöld og löng / og 
sóldagar, sælir og blíðir / með seiðandi vorfuglasöng. / Um auðnina kvöldgolan andar / ilmi frá 
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horfinni tíð. / Geyma þar sólgullnir sandar / sagnir um örlagahríð. Ljóð: Árni úr Eyjum Lag: 
Oddgeir Kristjánsson  

1948 Þjóðhátíðarvísa / Þegar kvöldið kátt / Kyssir dag og nátt, / mörgum yljar minning heit. / Út við 
ystu sker / aldan leikur sér /  kveður sólin klettareit. / Þegar rökkvar, / dátt er hér í Dalnum, / dansinn 
stiginn, / óma hlátrasköll. / Söngvar hljóma frjálst / í fjallasalnum. / Fléttast armar. / Bjartir bjarmar / 
birtu slá / um tind og völl. / Hjörtun ung og ör / öll á sigurför. / Hefja vinir heillaskál / meðan stjarna 
stök / stikar himinvök. / Líður nótt við leyndarmál. Ljóð: ? Lag: Oddgeir Kristjánsson  

1949 Breytileg átt og hægviðri / Breytileg átt um svalan sæ / og síld er varla nokkur, / en allir vita, að 
Ási í Bæ / er Íslands besti kokkur. / Kveð ég um síldarkempurnar, / kaldur er norðan svalinn / meðan 
ég svíf með Sigga Mar / sætmjúkur um dalinn. / Um dalinn allan ólgar líf / og ymur af gleðilátum, / þar 
er dans og vín og víf / og varðeldar hjá skátum. / Bregðist ennþ á síldin úr sjó / og svarri brim á rifi, / 
glaðir drykkju þreytum þó; / þjóðhátíðin lifi. Ljóð: Árni úr Eyjum Lag: Oddgeir Jristjánsson  

1950 Hve dátt er hér í Dalnum / Hve dátt er hér í Dalnum inni, / er dagur lýkur göngu sinni / og 
rökkrið hylur rósavanga, / ó, rómantískt er hér að ganga /  um götur þær er gekk ég forðum / og gladdi 
þig með ástarorðum. / þá kveikir Siggi kyndla sína / í kynjabirtu fjöllin skína! / Á bálið vörpum sorg 
og sút, / syngjum meðan brennur  / dönsum villt og drekkum út, / dagur þar til rennur. / Hve dátt er hér 
í dalnum inni, / er dagur lýkur göngu sinni / og þegar ljómar bálið bjarta, / þá birtir yfir hverju hjarta. 
Ljóð: Ási í Bæ Lag: Oddgeir Kristjánsson  

1951 Heima / Hún rís úr sumarsænum / í silkimjúkum blænum / með fjöll í feldi grænum, / mín fagra 
Heimaey. / Við lífsins fögnuð fundum / á fyrstu bernskustundum, / er sólin hló á sundum / og sigldu 
himinfley. / Hér réri hann afi á árabát / og undi sér best á sjó, / en amma hafði á öldunni gát / og aflann 
úr fjörunni dró. / Er vindur lék í voðum / og vængir lyftu gnoðum, / þeir þutu beint hjá boðum / á 
blíðvinafund. / Og enn þeir fiskinn fanga / við Flúðir, Svið og Dranga, / þótt stormur strjúki vanga, / 
það stælir karlmanns lund. / Og allt var skini skartað / og skjól við móðurhjartað, / hér leiðmín 
bernskan bjarta / við bjargfuglaklið. / Er vorið lagði að landi, / var líf í fjörusandi, / þá ríkti unaðsandi / 
í ætt við bárunið. / Þegar í fjarskann mig báturinn ber / og boðinn úr djúpi rís. / Eyjan mín kæra, / ég 
óska hjá þér / að eigi ég faðmlögin vís. / Þótt löngum beri af leiðum / á lífsins vegi breiðum, / Þá finnst 
á fornum eiðum / margt falið hjartamein. / En okkar æskufuna / við ættum þó að muna / á meðan öldur 
una / í ást við fjörustein. Ljóð: Ási í Bæ Lag: Oddgeir Kristjánsson  

1954 Vísan um dægurlagið / Nú hljómar inn í bóndans bæ, / í bíl á heiðarvegi, / í flugvél yfir fold og 
byggð / og fleytu á bláum legi. / Þú hittir djúpan,dreymin tón, / sem dulinn býr í fólksins sál, / og okkar 
hversdags gleði og grát / þú gefur söngsins væng og mál / þú gefur söngsins létta væng / og ljúfa 
tónamál. Ljóð: Sigurður Einarsson Lag: Oddgeir Kristjánsson  

1955 Gamla gatan / Ó, gamla gatan mín / ég glaður vitja þín / og horfnar stundir heilsa mér. / Hér gekk 
ég gullin spor / mín góðu bernskuvor, / sem liðu burt í leik hjá þér. / Í sól og sumaryl / hve sælt að vera 
til, / við þekktum hvorki boð né bann / en kveiktum ástareld, / sem öll hin rauðu kveld / í ungum 
hjörtum okkar brann. / Dagarnir hurfu með draumsins þyt. / Dóu mín sumarblóm. / Nú geymi ég þeirra 
ljós og lit, / sem lifandi helgidóm. / það berast ómar inn, / ég opna gluggann minn, / og um mig leikur 
andi hlýr, / því æskan fram hjá fer, / til fundar hraðar sér / að yrkja lífs síns ævintýr. Ljóð: Ási í Bæ 
Lag: Oddgeir Kristjánsson  

