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Þakkir 

Tveir leiðbeinendur hafa fylgt mér í þessu verkefni. Eggert Þór Bernharðsson var með mér frá 

upphafi en hann lést langt fyrir aldur fram hinn 31. desember 2014. Hann las greinargerðina 

yfir áður en hann féll frá og kom með góðar athugasemdir sem allar bættu efnið. 

Ármann Gunnarsson tók við verkinu í upphafi árs 2015 og hefur fylgt með síðan. 

Þeim báðum þakka ég góða og óeigingjarna leiðsögn. 

Anna Sigríður Bragadóttir, íslenskufræðingur, las próförk að greinargerðinni. Hún kom með 

góðar og skynsamar ábendingar. 
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Ágrip 

 

Greinargerð þessi er fræðilegi hluti lokaverkefnis míns í meistaranámi í hagnýtri 

menningarmiðlun við Háskóla Íslands. Greinargerðin fjallar um tilurð, útfærslu og 

vinnsluferli sama verkefnis. Hér er fjallað um hina fræðilegu nálgun á viðfangsefninu.  

 

Miðlunarleiðin sem varð fyrir valinu er handrit að bók sem fengið hefur nafnið Morgungolan 

svala svalar með undirtitlinum: Vísur og sögur úr vísnaþáttum Sigurdórs Sigurdórssonar. 

Auk þessa verður rúmlega 20 mínútna myndupptaka með Sigurdóri lögð fram þar sem hann 

velur nokkrar af eftirlætisvísum og -sögum úr handritinu. Einnig verður fjallað lítillega um 

ævi Sigurdórs með áherslu á hann sem menningarmiðlara.  

 

Handrit bókarinnar Morgungolan svala svalar - Vísur og sögur úr vísnaþáttum Sigurdórs 

Sigurdórssonar, og myndupptakan fylgja með greinargerðinni. 

  



6 

 

Efnisyfirlit 

ÁGRIP ....................................................................................................................................... 5 

1 INNGANGUR ................................................................................................................ 7 

1.1 FORSAGAN .................................................................................................................. 8 

1.2 MIÐLUNARVERKEFNIÐ ................................................................................................ 9 

1.3 MARKHÓPUR ............................................................................................................... 9 

1.4 MARKMIÐ MIÐLUNARVERKEFNISINS ........................................................................... 9 

2 MIÐLUNARLEIÐIR ................................................................................................... 10 

3 VÍSNAHEFÐ Á ÍSLANDI FYRR OG NÚ ................................................................ 12 

4 BÓK VERÐUR TIL .................................................................................................... 15 

4.1 BAKGRUNNUR BÓKARINNAR ..................................................................................... 15 

4.2 FRAMKVÆMDIN ......................................................................................................... 16 

4.3 FRAMUNDAN ............................................................................................................. 18 

5 SIGURDÓR SIGURDÓRSSON - ÖRSTUTT ÆVIÁGRIP .................................... 21 

5.1 HIN ÓLÍKU STÖRF SEM TENGJAST ÞÓ .......................................................................... 21 

5.1.1 Prentarinn ........................................................................................................... 21 

5.1.2 Söngvarinn .......................................................................................................... 21 

5.1.3 Blaðamaðurinn ................................................................................................... 23 

5.1.4 Skrásetjarinn ....................................................................................................... 24 

5.1.5 Fararstjórinn ....................................................................................................... 25 

5.1.6 Menningarmiðlarinn Sigurdór ............................................................................ 26 

6 BÓKIN .......................................................................................................................... 28 

6.1 TITILL - UNDIRTITILL ................................................................................................. 30 

6.2 HINIR SEX KAFLAR BÓKARINNAR .............................................................................. 30 

6.2.1 Fyrsti kafli - Þjóðviljinn ...................................................................................... 31 

6.2.2 Kekkir í hafragrautnum ....................................................................................... 37 

6.2.3 Annar kafli - DV .................................................................................................. 38 

6.2.4 Þriðji kafli - Dagur ............................................................................................. 40 

6.2.5 Fjórði kafli - Bændablaðið .................................................................................. 41 

6.2.6 Fimmti kafli – viðtöl við Egil Jónasson .............................................................. 43 

6.2.7 Sjötti kafli – S.dór ............................................................................................... 44 

6.3 FRAMSETNING OG INNIHALD ..................................................................................... 45 

7 LOKAORÐ ................................................................................................................... 48 

8 HEIMILDASKRÁ ....................................................................................................... 49 

 

  



7 

 

1 Inngangur 

Greinargerð þessi er hluti af 30 eininga lokaverkefni mínu í hagnýtri menningarmiðlun og 

fjallar um vinnuferli og fræðilega nálgun á miðlunarhluta lokaverkefnisins. Verklegi þáttur 

verkefnisins er handrit að bók sem hefur fengið nafnið Morgungolan svala svalar með 

undirtitlinum: Vísur og sögur úr vísnaþáttum Sigurdórs Sigurdórssonar. Auk þessa verður 

rúmlega 20 mínútna myndupptaka með Sigurdóri lögð fram þar sem hann velur nokkrar af 

eftirlætisvísum og -sögum úr handritinu. Vinnan við verkið tók tæplega eitt ár með 

greinargerðinni en hún hófst formlega 29. maí 2014 og lauk í 1. maí 2015. 

Greinargerðin skiptist í átta kafla. Inngangskaflinn fjallar um tilurð verksins og markmið með 

því. Í öðrum kafla eru miðlunarleiðirnar skoðaðar en tvær ólíkar leiðir urðu fyrir valinu en það 

eru handrit að bók og myndupptaka. Í þriðja kaflanum er vísnahefð á Íslandi könnuð. Í fjórða 

kaflanum er bakgrunnur bókarinnar og framkvæmdin skoðuð svo og leiðin framundan. Í 

fimmta kaflanum er örstutt æviágrip Sigurdórs með sérstakri áherslu á hlut hans sem 

menningarmiðlara. Í sjötta kaflanum eru hinir sex kaflar bókarinnar skoðaðir vandlega. 

Sjöundi kafli greinargerðarinnar inniheldur lokaorðin en áttundi og síðasta kaflinn 

heimildaskrána. 