1961 Sólbrúnir vangar / Sólbrúnir vangar / siglandi ský / og sumar í augum þér, / angandi gróður, / 
golan hlý / og sumar í augum mér. / Söngur í lofti, / sólin hlær, / og svo eru brosin þín / yndislegri en 
allt / sem grær og angar / og hjalar og skín. / Ástin og undrið, / æskunnar förunautar, / nemum og 
njótum / næði meðan gefst. / Látum svo daga / líða á ný / með ljóð frá vörum mér, / sólbruna vanga, / 
siglandi ský / og sumar í augum þér. Ljóð: Ási í Bæ Lag: Oddgeir Kristjánsson  
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1968 Svo björt og skær / Svo björt og skær sem bjöllu gnýr / við bakka lindin strengi knýr. / Úr 
bláfirrð nætur blærinn vær /að beði daggar snýr. / Er draumljós nóttin sveipar sund, / og sofnar fugl í 
mó, / fer minning dags um dal og grund / í duldarhljóðri ró. / Sá dagur sem að djúpum leið / sú dögg er 
perlum stráir meið, / er draumum vígð,en von og ást / ei verður markað skeið. / Þeir hugir tveir,sem 
hljóðir þrá, / við heiði nætur vængi fá, / en þeyrinn vaggar þreyttri önd / og þerrar grátna brá. / Við 
húmsins töfra / hulin þrá / um huga vakin fer. / Við daggar glit má draummynd sjá, / er degi vörnuð er. 
/ Svo björt og skær sem bjöllu gnýr / við bakka lindin strengi knýr. / Er daggir glitra,vornótt vær / til 
vöku draumum snýr. Ljóð: Loftur Guðmundsson Lag: Oddgeir Kristjánsson  

1969 Draumblóm þjóðhátíðarnætur / Ég bíð þér að ganga í drauminn minn / og dansa með mér í nótt / 
um undraheima í hamrasal / og hamingjan vaggar þér ótt. / Nætur og dagar líða þar / við lokkandi 
söngva klið / frá fólki við bjargið og fuglum við brún / og fagnandi hafsins nið. / Þar líða saman og 
læðast svo rótt / ljóð ungrar ástar og hlusta / á ævintýr hvísla hljótt. / Ég elska spor þín og lífsbros þitt / 
sem leikur við mína þrá / eins eldurinn glettist frjáls við glóð / og flöktir við himintjöld blá. / Og þegar 
staldrar nótt við dag / stöndum við sæl og ein, / þá sigla um náttlaus veraldar haf / vonin og ást okkar 
hrein. / Þannig slá hjörtun sinn hamingjudraum / og hamrabörn ung heilsa / framtíðarinnar ljúfa draum. 
/ Og þó að þú vaknir við draumsins brá / og viljir dansa á ný / þá hlustaðu aðeins á ljóðsins óm / sem 
lifir hug þínum í. / þá veröldin roðnar við augnalot þín / og andar með vorsins hljóm, / því allt sem hún 
þráði var þróttur þinn / og þeyrinn við draumsins blóm. Ljóð: Árni Johnsen Lag: Þorgeir 
Guðmundsson  

1970 Bros þitt / Við göngum tvö ein / þar sem gjálfrar við hlein / og hlíð gárast vindsins kvika. / Siglir 
bátur um bjarg / blundar fuglanna þvarg / ég sé bros þitt hjá Eyjunum blika. / Þú átt líf mit og ljóð / þú 
átt æskunnar glóð / öll þín spor fylgja þrá minni úr hlaði. / Hver sem vegur minn er / vaki hamingjan 
þér / og þér fylgja vorhljómurinn glaði. / Hvert sem bylgjan ber mig með sér / bið ég þig alltaf að muna 
/ að heim kem ég aftur til fylgdar þér. / Við gengum tvö ein / þar sem gjálfrar við hlein / og um hlíð 
gárast vindsins kvika. / Siglir bátur við bjarg / blundar fuglanna þvarg / ég sé bros þitt hjá Eyjunum 
blika. Ljóð: Árni Johnsen Lag: Þorgeir Guðmundsson  

1971 Heimahöfn / Ó, fylgdu mér í Eyjar út / er andar golan sumarhlý, / þar vinir bjóða vín af stút / og 
vitökurnar eftir því. / Í Kafhelli þá fyrst ég fer / því frændi lánar bátinn sinn, / og siglir út um Súlnasker 
/ og síðan reika um Hamarinn. / Ég gæti þulið þúsund nöfn / og þyrfti að heilsa hverjum stað, / því 
þetta er hjartans heimahöfn, / ég held ég fari nær um það. / Á Klettsvíkina kom ég fyrr / og kannast þar 
við hverja hlein. / Ó,manstu út við Ægisdyr / er aftansólin fegurst skein, / mér finnst það hafi gerst í 
gær / að glettist blær við lokka og kinn, / því aldrei gleymast augun skær / né æskubjartur hlátur þinn. / 
Svo göngum við rinda og reit / þar rekja sporin liðna tíð, / og minningin vaknar mörg og heit / um 
mína vini fyrr á síð. Lag og ljóð Ási í Bæ  

1972 Eyjasyrpa / Fegurð friðsæld og kyrrð / finnst hvergi meiri en í Eyjanna byggð. / Sumrin sífellt 
svo björt / síðkvöldin fögur er húmar að ört. / Herjólfsdalur og Há. / Helgafellið glampar á, / er sólin 
skín / sólarlagið er dásamleg sýn, / allt brosir til þín. / Urðum útsýn ber af eygjum / í sveitirnar handan 
við haf. / Skansinn. innsiglingin / ::sigla inn skipin oft drekkhlaðin:: / Stæltur stoltur sig ver / Stórhöfði 
stendur öll veður af sér. / Lýsir veginn vitinn / og veðrið tekur vitavörðurinn. / Brimurð og Blátindur / 
Breiðabakka leikur um vindur, / næðir um naust / um náttúruna sauðfé gengur laust, / langt fram á 
haust / Heimaklettur hátt / hreykir sér yfir / og sýnir sinn mátt. / Klifið klífur þú létt / ::Klaufina sækir 
og tekur sundsprett:: / Lokka,laða úteyjar / liggja við / sumarlangt lundakarlar. / Hani,Hæna,Álfsey, / 
Hellisey,Suðurey,Elliðaey. / Surtsey reis upp úr sæ / Sérkennilegan setur á blæ, / stolt okkar er undur 
jarðar / fyrir augu okkar ber, / úr fjarska hver sér. / Friðar og fagnaðarsöng / fuglarnir syngja oftast / 
dægrin löng. / Alltaf gætir unaðar / ::ekkert er fegurra en Vestmannaeyjar:: Ljóð: Sigurbjörg 
Axelsdóttir Lag: Þorgeir Guðmundsson  