Í greinargerðinni verður handritið að bókinni Morgungolan svala svalar skoðað sérstaklega 

og hver kafli greindur og spurningum svarað eins og hverjir sendu inn vísur? Eftir hverja var 

verið að birta vísur og sögur í þessum blöðum? Hvað er þetta mikið magn? Er munur á milli 

kynja? Um hvað var ort? Er einhver eðlismunur á þessum vísnaþáttum sem Sigurdór sá um? 

 

Allar myndir í greinargerðinni eru fengnar úr einkasafni Sigurdórs Sigurdórssonar.  

 

 



8 

 

1.1 Forsagan 

Ég er svo lánsöm að hafa alist upp við vísnahefðina. Frá því ég man eftir mér fór faðir minn, 

Sigurdór Sigurdórsson, með vísur og sögur fyrir okkur systur. Þetta er það sem hann ólst 

sjálfur upp við í foreldrahúsum og þannig kviknaði áhugi hans sjálfs á vísum og vísnagerð. 

Hann hélt áfram að segja sögur og fara með vísur eftir að ég varð fullorðin og þegar 

barnabörnin komu til sögunnar þá var hann í essinu sínu.  

Við fjölskyldan sátum sem oftar við borðstofuborð foreldra minn eitt síðdegið í ársbyrjun 

2013 og faðir minn var kominn á flug. Við hin sátum og hlustuðum. Á meðan á skemmtuninni 

stóð fór ég að horfa á okkur og sá börnin 

mín bæði, þá rúmlega tvítug, sitja grafkyrr 

og hlusta á afa sinn segja frá. Ég sá hvað 

þau nutu þess og að þau höfðu jafn gaman 

af þessu og við hin sem vorum eldri. Ég 

ákvað á þeirri stundu að ef ég fengi 

einhvern tímann tækifæri til þá skyldi ég 

safna þeim vísum saman, sem hann birti á 

sínum ferli, og setja í handrit að bók öðrum 

til yndis og ánægju. 

Það tækifæri kom þegar ég ræddi við 

leiðbeinanda minn og prófessor, Eggert Þór 

Bernharðsson, um lokaverkefnið mitt í 

hagnýtri menningarmiðlun. Honum fannst 

þetta spennandi verk og hvatti mig óspart til 

að fylgja hugmyndinni eftir. Hann vildi þó 

meira en handrit að bók og stakk upp á því 

að ég myndi taka föður minn upp á mynd   Sigurdór á góðri stundu. Allar myndir eru úr einkasafni hans.                             

þar sem hann færi með vísur og sögur.  

Úr varð að ég fékk föður minn til að velja nokkrar af hans uppáhaldsvísum sem ég fékk að 

taka upp. Þar naut ég stuðnings Ármanns Gunnarssonar, menningarmiðlara og kennara, sem 

aðstoðaði mig svo til varð rúmlega 20 mínútna upptaka með þeim vísum og sögum sem 

Sigurdór valdi sjálfur úr bókinni til flutnings. Ómetanleg gersemi fyrir okkur aðstandendur og 

þá sem eiga eftir að fá að hlýða á. 
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1.2 Miðlunarverkefnið 

Miðlunarverkefni þetta er tvenns konar; annars vegar gengur það út á að safna saman á einn 

stað öllum vísum og sögum sem þeim tengjast, sem Sigurdór Sigurdórsson blaðamaður birti í 

vísnaþáttum sínum í þeim dagblöðum og vikublaði sem hann starfaði á ferli sínum, og gefa út 

í bókarformi. Hins vegar að taka upp 20 mínútna myndupptöku með Sigurdóri þar sem hann 

fer með vísur og sögur sem hann velur úr þeim fjölda sem hann safnaði saman á ferlinum. 

 

1.3 Markhópur  

Markhópur bókarinnar og myndupptökunnar eru allir þeir sem áhuga hafa á lausavísum og 

sögum sem þeim tengjast. Brot úr myndupptökunni verða gerð aðgengileg á youtube þegar 

bókin kemur út. 

1.4 Markmið miðlunarverkefnisins 

Markmið verkefnisins er að búa til áhugaverða vísna- og sagnabók fyrir íslenska vísnavini á 

öllum aldri. Það er gert með því að safna saman og eiga á einum stað þær lausavísur og sögur 

sem þeim tengjast sem Sigurdór birti á ferli sínum fyrir þá einstaklinga sem áhuga hafa á 

slíkri menningararfleið með því að: 

 finna allar vísur og sögur þeim tengdar í þeim vísnaþáttum í dagblaðinu 

Þjóðviljanum frá 1. janúar 1974 – 1. október 1986 sem Sigurdór sá um. 

 finna allar vísur og sögur þeim tengdar í þeim vísnaþáttum í dagblaðinu DV frá 1. 

október 1986 – 1. september 1997 sem Sigurdór sá um. 

 finna allar vísur og sögur þeim tengdar í þeim vísnaþáttum í dagblaðinu Degi frá 1. 

september 1997 – 17. mars 2001 sem Sigurdór sá um. 

 finna allar vísur og sögur þeim tengdar í þeim vísnaþáttum í vikublaðinu 

Bændablaðinu frá 1. september 2001 – 2. desember 2008 sem Sigurdór sá um. 

 

Þetta er meðal annars gert núna svo hægt sé nýta þá sérþekkingu sem Sigurdór hefur á vísum 

og vísnagerð við handritsgerðina. 

 

Í greinargerðinni verður handritið að bókinni Morgungolan svala svalar skoðað sérstaklega 

og hver kafli greindur og leitast við að svara spurningum eins og hverjir sendu inn vísur? Eftir 

hverja var verið að birta vísur og sögur í þessum blöðum? Hvað er þetta mikið magn? Er 

munur á milli kynja? Um hvað var ort? Er einhver eðlismunur á þessum vísnaþáttum sem 

Sigurdór sá um? 
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2 Miðlunarleiðir 

Miðlunarleiðirnar sem notaðar eru í þessu verkefni eru tvær. Sú veigameiri er handrit að bók 

en sú minni er 20 mínútna myndupptaka með Sigurdóri þar sem hann fer með nokkrar af 

eftirlætisvísum sínum og -sögum úr bókinni. 

Bók er sterkur miðill og að mínu mati sá sem hentar best fyrir efni sem þetta. Hæglega hefði 

verið hægt að fara aðrar miðlunarleiðir hér, s.s. að gera heimildarmynd um blaðamanninn 

Sigurdór og flétta vísnaáhuganum þar inn, gera hljóðupptöku þar sem allar eða hluti af 

vísunum eru lesnar upp, gera útvarpsþætti með viðtölum við hann þar sem vísurnar eru 

fléttaðar inn í, ein myndupptaka með Sigurdóri sem birt yrði á vefnum eða margir stuttir 

þættir með viðtölum eða bara upplestri á vísunum sem væru síðan birtir á vefnum. Bókin varð 

fyrir valinu. Bók er handhægur miðill, auðveld í notkun og kjörin miðlunarleið fyrir vísur og 

smærri sögur. Prentuð bók er sterkur miðlunarmöguleiki, handhægur gripur sem gott getur 

verið að grípa í hvenær sem er og hvar sem er.  

Með tilkomu tækninnar og veraldarvefsins hefur mikið átak verið unnið í varðveislu og 

söfnun lausavísunnar og má benda á Héraðsskjalasafn Skagfirðinga1sem gott dæmi um vel 

heppnað verk. Þar er að finna undir einum hatti tíu vefi sem sérhæfa sig í vísum sem hægt er 

að skoða að vild.  

Persónulega finnst mér betra að lesa vísur og ljóð af bók en tölvuskjá. Reyndar finnst mér 

betra að njóta bókmennta almennt af bókum en af skjá en það getur verið vegna þess að ég 

ólst upp við að handleika bækur og segir því kannski meira um mitt uppeldi og þann aldur 

sem ég er á en kosti og galla þess að nýta tölvutæknina. Ég geri þó ráð fyrir að margir 

vísnavinir mínir deili þessari skoðun með mér þó að ég hafi ekki rannsakað það sérstaklega en 

ég á auðveldara með að sjá fyrir mér manneskju njóta ljóðalesturs úr bók en af skjá. Þetta er í 

raun bara mín tilfinning. 

Eins og fram hefur komið er til ríflega 20 mínútna efni sem tekið var upp sumarið 2014 þar 

sem Sigurdór hafði frjálsar hendur og valdi þær vísur og sögur úr bókinni sem eru honum 

kærar eða honum þykir mikið til koma. Efnið verður notað þegar bókin kemur út en þá er 

hugmynd að klippa nokkra litla búta úr upptökunni og birta á vefsvæði sem verður auglýst  

                                      
1 Sjá vísnasafn á heimasíðu Héraðskjalasafns Skagfirðinga, http://bragi.info/skag/  

 

http://bragi.info/skag/
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sérstaklega til að auka sölu bókarinnar. Slíka búta mætti líka senda á útvarps- og eða 

sjónvarpsstöðvar ef og þegar umfjöllun um bókina birtist. 
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3 Vísnahefð á Íslandi fyrr og nú 

 

Um aldir hefur stakan verið helsta bókmenntaform Íslendinga, svo yfirlætislaus og 

samgróin daglegu lífi að þeir hafa varla tekið eftir því sjálfir. Aðferð hennar við að 

meitla hugsun sína í nokkrar línur undir ströngu formi þar sem reynir á orðsnilld og 

hugkvæmni þróaðist hér í fásinninu svo að jafnvel má tala um þjóðaríþrótt.2 

Svo skrifar Guðmundur Andri Thorsson en víst er að vinsældir vísunnar hafa fylgt þessari 

þjóð í aldir þó óneitanlega hafi þær vinsældir dvínað hin síðustu ár og formið er okkur 

nútímamanninum ekki jafn tamt og forfeðrum okkar enda þarf hún að keppa við fjölbreyttari 

afþreyingu nú en áður. Við erum ekki jafn leikin með lausavísuna og formið ekki notað af jafn 

miklum móð og tíðkaðist í gegnum aldirnar. Þó má telja að flest okkar geti skilgreint hvað 

lausavísa er en hún er vísa ort undir rímnahætti sem stendur stök. Stakan getur fjallað um 

hvað sem er og er innihaldi vísnanna engin takmörk sett. Kristján Eiríksson skrifar þessa 

skilgreiningu á lausavísu: 

Lausavísa kallast stakt erindi sem ekki heyrir til neinu einstöku ljóði eða vísnaflokki. 

Oft eru lausavísur ortar út af einstökum atburðum eða atvikum. Sumar þeirra eru 

jafnvel svo nátengdar stað og stund að gildi þeirra liggur ekki síður í tilefninu en 

vísunni sjálfri. Aðrar fela í sér algild sannindi, meitlaða lífspeki í fáum línum, eða 

bregða upp augnabliksmyndum af margvíslegu taki. Í rauninni er fjölbreytni þeirra slík 

að henni verður helst líkt við margbreytileika mannlífsins.3 

Vísur hafa verið ortar af öllum mögulegum og ómögulegum tilefnum og menn köstuðu vísum 

sín á milli af ýmsum ástæðum, ekki ósvipað og boltum er kastað á milli manna í dag. Hæglega 

má sjá fyrir sér marglita bolta á lofti sem fljúga á milli og nauðsynlegt er að grípa og senda 

áfram eða til baka. Afraksturinn er að til hefur orðið hér á landi mikill fjöldi vísna sem gengið 

hefur manna á milli, flestum til yndis og ánægju en einnig til háðungar og skammar en vísan 

var eitt af vopnum forfeðra okkar eins og Andrés Björnsson orti um í vísu sinni um aldamótin 

1900 um kveðskaparlist Íslendinga: 

  

                                      
2 Guðmundur Andri Thorsson, Íslenskar úrvalsstökur, bls. 5. 
3 Kristján Eiríksson; ,,Lausavísur á ljóðaþingi“, Heimur ljóðsins, bls. 228. 
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Ferskeytlan er Frónbúans 

fyrsta barnaglingur 

en verður seinna í höndum hans 

hvöss sem byssustingur.4 

 

Vísnaformið er þannig að það auðveldar okkur að muna betur vísur en óbundið mál því að 

efni sem búið er að meitla og styðst við stuðla, höfuðstafi og hrynjandi geymist oft betur í 

minni en hið óbundna. Menn læra gjarnan vísur utan að af ýmsum ástæðum, oftast til 

skemmtunar, þó að einhverjar vísur séu ortar til að miðla fróðleik og fluttar með ýmsum 

raddbrigðum eftir því hvað átti er við hverju sinni eins og Kristján Eiríksson bendir á: 

Fáar kveðskapargreinar hafa átt varðveislu sína í jafn ríkum mæli undir munnlegri 

geymd og lausavísur. Þótt ógrynni þeirra hafi ratað í handrit og bækur hygg ég að 

menn hafi umfram allt fest þær sér í minni þegar þær voru hafðar yfir og sama er að 

segja um tildrög þeirra. Það er því engin furða að margar þeirra gengjust í munni. 