1973 Við höldum þjóðhátíð? / Við höldum þjóðhátíð, / þrátt fyrir böl og stríð, / við höldum þjóðhátíð í 
dag. / Við gleymum öskuhríð, / gerumst ljúf og blíð, / við syngjum saman lítið lag. / Allt okkar líf er 
þessum eyjum bundið / áfram við höldum með lífstíðarsundið, / svo glöð og kát. / Á Breiðabakkanum í 
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bratta slakkanum, / brann eldur næturstund. / Þau áttu von og trú / og urðu herra og frú, / þau áttu 
bjarta og hressa lund. Lag og ljóð Árni Johensen  

1974 Eyjan mín bjarta / Eyjan mín bjarta / nú leik ég þér lag, / svo ljómandi fögur þú ert. / Ég dái þig 
ávallt / hvern einasta dag / að dá þig er aldeilis vert. / Nú sárin þín gróa, / nú vermir þig sól, / nú sóley 
á bökkum þér grær / Og alls konar fuglar / enn byggja sér ból, / í berginu, / Eyjan mín kær. / Fólkinu 
fjölgar / í Eyjunum enn / og öllum ber saman um það. / Hér eigi það heima, / hér eigi það senn / 
heimsins fegursta stað. / Byggðin hún stækkar / nú dag eftir dag / dafnar svo ótrúlegt er. / Ég eigna þér 
Eyja / mitt ljúfasta lag / og lagið nú hefurðu hér. / Nú hátíð fer í hönd / halda mun ég tryggðarbönd / 
við þig elsku Eyjan mín / ávallt frá þér hlýja skín. Lag og ljóð Gylfi Ægisson  

1975 Þjóðhátíðarlag / Nú hátíð enn við höldum / það hlýlegt alltaf er, / er hústjöldum við tjöldum / 
teygum sykurvatn og ger, / á Breiðabakka dönsum við / og döðrum nú í ár, / því Dalurinn er enn af 
vikri sár. / Flugeldar og brenna / já gleði koma á kreik / svo krakkar jafnt sem fullorðnir / bregða sér á 
leik / Allir eru ánægðir og allir skemmta sér / alltaf hreint á þjóðhátíðum hér. / Dönsum nú og dönsum 
/ dönsum fram á dag / augnablik ei stönsum / en raulum þetta lag. / Öll nú verðum ánægð / já öll nú létt 
í lund / lifum saman þessa unaðsstund. Lag og Ljóð: Gylfi Ægisson  

1976 Vornótt í Eyjum / Í Eyjunum lífsgleðin ljómar / er ljósbjört þar vornóttin skín, / og lífsvakans 
aflmiklu ómar / þeir ástfangnir berast til þín. / Fuglarnir kliða við kletta / og kafa í sædjúpin köld, / en 
hafaldan lognværa létta / sér leikur við þá í kvöld. / Ég horfi á himininn loga / hafið og spegilslétt sund, 
/ við heiðríkan himinsins boga / á hrífandi góðviðrisstund. / Já Eyjan mín brosið þitt bjarta / og blíðan 
þín heillaði mig. / Ég gaf þér strax hug minn og hjarta / og hét því að elska þig. Ljóð: Þorsteinn Lúter 
Lag: Sigurður Óskarsson  

1977 Þjóðhátíðarlag / Þó víða um heiminn liggi leið / ber ljúfa ágústnóttin seið. / Hún fyllir okkur 
ferskri þrá, / því fegurð dalsins Eyjaskeggjar dá. / Okkar Herjólfsdal, / þennan fagra fjallasal, / þar er 
fjör og líf / er fögnum við / þar þjóðhátíð. / Og sjómenn bátum sigla heim, / það sýður þrá í mönnum 
þeim, / þeir þrá með svanna að svífa í dans / og syngja um dalinn fagra og dætur hans. Ljóð: Snorri 
Jónsson Lag: Sigurður Óskarsson  

1978 Á þjóðhátíð / Dagur er risinn, / úr djúpinu lyftir sér sól / og brosir til barna á eyju / er bar þau og 
ól. / Af hafinu öldur, / glettnar berast að strönd / og flytja fregn um ókunn lönd. / Þessi ágústnótt hún 
skal gleðja, / hún skal oss kær þessi nótt á Heimaey. / Nú minnumst við vina / er forðum hér gengu um 
völl / en örlög svo réðu / að Heimaey er þeim öll. / Við skulum því þakklát, / gleðjast saman um stund. 
/ Enginn flýr örlaganna fund. / Sól er hnigin. / Byggðin hvílir nú hljóð. / En Dalurinn bjartur / og 
gleðin þar flytur sinn óð. / Við tjörnina mætist mannfólkið / aldrað og ungt, / í hlíðum mætast ástir / í 
tjöldum rætast óskir. Lag og ljóð Árni Sigfússon  