Sumar hafa vaflaust batnað og slípast í meðferð kynslóðanna, aðrar versnað og af 

sumum eru til margar útgáfur eins og gengur.5 

Eitthvað er um að íslensk börn hafa verið alin upp við að sungið er fyrir þau frá blautu 

barnsbeini í þeim tilgangi að hafa ofan fyrir þeim eða róa þau fyrir svefn. Það helgast þó af 

því hvort vísnahefðin sé ríkjandi í fjölskyldunni eða ekki og þeir sem eru svo lánsamir að alast 

upp við slíkt halda margir í hefðina og miðla vísnamenningunni áfram til sinna afkomenda.  

Frú Vigdís Finnbogadóttir tók saman íslenskt kvæðakver árið 1989 þar sem hún mærir 

ljóðalestur og ljóðasöng en orð hennar eiga svo sannarlega vel við enn þann dag í dag: 

Ég hef lengi litið svo á að ljóðalestur og ljóðasöngur sé hin ágætasta leið til að efla 

málvitund manna, auðga orðaforða og treysta samhengið í sögu okkar, auk þess sem 

skemmtilegt og falleg ljóð veita huganum gleði sem enginn getur frá honum tekið.6 

  

                                      
4 Andrés Björnsson: Ljóð og laust mál, bls. 62. 
5 Kristján Eiríksson; ,,Lausavísur á ljóðaþingi“, Heimur ljóðsins, bls. 233-4. 
6 Vigdís Finnbogadóttir: Íslensk kvæði. Reykjavík 1989, bls. 5. 
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Þó að vinsældir vísunnar séu ekki jafn miklar nú á tímum og hér áður fyrr þá eru enn til þeir 

Íslendingar sem kasta fram stöku eða limru þegar við á. Núorðið birta nokkrir vísur sínar eða 

limrur á samfélagsmiðlum eins og facebook en þess ber að gæta að facebook á allt efni sem 

þar birtist svo það er að ýmsu að hyggja þegar slíkar síður eru notaðar. 

Auk þessa nota margir tækifærið og yrkja fyrir afmæli eða önnur tækifæri og setja í 

tækifæriskort eða standa upp í gleðskap og flytja afmælisbarninu, ekki ósvipað og menn fluttu 

höfðingjum hér í árdaga. Sjálf hef ég nokkrum sinnum orðið slíks aðnjótandi í mínum 

afmælisveislum sem og ættingja minna og vina. Því er ekki að neita að slíkt kryddar tilveruna 

og setur alltaf skemmtilegan svip á veisluhöld. 

Ætli það sé ekki óhætt að fullyrða að staða vísunnar sé ekki alslæm þó hún gæti verið betri hér 

á landi og þess væri óskandi að vísan kæmist í tísku svo menn myndu keppast við að yrkja um 

hvað sem er og hvenær sem er. Það myndi allavega gera lífið ögn skemmtilegra. 

  



15 

 

4 Bók verður til 

Þegar ég fór af stað með verkefnið lá ljóst fyrir hvaða gögn lágu til grundvallar, þ.e. ég ætlaði 

að skoða alla vísnaþættina sem merktir voru Sigurdóri Sigurdórssyni frá því hann hóf störf 

sem blaðamaður árið 1967 og fram til þess dags sem hann lét af störfum sem blaðamaður 24. 

nóvember 2008. Á þessu tímabili starfaði hann á fjórum blöðum; Þjóðviljanum, DV, Degi og 

Bændablaðinu. Auk þessa nýtti ég mér munnlegar heimildir frá honum sjálfum en ég hitti 

hann nokkrum sinnum á tímabilinu til að ræða efnið sérstaklega. Öll þessi blöð er að finna á 

vefnum www.timarit.is en mitt var að finna hvar og hvenær hver vísnaþáttur hafði birst. 

 

4.1 Bakgrunnur bókarinnar 

Sigurdór Sigurdórsson hefur alla tíð haft mikinn áhuga á vísum og sögum almennt og ekki 

síður þeim sem tengjast vísunum. Hann heldur því reyndar fram að það hafi aldrei verið samin 

vísa án þess að saga sé á bakvið. ,,Þær eru bara ekki alltaf látnar fylgja með – því miður,“ 

segir hann gjarnan. 

Á rúmlega 40 ára ferli sínum sem blaðamaður sá 

Sigurdór annaðhvort um vísnaþætti eða birti vísur 

og sögur í ólíkum þáttum og dálkum í þeim 

blöðum sem hann starfaði við hverju sinni. Á 

þessu tímabili birti hann um 1900 vísur og oftast 

voru sögur tengdar þeim en sumar þeirra og 

einhverjar sögur sáust oftar en einu sinni. 

Sigurdór starfaði á fjórum blöðum um ævina en 

það voru dagblöðin þrjú Þjóðviljinn, DV og Dagur 

og vikublaðið Bændablaðið. Hann hóf feril sinn 

árið 1967 á Þjóðviljanum og vann þar í nítján ár 

eða fram til ársins 1986. Í október það ár hóf hann 

störf á DV og var þar í ellefu ár. Árið 1997 lá 

leiðin á Dag en þar starfaði hann í fjögur ár eða þar til blaðið var lagt niður og hann flutti sig 

yfir á Bændablaðið en í það blað skrifaði hann fram til ársloka 2008, eða í sjö ár, þegar hann 

lét af störfum vegna aldurs. 

 

http://www.timarit.is/
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4.2 Framkvæmdin 

Vísurnar í bókinni sem Sigurdór safnaði saman á þessum árum eru mikill menningarfjársjóður 

og þó þær megi finna í fjórum blöðum sem spanna 34 ár þá eru þær á engan hátt nógu 

aðgengilegar þeim sem áhuga hafa á slíku.  