1979 Peyjaminning / Nú leitar minn hugur á heimaslóð, / mér helg er sú minning og kær. / þú, Eyjan 
mín, / reyndist mér ungum svo góð / og enn þú stendur hjarta nær. / þótt örlögin bæru mig burt frá þér / 
og bindi mig fjarri þér enn, / þá vonin í draumi á vængjum mig ber, / til Vestmannaeyja kem ég senn. / 
Mér hugur í brjósti af fögnuði hlær, / hér sindrar og blikar hinn síkviki sær. / Í æsku ég átti hér 
ótalmörg spor, / og enn á ný er komið vor. / Ég man okkur peyja í pysjuleit / og prakkarastrikanna 
fjöld, / Herjólfsdal skreyttan sem hátíðarreit / sæbarða karla með sigg í mund / sem björgina drógu í 
land, / og lífsglaðar ungmeyjar, / léttar í lund, / sem langaði í strákastand. / Mér hugur í brjósti af 
fögnuði hlær, / hér sindrar og blikar hinn síkviki sær. / Í æsku ég átti hér ótalmörg spor, / og enn á ný 
er komið vor. / Þó ættirðu eyjan mín erfið ár / og eldurinn léki þig grátt, / þó enn megi finna þín 
flakandi sár, / þá fegurð samt og tign þú átt. / úr öskunni rístu nú ung og hrein / með órofið 
átthagaband. / Á Stórhöfða bárurnar byltast við hlein, / þær brotna enn við unnar sand. Ljóð: 
Hafsteinn Snæland Lag: Gísli Helgason  

1980 Út í Elliðaey / Út í Elliðaey / situr lítill lundi / leggur kollhúfur og horfir á, / þegar bátar sigla 
hægt á hafið / höfninni í Vestmannaeyjum frá. / En niðri á bryggju / nokkrir strákar standa / þeir stara 
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hugfangnir á karlana, / sem landa fiski, / bölva hátt og hrópa, / en horfa stundum blítt á peyjana. / Út í 
Elliðaey, út í Elliðaey, út í Elliðaey. / Þeir minnast þeirra daga, / er drengir sjálfir voru / og dreymir oft 
á nóttunni um það, / þegar lundapysjur lentu í bænum / og leiðangur af krökkum hélt af stað, / því 
bjarga þurfti í hvelli öllum ungum / og allir kepptust við að finna mest. / Já, æskuárin mættu endast 
lengur, / því æskan er í lífi voru best. / Út í Elliðaey, út í Elliðaey, út í Elliðaey. / Út í Elliðaey / situr 
lítill lundi, / lúinn eftir heitan sumardag. / Allt í kring eru sællegir svartfuglar / að syngja eigið 
þjóðhátíðarlag. / það syngur þarna hver með sínu nefi / og sumir stíga villtan diskódans. / því allir 
eyjafuglar vilja / tolla í tísku / og tæpast færu að dansa óla skans. / Út í Elliðaey, út í Elliðaey, út í 
Elliðaey. Lag og ljóð Valur Óskarsson  

1981 Í Herjólfsdal / Nú himneskt er í Herjólfsdal, / svo hefjum söng og gleði. / því þjóðhátíð hér halda 
skal, / þá blanda allir gleði. / Gleðifundur  glettnishjal / gönguferðir um hamrasal, / tveggja sálna tal. / 
Vinum góðum vaka með, / þá vefja örmum skal. / Já vinum góðum vaka með / þá vefja örmum skal. / Í 
ágúst húmi ástarfund, / er unaðslegt að eiga. / Hátíð fyrir hal og sprund, / og höfga drykki teiga. / 
Spranga sparka bolta um stund / nú sólin roðar Eyjasund, / lifum léttri lund. / Vinum góðum vaka með, 
/ og örmum vefja sprund. / Já vinum góðum vaka með / og örmum vefja sprund. Lag og ljóð Ingólfur 
Jónsson Dalvík  

1982 Þjóðhátíðarlag / Höldum hátíð í Herjólfsdal / þeim hrífandi fjallsal, / er geymir vor ljúfustu 
leyndarmál / og lifir fagur í vorri sál. / Myndin sem mest á ber / og meitluð í hjartað er, / sýnir húmið 
létt / læðast um hlíðar og dal, / sig hjúfrar að meyju og hal. / Hvar sem er, / hvar sem Eyjamaður fer, / á 
dalurinn hluta í hjarta hans, / honum hlýnar þegar hann minnist hans. / Hann dreymir um hátíð í 
Herjólfsdal, / þeim hrífandi fjallasal, / er geymir hans ljúfustu leyndarmál / og lifir fagur í hans sál. 
Ljóð: Snorri Jónsson Lag: Sigurjón Ingólfsson  

1983 Gaman og alvara / Á þjóðhátíð Eyjanna allir sér skella / fjörið er mikið og fólkið er margt. / á 
pallana hljómsveitir hljóðfærum smella / og rótarar tengja þau meðan er bjart. / Í dalnum er sungið og 
spilað / og hlustað á hlægilegt spjall. / En mæðurnar vilja að dætrum sé skilað / svo lendi þær ekki með 
strákum á svall. / Í Herjólfsdal fólkið nú streymir / með tjöldin mynda þar götur og skúra um leið. / Hjá 
körlunum pelinn á æði oft völdin / þar ganga þeir aftur sitt unglingaskeið. / Í dalnum er sungið og 
spilað / og hlustað á hlægilegt spjall. / En mæðurnar vilja að dætrum sé skilað / svo lendi þær ekki með 
strákum á svall. / Í dalnum er alltaf svo dýrðlega gaman / öllum finnst skemmtunin takast svo vel. / þá 
utan af landi fólk lendir oft saman / til þess að dansa á lítilli skel. / Í dalnum er sungið og spilað / og 
hlustað á hlægilegt spjall. / En mæðurnar vilja að dætrum sé skilað / svo lendi þær ekki með strákum á 
svall. / Nú tjaldborgir falla og þjóðhátíð endar / dalnum er lokað og fólkið fer heim. / Og 
þakklætiskveðjur eru nefndinni sendar / í útvarpi og blöðum um ofsalegt geim. / Að lokum við 
syngjum öll saman / og segjum hvert öðru frá því / að allt hér er búið að vera svo gaman / að við getum 
þess vegna hittst hér á ný. Lag og ljóð Kristinn Bjarnason  

1984 Ástin bjarta / Innst í hjarta, / ástin bjarta, / er að starta mér, / það er þessi eina, / ástin sanna 
hreina, / sem aldrei kann að leyna sér. / Blóðið er á tampi, / bruni sem í hampi / blossandi lampi / inn í 
mér. / Brosið hennar brosið, / beggja vara flosið, / ærir mig á einhvern veg. / Stilltu þig nú strengur, / 
stattu þig nú drengur, / þarna er hún svo ung og yndisleg. / Innst í hjarta, / ástin bjarta, / er að starta 
mér, / sjáðu þessa lokka, / allan þennan þokka, / það er sjokk ef illa fer, / steinar allir nikka, / 
stjörnuaugun blikka, / stelpan kvikk og létt á brún. / það er þessi eina, / þú veist hvað ég meina, / það 
má reyna, það má reyna, það má reyna segir hún. Lag og Ljóð Ási í Bæ  

1985 Í Herjólfsdal vil ég vera / vaka þar kvöldin löng. / Ævintýrin bjarmarnir bera / brekkurnar óma af 
söng. / Mig heilla dalsins hlýju ágústnætur / við húmsins skýru ævintýrarsýn. / Logar bálið lýsir 
klettarætur / leiðist æskan fram með tjarnarbrún. / Hér vil ég lifa, leika í skjóli fjalla / og líta yfir 
ævifarinn veg. / Ef að ég mætti öll þau afturkalla / árin sem að liðu á hulduveg. / Í Herjólfsdal vil ég 
vera / vaka þar kvöldin löng. / Ævintýrin bjarmar bera / brekkurnar óma af söng. / Hvað er fegra en 
dalsins frjálsu stundir / fannhvít tjöld og bál í klettasal / Fagra söngva fjöllin taka undir / friður ríkir inn 
í Herjólfsdal. / Í Herjólfsdal vil ég vera, / vaka þar kvöldin löng. / Ævintýrin bjarmarnir bera / 
brekkurnar óma af söng. Lag:Lýður Ægisson Ljóð:Guðjón Weihe  
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1986 Dalbúinn / Heyrði ég hvíslað hamraveggnum frá, / hér á ég heima hulduslóðum á. / Fegurðin 
fyllir fjallasalinn minn. / Hann er minn heimur Herjólfsdalurinn. / Svaraðu, svaraðu segðu ekki nei. / 
Þú hefur heillað unga huldumey. / Bergstallar byrgja breiðar hamradyr, / viltu minn vinur / verða hérna 
kyr. / Svaraðu, svaraðu segðu ekki nei. / Þú hefur heillað unga huldumey. / Svaraðu, svaraðu, o.s.fr. 
Ljóð: Guðjón Weihe Lag: Ólafur M Aðalsteinsson  

1987 Síðasti dans í dalnum / Það kvöldar við bergið og blær fer um strönd. / það brimar í hjarta og hlý 
er mín hönd. / Hljóðlát fer nóttin um hlíðar og grund / og helgar okkar fund. / Ég finn að við elskum 
hvort annað svo heitt. / Eitthvað í hjartanu er orðið breitt. / Við vöggum í dansi við draumanna nið / og 
dalsins fuglaklið. / Við syngjum saman þennan söng. / því hann er minn og þinn. / Við göngum götuna 
mót gæfu. / Sem er þín og mín. / Og dansinn dunar enn. / Síðasti dansinn senn. / Við eigum stjörnu á 
næturhimni. / Ástin mín ein. / Það titrar í brjóstum af brennandi þrá, / og brosið þitt segir mér allt sem 
má. / Á djúpbláum himninum dillar sér ský / uns dagar enn á ný. / Við syngjum saman þennan söng. / 
því hann er minn og þinn. / Við göngum götuna mót gæfu. / sem er þín og mín. / Og dansinn dunar 
enn. / Síðasti dansinn senn. / Við eigum stjörnu á næturhimni. / Ástin mín ein. Ljóð: Árni Johnsen 
Lag: Kristinn Svavarsson  

1988 Ég meyjar á kvöldin kyssi / Undrin gerast enn þá hér í dalnum / allt sem lifir tekur gleðisprett. / 
Undir fótinn hrundin gefur halnum / hiklaust bak við lýstann Fjósaklett. / Með ástarheitum kossaflaum 
/ er kannað hvort að þeim sé amorsörin send. / Já þegar kvöldar skeður eitt og annað / enda dyggða 
gatan þokukend. / Ég meyjar á kvöldin kyssi kittla og tra, la, la,la. / Ég meyjar á kvöldin kyssi kittla og 
tra,la,la,la. / Meðan kvenmannslend í dansi dillast / og drukkin er hin guðdómlega saft. / Hvergi betra 
vinur er að villast / því vífin hafa dulinn segulkraft. / Þegar kulna klettabálsins glæður / og komin er 
hin ljúfa næturró. / Gamla drauma skoða mæddar mæður / og mörgum þeirra verður um og ó. Ljóð: 
Guðjón Weihe Lag: Ólafur M Aðalsteinsson  