Vísnaþættir Þjóðviljans báru heitið ,,Vísnaþáttur“ og ,,Kekkir í hafragrautnum“, í DV birtust 

vísur í ,,Sandkorni“, í Degi í þætti sem kallaðist ,,Smátt og stórt“ og í Bændablaðinu ,,Mælt af 

munni fram“. 

Þar sem Sigurdór mundi ekki nákvæmlega upp á dag hvenær hann hóf störf á hvaða blaði þá 

varð ég að byrja að finna fréttagreinar merktar S.dór, en það var skammstöfunin sem hann 

notaði alla tíð, og út frá því gat ég fundið hvenær hann hóf nákvæmlega störf á hvaða blaði, 

nema Bændablaðinu en það mundi hann sjálfur þar sem styst var frá því hann hóf störf þar. 

Þegar ég hafði fundið út grófan tímaramma þá tók við að leita að vísnaþáttum í hverju blaði 

fyrir sig. 

Það var lítið annað að gera en að fletta öllum þessum blöðum. Ég vissi hvaða ár hann hafði 

byrjað á Þjóðviljanum en hann mundi ekkert hvenær svo ég byrjaði í janúar 1967 en fyrstu tvö 

árin var hann íþróttafréttaritari þar en hann mundi ekki hvort hann hafði verið með einhverjar 

vísur samhliða svo ég skoðaði öll blöð af Þjóðviljanum þar til 1. október 1986 þá sá ég að 

nafnið hans var horfið og þá byrjaði ég að skoða DV og fann stafina hans þar við fréttagreinar 

hinn 9. október þó að hann hafi ekki skrifað í ,,Sandkorn“ fyrr en árið 1995. 

Mesta vinnan fór í að skoða og vinna upp úr Þjóðviljanum þar sem hann starfaði þar í 19 ár og 

lengst var liðið frá því að hann vann þar. Auk mundi hann ekki hvenær hann var með þætti 

þar. 

Þegar vinnan við DV hófst skoðaði ég alla ,,Sandkorns“ þættina frá 9. október 1986 og fram 

til 1. september 1997 en þá hurfu stafirnir hans úr DV. Ég fann þá þætti sem voru merktir 

Sigurdóri en sá háttur var hafður á að ýmsir blaðamenn sáu um að skrifa ,,Sandkorn“ en ég 

þurfti því að byrja á því að finna hans þætti og velja síðan þá búta sem innihéldu vísur og 

sögur þeim tengdar. 

Sigurdór hóf störf á Degi 1. september 1997 en þann dag var birt frétt á forsíðu blaðsins um 

það að hann væri nýr starfsmaður blaðsins. Samskonar vinna var með dagblaðið Dag eins og 

DV en ég skoðaði alla ,,Smátt og stórt“ þættina og vann upp úr þeim sem voru merktir 
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Sigurdóri og vann síðan upp úr þeim búta sem innihéldu vísur og sögur þeim tengdar þar til að 

blaðið var lagt niður hinn 17. mars 2001.  

Auðveldast var að vinna efni úr Bændabaðinu þar sem Sigurdór mundi að það fyrsta sem 

hann gerði þegar hann hóf vinnu þar var að bjóða lesendum sínum upp á fastan vísnaþátt sem 

hann kallaði ,,Mælt af munni fram“. Sá þáttur var í hverju blaði upp frá því svo auðvelt var að 

finna það efni. Ég las allt efnið yfir og notaði síðan eingöngu það efni sem innihélt vísur og 

sögur sem tengdust þeim.  

Þegar búið var að safna saman öllum gögnunum og þau saman komin á tölvutækt form þurfti 

að taka ákvörðun um það hvað gera ætti við þetta efni. Ýmsir möguleikar voru í stöðunni en 

úr varð að birta allt efni sem tengist vísunum, þ.e. sögur og það sem ritað var í kringum 

vísurnar. Með þessu tel ég að markmið verkefnisins sé best náð. 

Vinnan við verkið hófst formlega 29. maí 2014 en það var afmælisdagur systur minnar, sem 

lést 6. apríl 2011, en henni tileinka ég þetta verk. Leiðbeinanda minn, Eggert Þór, hitti ég svo 

30. maí 2014 og bar undir hann hugmyndir mínar sem hann samþykkti að mestu en kom með 

skynsamar ábendingar fyrir mig til að vinna eftir. Því má ekki gleyma að þó að vinnan við 

bókina hafi ekki tekið nema hálft ár þá hafði hugmyndin að bókinni verið að gerjast með mér í 

rúmlega heilt ár þannig að ég var búin að móta hugmyndina um hvernig bókin ætti að vera 

nokkuð áður en ég fór að vinna við hana. Þó verður það að koma fram að á meðan á 

söfnunarferlinu stóð þá velti ég því oft fyrir mér hvort ég væri á réttri leið, hvort ég ætti að 

velja vísur en ekki birta allt efnið, hvort ég ætti að flokka vísurnar eftir innihaldi eða 

höfundum. Þegar upp var staðið þá þótti mér þetta form henta best til að skila efninu á sem 

aðgengilegastan hátt til lesenda bókarinnar. Þetta fellur vel að því sem Sigurður Gylfi 

Magnússon segir í bók sinni Sögustríð7 en þar bendir hann á að nauðsynlegt sé að verja 

umtalsverðum tíma og orku til að móta þá bók sem í smíðum sé. 

Fyrsta verk var að safna efninu saman en það var nokkuð tímafrekt að fara í gegnum blöðin á 

vefnum. Sigurdór hitti ég nokkrum sinnum á tímabilinu og tók við hann formlegt viðtal en 

auk þess ræddum við saman um verkið nokkrum sinnum.  

Hinn 17. september 2014 kom Ármann Gunnarsson heim til mín og aðstoðaði mig við að taka 

upp rúmlega 20 mínútna mynd þar sem Sigurdór fór með nokkrar af hans uppáhaldssögum og 

-vísum úr bókinni.  

                                      
7 Sigurður Gylfi Magnússon: Sögustríð. Reykjavík 2007, bls. 410. 
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4.3 Framundan 

Nú þegar handritið að bókinni er tilbúið er enn langt í land. Ég þarf fyrst að ákveða hvort ég 

gefi verkið sjálf út, þ.e. fyrirtæki mitt Viki ehf., eða hvort ég hafi samband við einhver 

útgáfufyrirtæki og kanni hvort þeir hafi áhuga á útgáfu á slíku verki. Eins þarf að huga að því 

hvort einhver stofnun eða fyrirtæki hafi hug á að styrkja útkomu verksins en það er dýrt að 

prenta svo stóra bók sem Morgungolan svala svalar er. Enn sem komið er hefur ekkert verið 

ákveðið í því sambandi. 