1989 Í brekkunni / Þegar águstnóttin nálgast / nýt ég þess að vera til. / Tæli fram í hugann horfna 
huldumey. / Að vera með í Dalnum / er það eina sem ég vil. / Þá er gleðin fölsknalaus á Heimaey. / 
Með rómantík og reyktan lunda / rölti ég til vinafunda. / Ástin enn í gömlum garpahjörtum býr. / Þar er 
mannsins mýkt og gæska. / Þar er undur fögur æska / enn í dag að yrkja lífsins ævintýr. / Í Brekkunni 
er sungið dátt / um hetjudáð og höf. / Gullkornin sem Geiri og Ási / færðu oss að gjöf. / Um ástir, víf 
og villta strengi / um stranga sókn og góða drengi / og hetjudáð á ystu nöf. / Um bjarta von hjá blíðum 
meyjum / perlurnar hans Árna úr Eyjum / og ofurmenni eins og / Binna í Gröf. / Ég raula Bjartar vonir 
vakna / vökva sálina og sakna / einhvers sem ég veit, að er hér eflaust enn. / Um Dalinn þrumukátur / 
dansa og augun í þér glansa / undir Fjósakletti af ást ég innan brenn. Ljóð: Bjartmar Guðlaugsson 
Lag: Jón Ólafsson  

1990 Næturfjör / Hamrarnir háu í heillandi tign, / tjöldin og tjörnin svo töfrandi lygn. / Lokkandi laða í 
logunum skýrð. / Hvern sem að kemur í klettana dýrð. / Hér finn ég framandi og funheita glóð, / sem 
eldur í æðunum ólgar mitt blóð. / Danslagið dunar við dillandi söng. / Nú fer að nátta og nóttin er löng. 
/ Sælt er að sitja við sjafnareld þann, / sem umvefur ungann og ástfangin mann. / Komdu minn kæri og 
kysstu mig fljótt. / Eigum við vinur að dansa í nótt. / Viðlag: Lífsgleðin ljómar við logandi bál. / 
Kvöldsöngva kyrjar hver einasta sál. / Lífinu lætur að líða svo fljótt. / Dönsum og dönsum í dalnum í 
nótt. Ljóð: Guðjón Weihe Lag: Ólafur M Aðalsteinsson  

1991 Þjóðhátið í Eyjum / Meðan húmið siglir sund / sælufunda leitum. / Göngum saman létt í lund, / 
lífsins gleði neitum. / Þessi dalur, þetta bál, / þessar fögru nætur. / Veigar dans og vinarmál / verma 
hjartarætur. / Ástin vekur unga snót, / allt er fegurð vafið. / Bjarma slær á gras og grjót, / Gleymmér ei 
og hafið. / Amorskröftum nóttin nær / nötra fjallastráin. / Engin veit hvern endi fær ævintýraþráin. / 
Vinur hvert sem ferðu frá / fjalladýrð og meyjum. / Meðan lifir þú munt þrá / þjóðhátíð í Eyjum. / 
Hærra öll nú hefjum róm / hér við loga bjarta. / Látum bergsins enduróm / ylja hverju hjarta. / Verum 
kát og frjáls og frí / felum dapurt sinni. / Eyjalögin enn á ný / efla náin kynni. Ljóð: Guðjón Weihe 
Lag: Geirmundur Valtýsson  
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1992 Dagar og nætur. / Skipið mig ber yfir spegilslétt haf / og stefnan er tekin til þín. / Gleymt hef ég 
ólgu og óveðragný / og nú kem ég heim á ný. / Í fjörunni stóð ég og fylgdist með sæ / en skipið þitt 
færðist ei nær. / Nú sé ég betri og bjartari tíð / er nálgast þjóðhátíð. / Viðlag: Já daga og nætur í 
Dalnum ég dvel / og hér vil ég vera með þér. / Í kvöld logar bálköstur klettinum á, / þá kviknar í 
hjartanu ástarþrá. / Við svífum um götuna saman í kvöld / og skuggarnir leika við tjöld. / Leiftur á 
himni og ljósin svo skær / nú laða mig nær og nær. Lag og texti: Geir Reynisson  

1993 Er sumarið mig vængjum sínum vefur / vaknar gömul þrá í brjósti mér. / Eyjan mín sem allt mér 
gefið hefur / óðara þá til þín strax ég fer. / Ævintýrin engan taka enda alltaf þegar hittumst við á ný / 
hér ævintýrum ljúft er í að lenda / og liggja þínum mjúka faðmi í. / Þegar logarni dansandi lýsa upp 
tjöld / hljóma lögin sem kunnum við flest. / Þá í hjartanu veit ég að öld eftir öld / verður alltaf á 
Heimaey best. / Í dalnum sem var eitt sinn ofurseldur ösku, / fyrir áratugum tveim logar bál / og heitur 
ástar eldur allra sem hér komnir eru heim. / Njótum þess að sitja aftur saman / sameinuð í okkar fagra 
dal. / Nú skal verða glatt á hjalla og gaman / því gleðin hér í dalnum ríkja skal. Lag: Gísli Helgason 
og Eyjólfur Kristjánsson Ljóð: Ingi Gunnar  

1994 Út við sund og Eyjar ómar hlátur skær. / Á fjallamenn og meyjar mánaleiftri slær / Stjörnubjartur 
himinn logar lýsir grund / leiftri slær á báru við Suðureyjarsund. / Er dvína dagsins ómar / og dofnar 
sólarglóð. / Kvöldsins hörpuhljómar / heilla dreng og fljóð. / Stjörnubjartur himinn logar lýsir grund / 
eiftri slær á báru við Suðureyjarsund. / Söngur ávallt eykur eyjamannsins fjör. / Nú er lífið leikur og 
lund í gleði ör. / Stjörnubjartur himinn logar lýsir grund / leiftri slær á báru við Suðureyjarsund / Hjá 
ævintýra eldi út við sundin blá  / Á svona kyrru kveldi kviknar ástarþrá. / Stjörnubjartur himinn logar 
lýsir grund / leiftri slær á báru við Suðureyjarsund Lag: Gísli Helgason Ljóð: Guðjón Weihe  