Ef að Viki mun sjá um útgáfuna finnst mér líklegt að leitað verði eftir tilboðum frá a.m.k. 

þremur prentsmiðjum; Litlaprenti, Odda og Svansprenti. Ástæðan fyrir þessu vali er að Oddi 

er stærsta prentsmiðja landsins, Svansprent prentaði síðustu bók mína og ég var ánægð með 

samvinnuna og ég hef séð mjög falleg verk frá Litlaprenti.8 

Það ferli sem er framundan er bæði tímafrekt og getur tekið á taugarnar en það þekki ég af 

fyrri reynslu en árið 2002 gaf Viki út bókina mína Leiðin að bættri líðan. Það er að mörgu að 

hyggja og mörg handtökin eftir. 

Þetta er nokkuð vel þekkt ferli en Sigurður Gylfi Magnússon lýsir því m.a. ágætlega í bók 

sinni Sögustríð.
 9 Fyrst þarf að semja við prófarkalesara og þá helst tvo, kápuhönnuð, 

umbrotsmann og prentumsjónaraðila. Þá tekur við að laga villur eftir fyrsta prófarkalestur og 

bera saman við frumheimildir. Annar prófarkalestur tekur þá við og þá er best ef annar 

prófarkalesari taki það að sér. Á sama tíma er hægt að semja við hönnuð bókarkápunnar. 

Umbrotsmaður tekur þá við verkinu en eftir að hans vinnu lýkur þarf að leggjast yfir umbrotið 

og laga það sem þarf að laga og yfirfara – sérstaklega þarf að huga vel að því að yfirfara 

prófarkalesturinn þar sem tungan og leikurinn með tungumálið skiptir sköpum í bók þar sem 

vísur og stuttar sögur eru þungamiðjan. Einhver sagði að það hefði aldrei verið gefin út 

villulaus bók í heiminum en hvort það er rétt eða ekki veit ég ekki en ég veit að ég mun leggja 

sérstaka áherslu á góðan prófarkalestur en hér tala ég af reynslu. Þegar ég gaf út bókina Leiðin 

að bættri líðan þá urðu mér á mistök hvað prófarkalestur varðar. Þegar búið var að lesa 

prófarkir af handriti bókarinnar vel og vandlega var hún send í prentun en bókarkápan var 

ekki lesin eins vel á síðustu metrunum því þegar búið var að prenta kápuna fundust tvær villur 

á kilinum. Tveir hástafir voru í nafninu mínu H og A í HalldórA og S og I í SigurdórsdóttIr. 

Ástæðan var sú að í upphafi hafði verið skrifað: ,,eftir Halldóru Sigurdórsdóttur“ en ,,eftir“ 

                                      
8 Ólafur Rastrick: Háborgin er dæmi um fallegan prentgrip sem prentaður var í Litlaprenti ehf. 
9 Sigurður Gylfi Magnússon: Sögustríð, bls. 408 – 412. 
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var tekið út og þegar u var breytt í a og i þá var það einhverra hluta vegna með hástöfum. 

Prentsmiðjan kallaði á mig og sýndi mér þetta þegar búið var að prenta 2000 eintök af 

kápunni. Ég held að ég hafi fengið nett taugaáfall þarna og svimakast af reiði og 

lömunartilfinningu af angist. Það kostaði 400 þúsund krónur að prenta kápuna upp á nýtt og 

við þurftum að meta hvort við vildum láta svo mikla peninga í það eða ekki og við mátum það 

svo að þetta væri of dýrt. Mistökin voru alfarið á mína ábyrgð og ég gat engum um kennt 

nema sjálfri mér.  

Það er fleira sem þarf að huga að og það þarf að fá marga ólíka þætti til að virka og vinna 

saman þegar hugað er að útgáfu bókar. Þætti eins og val á letri og þá bæði gerð letursins og 

stærð, hvort hafa skuli myndir í bókinni og þá hvers konar myndir, litanotkun, val á pappír, 

format og umbrot en þetta þarf að smella saman í heildstæðu svo verkið heppnist vel. 

Umbrotið, þ.e. skipting textans í síður og dálka, staðsetning fyrirsagna, staðsetning mynda og 

staðsetning blaðsíðutals er eitt af mörgu sem þarf að hyggja að. 

Þegar kemur að frágangsmálum í prentsmiðju þarf að skoða vel og leggja áherslu á að 

bókbandið sé gott þannig að þegar bókin er opnuð þá opnist hún vel og haldist þannig. Það er 

óþægilegt að þurfa sífellt að streða við að halda bók opinni á þeim stað sem hún á að vera 

opin þegar hún er lesin. 

Leggja þarf rækt við og áherslu á lesanleika bókarinnar en hann stendur fyrir hversu vel 

leturgerðin hentar verkefninu hverju sinni. Línulengd og línubil skipta mestu um lesanleikann 

en passa þarf að hafa línuna ekki of langa því ef svo er verður ferðalag augans að upphafi 

næstu línu of langt. 

Fólk þarf að skoða vel hvernig textinn á að líta út á blaðinu og í þessu tilfelli myndi ég velja 

að hann yrðu vinstrijafnaður en ekki jafnaður beggja vegna. Þó að það sé ríkjandi hefð fyrir 

slíku þá er vinstrijafnaður texti mun lesanlegri en jafnaður texti.  

Ástæðan er að augu lesandans nema munstur textans og eiga auðveldara með að halda 

staðsetningu sinni við lesturinn. Vinstrijafnaðan texta er einnig mun þægilegra að 

setja. Í honum haldast bil milli orða jafnari, og stærri bil sem oft myndast milli orða í 

jöfnuðum texta eru ekki til staðar til þess að trufla takt lestursins. 10  

                                      
10 http://www.maena.is/21ahri.html  Birna Geirfinnsdóttir: ,,Áhrif úreltrar tækni á lesanleika.“   

 

http://www.maena.is/21ahri.html
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Útgefandi bókar þarf að huga að því hvernig bókin eigi að vera, þ.e. kilja, harðspjalda og eða 

rafræn útgáfa. Best væri ef hægt væri að velja alla þrjá útgáfumöguleikana þannig að hver og 

einn lesandi gæti valið það sem honum hentar best. Margir líta svo á að kilja sé ekki heppileg 

til gjafa og enn er það svo að einhverjir vilja ekki eða kunnað ekki við að gefa kilju til gjafa. 

Eins og það sé ekki ,,alvöru“ bók/gjöf. Ég minnist þess að gamall blaðamaður kom að orði við 

mig þegar Leiðin að bættri líðan kom út og spurði hvort við ætluðum ekki að selja nein eintök 

því það keypti enginn kiljur til gjafa. Þó að viðhorfið hafi breyst hér á landi frá því árið 2002 

þá virðist þetta enn loða við landann. Skemmst er að minnast útgáfu bókarinnar Ólæsinginn 

sem kunni að reikna“11 en hún var fyrst gefin út í kilju en þegar útgefendur sáu hversu vinsæl 

bókin var og að hún yrði góður kandídat fyrir jólabókamarkaðinn þá var hluti bókarinnar 

endurútgefinn í harðspjaldaútgáfu. 

Eftir að bókin kemur út þarf að spá vel í auglýsingamálin. Oftast þarf að kaupa auglýsingar en 

spurningin er hvar best sé að auglýsa. Sumir nota dagblöð, aðrir ljósvakamiðla á meðan enn 

aðrir velja vefinn. Sumir blanda þessu öllu saman og fer það þá oft eftir eðli bókarinnar hvað 

verður fyrir valinu. Best er auðvitað þegar hægt er að fá ókeypis auglýsingar í formi 

umfjöllunar. Miðað við fyrri reynslu þá er ég frekar jákvæð á það muni takast að fá eitthvað af 

ókeypis auglýsingum því að fyrir utan að þekkja vel til í fjölmiðlaheiminum, en ég og faðir 

minn höfum bæði starfað í þeim heimi lengst af okkar starfsferil, þá er líklegt að bók eins og 

þessi muni hljóta jákvæðnar viðtökur fjölmiðlafólks. Sambærileg bók og þessi hefur ekki 

komið áður út á Íslandi og bækur sem þessi þykja skemmtilegar og áhugaverðar.  

Af fyrri reynslu þá munu blaða- og fréttamenn vilja fá persónulegt viðtal við Sigurdór og 

kannski mig eða okkur bæði í skiptum fyrir umfjöllun um bókina og munum við veita það.  

Bókin verður boðin til sölu í helstu bókabúðum en sérstakt átak verður gert í kringum jól en 

það er aðalsölutími bóksala. 

  

                                      
11 Jonasson, Jonas: Ólæsinginn sem kunni að reikna. Reykjavík 2013. 
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5 Sigurdór Sigurdórsson - örstutt æviágrip 

Sigurdór Sigurdórsson fæddist 24. nóvember árið 1938 í Hlíðarhúsum á Akranesi. Þar bjó 

hann fyrstu tvö ár ævi sinnar. Foreldrar hans, Guðrún Tómasdóttir, 1909-1951, og Sigurdór 

Sigurðsson, 1895-1963, fluttu að Bárustöðum í Borgarfirði árið 1941 og bjuggu þar í sex ár en 

seldu jörðina árið 1947 vegna veikinda móður hans. Á Akranesi bjó hann næstu átta árin en þá 

tók Reykjavík við honum en sú borg hefur fóstrað hann allar götur síðan. 

 

5.1 Hin ólíku störf sem tengjast þó 

Á þeim rúmum 50 árum sem Sigurdór var á vinnumarkaðinum kom hann víða við en það eru 

fjögur störf sem standa upp úr, prentiðnin, söngur, fararstjórn og blaðamennska. Þetta eru afar 

ólík störf sem hverfast þó öll um eitt atriði; menningarmiðlun. Í öllum þessum störfum hefur 

hann verið að miðla menningu með einum eða öðrum hætti. 

5.1.1 Prentarinn 

Þegar Sigurdór flutti til Reykjavíkur árið 1955 var hann ákveðinn í að mennta sig langaði að 

að verða rafvélavirki en örlagdísirnar spunnu honum annan vef. Hann komst ekki á samning í 

því fagi en honum bauðst aftur á móti að gerast lærlingur í prentsmiðju og þar með varð hinn 

nýi vefur til. Hann hóf nám í prentiðn í prentsmiðjunni Rún árið 1956 en hann hafði prentiðn 

að aðalstarfi allt fram til ársins 1969 þegar hann söðlaði um og gerðist blaðamaður. Hann 

starfaði þó í tvö ár, eða 1967-9, sem prentari á daginn en íþróttafréttaritari og 

íþróttafréttaljósmyndari á kvöldin og um helgar. 

 

5.1.2 Söngvarinn 

Samhliða því að læra prent og starfa sem prentari var Sigurdór  

dægurlagasöngvari allt fram til ársins 1967 þegar röddin gaf sig.  

Hann var vel þekktur og vinsæll sem slíkur en samtals urðu árin 

tólf. Ferilinn hóf hann tæplega 17 ára gamall þegar hann kom  

fram að áeggjan Skapta Ólafssonar á skemmtun á vegum  

Íslenskra tóna árið 1955 í Austurbæjarbíó, sem þá hét, en margt 

ungt fólk hóf söngferilinn á þessum skemmtunum.  

Sigurdór 17 ára árið 1955 

Eftir ævintýrið í Austurbæjarbíói söng hann um allt land næstu 12 árin með hinum ýmsu 

tónlistarmönnum eins og hljómsveit Aage Lorange, Svavari Gests, en með hljómsveit hans 

söng hann Þórsmerkurljóð Sigurðar Þórarinssonar inn á plötu. Hann söng með hljómsveit 
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Sverris Garðarssonar í Sjálfstæðishúsinu á árunum 1961-3, var í lausamennsku 1963-4 en árið 

1965 leysti hann Ellý Vilhjálms af í Klúbbnum. Næstu tvö árin eða fram til ársins 1967 söng 

hann með Eyþór Þorlákssyni á Röðli en þá uppgötvuðust hnútar á raddböndunum sem komu í 

veg fyrir að hann gæti haldið áfram að syngja sem atvinnusöngvari. Þá tók bara nýtt ævintýri 

við – blaðamennskan. 