1995 Þúsund eldar / Hér lifa þúsund eldar loga lífsins tré. / Ég man þig bjarta meyja / margrar stjörnur 
sé. / Ég mun ætíð elska / alla mína tíð / komdu vina,komdu fljótt / kæra þjóðhátíð. / Viðlag: þú eyjan 
mín / ætíð fögur ert / þín fegurð skær en hvergi skert / þótt margra alda sért. / Sæl er saga þín / sæl er 
fjallasýn. / Ég þrái þig, / mig þyrstir þor'að tendra bál / ég þarfnast þín, / ég þjóra þjóðhátíðarskál. / Hér 
ljóma ótal andlit / æskan undurfríð / þótt flakki klettar, / fjúki gjall / fæ ég þig um síð. Lag: Þorvaldur 
Guðmundsson Texti: Sigurður Óli Hauksson  

1996 Sumarnótt / Húmar að kveldi / Nóttin læðist inn / Dúnalogn í dalnum / Rætist Draumur minn / 
Með hnotubrúnum augum / horfir þú til mín / Í öllum mínum æðum / brennur ást til þín / Söngvar óma 
úr hverju tjaldi / gleðja sérhvert hjarta / Þjóðhátíðarstemmingin og / sumarnóttin bjarta / Haltu mér í 
örmum þínum / þú undraveröld, Eyjar / Allt of stuttur þessi tími / í faðmi yngismeyjar / Þú strýkur mér 
um vangann / heit er þín hönd / Atlot þín mig senda / í ævintýralönd / Við mildan bjarma logans / 
gleymum stað og stund / Enginn betri staður fyrir ástarfund Höfundar: Sveinbjörn Grétarsson og 
Kristján Viðar Haraldsson.  

1997 Þú veist hvað ég meina / Hljótt í vestri kveður kvöld / kvikna eldar nætur. / Táp og kæti taka 
völd, / titra hjartarætur. / Dalsins lífi greiðum gjöld / gleðin sanna lokkar. / Þráin vaknar þúsundföld / 
þessi nótt er okkar / Þú veist hvað ég meina mær, / munarblossar ginna. / Komdu þar sem freisting fær 
/ fylling vona sinna. / Meðan nóttin framhjá fer / fljóðið ástarblíða. / Inni í tjaldi trúðu mér / tækifærin 
bíða. / Vinnum ástarheitið hér / hjörtun látum mætast. / Enginn veit og enginn sér / okkar drauma 
rætast. Lag: Sigurjón Ingólfsson. Ljóð: Guðjón Weihe  

1999 Í dalnum / Heimaklettur heilsar hress að vanda, / Herjólfsdalur býður góðan dag. / Gleði ríki milli 
álfa og anda / er manna á meðal raula lítið lag. / Er kvölda tekur færast yfir mannskapinn / Undurfagrir 
straumar, ljúfur blær. / Ástin kviknar, ljósadýrð um himininn / kveikt í hjörtum okkar alltaf fær. / 
Brekkusöngur, bálkösturinn, allt á sínum stað. / Blíðar meyjar, vaskir sveinar saman fylgjast að. / 
Rómantík í rökkurhúmi varir ár og síð / þegar rjóðir vangar bera við / frá bjarma á Þjóðhátíð / 
Morgunroðinn mókir yfir dalnum / meðan yfir tjöldin færist ró. / Ævintýr í Heimaeyjarsalnum byrja 
síðan / seinna um þessa nótt. Lag og texti: Helgi Jónsson  
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2000 Í Vestmannaeyjum / Ég horfi út í himinbláa nóttina / í Herjólfsdal og reyn´að finna þig / Brekkan 
mín og Heimaklettur heilsa mér / Hátíðin er hafin enn á ný / Í tjaldi þar sem enginn sér / er gott að eiga 
nótt með þé-er ..../ og á morgun mun ég / Vakna upp í Vestmann´eyjum / Við vegamót hins andlega 
seims / í fullum dal af fínum peyjum / og fallegustu konum heims / Fjósaklettur logar, bálið brennur / Í 
brekkunni ég syng á nýrri öld / Ástin kveikir eld í ungum hjörtum / Ævintýraþráin tekur völd / Í tjaldi 
þar sem enginn sér / Er gott að eiga nótt með þé-er ..../ og á morgun mun ég / Vakna upp í 
Vestmann´eyjum / Við vegamót hins andlega seims / í fullum dal af fínum peyjum / og fallegustu 
konum heims ...... / að skemmta sér á Þjóðhátíð í Vestmann´eyjum / Ég hef aldrei vitað annað eins / Í 
fullum dal af fínum peyjum / Og fallegustu konum heims / Sunnudagskvöld og síðasti dansinn stiginn / 
Söngur og gleði óma dalnum í / Eyjan mín ég yfirgef þig brátt / Að ári mun ég hitta þig á ný / Í mánuði 
og vikur margar bíð / En mig mun aldrei vant´á þjóðhátí-ið .... / að ári mun ég / Vakna upp í 
Vestmann´eyjum / Við vegamót hins andlega seims / í fullum dal af fínum peyjum / og fallegustu 
konum heims ...... / að skemmta sér á Þjóðhátíð í Vestmann´eyjum / Ég hef aldrei vitað annað eins / Í 
fullum dal af flottum peyjum / Og fallegustu konum heims .... / að ári mun ég / Vakna upp í 
Vestmann´eyjum / Við vegamót hins andlega seims / í fullum dal af fínum peyjum / og fallegustu 
konum heims  

2001 Lífið er yndislegt / Á þessu ferðalagi fylgjumst við að / við eigum örlítinn vonarneista fyrir hvort 
annað / í ljósu mánaskini vel ég mér stund og segi / ég myndi klífa hæstu hæðir fyrir þig / ég væri 
ekkert án þín / myrkrið hverfur því að / lífið er yndislegt, sjáðu, / það er rétt að byrja hér / lífið er 
yndislegt með þér / blikandi stjörnur skína himninum á hún svarar / ég trúi varla því sem augu mín sjá 
og segir / ég gef þér hjarta mitt þá skilyrðislaust ég veit að / þú myndir klífa hæstu hæðir fyrir mig / ég 
væri ekkert án þín / myrkrið hverfur því að / lífið er yndislegt sjáðu / það er rétt að byrja hér / lífið er 
yndislegt með þér / lífið er yndislegt sjáðu / það er rétt að byrja hér / lífið er yndislegt með þér / nóttin 
hún færist nær / hér við eigum að vera / núna ekkert okkur stöðvar fær / undir stjörnusalnum / inní 
Herjólfsdalnum / lífið er yndislegt sjáðu / það er rétt að byrja hér / lífið er yndislegt með þér / lífið er 
yndislegt sjáðu / það er rétt að byrja hér / lífið er yndislegt með þér / lífið er yndislegt / ó lífið er 
yndislegt / lífið er yndislegt sjáðu / það er rétt að byrja hér / lífið er yndislegt með þér / lífið er 
yndislegt með þér….. Lag og texti: Hreimur Heimisson.  

2002  
Vinátta / Ég legg upp í ferðarlag, / á nýjan og framandi stað / vonandi verður þú þar. / Það er dularfull 
ágústnótt / ég horfi á allt þetta fólk / ólýsanleg vinátta. / Ég loka augunum, / þú færir þig nær / og ég 
finn hvernig hjartað slær. / Á Þjóðhátíð, / þar hitti ég þig / og held þér fast í örmum mér / Á þjóðhátíð / 
Það leynir sér ei hvar ég er, / ég sit hér við hliðina á þér / og er ekki með sjálfum mér / Það er dularfull 
ágústnótt / ég horfi á allt þetta fólk / ólýsanleg vinátta. / Ég loka augunum, / þú færir þig nær / og ég 
finn hvernig hjartað slær. / Á Þjóðhátíð, / þar hitti ég þig / og held þér fast í örmum mér / Á þjóðhátíð / 
Ég loka augunum, / þú færir þig nær / og ég finn hvernig hjartað slær. / Á Þjóðhátíð, / þar hitti ég þig / 
og held þér fast í örmum mér / Á þjóðhátíð Hreimur og Lundakvartettinn  

2005 Með þér Niðurtalningin er hafin hér. / Stundarglasið hefur gefið mér byr. / Úr lofti eða láði 
förum vér / og við göngum inn um gleðinnar dyr. / Viðlagið Ég finn frið inn í mér. / Á þjóðhátíð ég 
upplifi lífið með þér. / Ég finn frið inn í mér. / Á þjóðhátíð ég upplifi lífið með þér. / Nú við löbbum 
inn í ljósadýrð / og leiðum saman okkar hesta í kvöld. / Úti verður okkar ævintýr, / því allir vita 
að hér er gleðin við völd. / Viðlagið Ég finn frið inn í mér. / Á þjóðhátíð ég upplifi lífið með þér. / Ég 
finn frið inn í mér. / Á þjóðhátíð ég upplifi lífið með þér. / Hjartað slær ótt, ég er í sælufjötrum. / Ég 
bíð góða nótt og kyssi þig... Lag: Hreimur Örn Heimisson og Vignir Snær Vigfússon Texti: 
Hreimur Örn Heimisson  

Ástfangin í þér 2006 Fyrst kom vetur svo kom vor / Örstutt sumar, aftur haust / Mér fannst ég alltaf 
vera að stíga í sömu spor / Þegar þú komst inn í líf mitt / sólin gegnum skýin braust / Til að breyta 
mínu lífi þurfti þor / Margir arka æfiveginn eins og lest fer um sitt spor / Aðra hristir lífið eins og lítið 
strá / Sumar yfirgefa alltof snemma æsku sinnar vor / Aðrar aldrei sína draumaprinsa fá / Þegar allt á 
verri veginn fer / Vindur stendur beint í fang á mér / Get ég alltaf fundið skjól hjá þér / Bros þitt 
leiðarljós til mín / Við öll leiðindi er ég laus / Ástfangin í þér upp fyrir haus / Þetta sumar bráðum liðið 
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/ Aftur kemur haustið svalt / Sumarylurinn er enn í hjarta mér / Og hann hitar mig í vetur / Sama hvað 
það verður kalt / Hamingjan er stundum þar sem ástin er. Lag og texti: Magnús Eiríksson Söngur: 
Hrund Ósk  

Stund með þér 2007Líður að kveldi ég læðist til þín / Logarnir liðast og vindur hvín / Stjörnur á himni 
ég stari í þær / Færi mig nær / Eldarnir loga þó allt verði hljótt / ástin sem vakir jafnt dag sem nótt / 
hvað sem ég geri hvert sem ég fer / ég hef þig í huga mér. / Og ég spyr þig viltu eiga stund með mér / 
Ágústnótt í dalnum / og ég er fallinn fyrir þér / Tímarnir breytast og mennirnir með / Dagarnir líða, allt 
getur skeð / Samt held ég vina ég viti um eitt / Sem ekkert fær breytt / Þig mun ég elska, þig mun ég 
þrá / Þar til að endingu allt er frá / Þá hafa gengið um æviveg / Ástin mín þú og ég / Og ég spyr þig 
viltu eiga stund með mér / Ágústnótt í dalnum / og ég er fallinn fyrir þér / Verð að vita það / Verð að 
vita viltu eiga stund með mér / Ágústnótt í dalnum / og ég er fallinn fyrir / Og ég spyr þig viltu eiga 
stund með mér / Ágústnótt í dalnum / og ég er fallinn fyrir þér / Ég er fallinn fyrir þér Lag: Eyvindur 
Steinarsson & Þórarinn ÓlasonTexti: Heimir Eyvindarson  
 
Tekið af síðu 
http://www.dalurinn.is/index2.php?p=200&i=1147&o=1147&s=&cid=1147 þann 4. 
desember 2007. 
 