 

 

 

Hljómsveit Svavars Gests 1960 í Sjálfstæðishúsinu. Frá vinstri: Gunnar Pálsson, Sigurður Guðmundsson, Svavar Gests, 

Sigurdór, Eyþór Þorláksson og Reynir Jónasson (uppi). Ljósmynd: Þórir H. Óskarsson. 

 

Hljómsveit Svavars Gests 1960. Frá vinstri: Reynir Jónasson, Eyþór Þorláksson, Gunnar Pálsson, Svavar Gests, Sigurður 

Guðmundsson og Sigurdór Sigurdórsson. Ljósmynd: Þórir H. Óskarsson. 

  



23 

 

5.1.3 Blaðamaðurinn 

Lengstan starfsferil átti Sigurdór Sigurdórsson sem blaðamaður en hann starfaði sem slíkur frá 

árinu 1967 til ársins 2008. Fyrstu tíu árin sem íþróttafréttaritari og almennur blaðamaður en 

frá árinu 1969 til ársloka 2008 var hann blaðamaður á Þjóðviljanum, DV, Degi og 

Bændablaðinu. 

Þegar honum bauðst að gerast almennur blaðamaður á Þjóðviljanum árið 1969 í fullu starfi 

þáði hann það og hætti því í prentinu. Hann hætti ekki sem íþróttafréttaritari fyrr en árið 1977 

þegar hann gerðist fararstjóri á Spáni.  

 

Til gamans má geta þess að það kom nokkrum 

sinnum fyrir að Sigurdór lenti í að skrifa í 

Þjóðviljann á daginn, taka ljósmyndir fyrir blaðið 

og prenta blaðið síðan um nóttina. Það hafa líklega 

ekki margir gert. 

Sigurdór söðlaði um eftir nítján ára starf á 

Þjóðviljanum og hóf störf á dagblaðinu DV í 

október 1986 og starfaði þar í ellefu ár                                   

eða allt fram til 1. september 1997 bæði sem 

blaðamaður og fréttastjóri.                               

 

Hann ákvað að flytja sig yfir á dagblaðið Dag hinn 

1. september 1997 og vann þar þangað til blaðið 

var lagt niður hinn 17. mars 2001.  

 

Hinn 1. september 2001 hóf hann störf hjá 

Bændablaðinu en þar starfaði hann næstu sjö árin 

eða þar til hann lét af störfum vegna aldurs                                      S.dór fréttastjóri á DV árið 1988. 

24. nóvember 2008. 

 

 



24 

 

5.1.4 Skrásetjarinn 

Sigurdór Sigurdórsson skrásetti tvær ævisögur. Árið 1987 kom út Spaugsami spörfuglinn, en 

þar lýsir Þröstur Sigtryggsson skipherra lífshlaupi sínu í léttum dúr. Tíu árum síðar, árið 1997, 

kom út bókin Það var rosalegt, ævisaga Hákonar Aðalsteinssonar, en hann var bæði skáld og 

skógarbóndi. Í þeirri bók er að finna fjölda vísna eftir Hákon. 

  

 Þetta eru forsíður bókanna Spaugsami spörfuglinn og Það var rosalegt sem eru ævisögur Þrastar Sigtryggssonar 

og Hákons Aðalsteinssonar en Sigurdór skrásetti ævi beggja þessara höfðingja. 

 

Sigurdór var fenginn til að skrifa bókina Til fiskiveiða   

fóru – 70 ár á sjó og landi sem er afmælisrit HB og Co. 

Tilefnið var að 70 ár voru liðin frá því að Haraldur 

Böðvarsson hóf útgerð á sexæringi frá Akranesi.  

Bókin kom út árið 1977 og er tileinkuð starfsfólki Haralds 

Böðvarssonar & Co. hf. en í henni er að finna fjölda 

viðtala sem hann tók við hina ýmsu starfsmenn 

fyrirtækisins.  

Segja má að það verk hafi verið honum afar kært því hann 

fæddist á Akranesi og bjó þar sem barn og og hefur alla tíð 

haft sérstaklega sterkar taugar til Skagans. 

S.dór með bókina Til fiskiveiða fóru árið 1977. 
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5.1.5 Fararstjórinn 

Eins og fram hefur komið dvaldi Sigurdór Sigurdórsson í nokkra mánuði á ári hverju í tíu ár í 

því ljúfa landi Spáni en hann var fararstjóri þar á samt eiginkonu sinni, Sigrúnu 

Gissurardóttur, frá árinu 1977 til 1987. Þau fóru út á vorin og komu heim á haustin. Auk þess 

var hann og þau hjónin fararstjórar Íslendinga í heimsreisu sem var farin í október árið 1997.                                                                                                               

 

 

 
Sigurdór að miðla fróðleik til Íslendinga í Alhamrahöllinni í Granada á Spáni 1984. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigurdór og Sigrún, voru farastjórar á Spáni í tíu ár. 

 Myndin er tekin á Costa del Sol á Spáni sumarið 1980. 
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5.1.6 Menningarmiðlarinn Sigurdór 

Sigurdór er ekki bara mikill gleðigjafi heldur menningarmiðlari 

að upplagi en segja má að hann hafi verið það strax frá unga 

aldri og þau störf sem hann valdi á lífsleiðinni hafa öll tengst því 

að miðla menningu á einn eða annan hátt. 

Strax árið 1955, þá varla sautján ára gamall, er hann farinn að 

miðla þegar hann kom fram sem söngvari í Austurbæjarbíó á 

vegum Íslenskra tóna. Næstu tólf árin söng hann íslensk og 

erlend dægurlög á skemmtunum um allt land. Þekktastur er hann 

þó fyrir ,,Maríuna“ sína – en hann gerði Þórsmerkurljóð 

Sigurðar Þórarinssonar ódauðlegt með hljómsveit Svavars Gests 

svo enn syngja menn um hana ,,Maríu sína“ í góðra vina hópi. 

Upptakan fór fram hinn 18. júní 1960.                                                     Sigurdór 22 ára árið 1960.                        

Sem prentari til fjölda ára var hann einn af mörgum í þeirri keðju sem skila bókum fullunnum 

til þeirra sem finna fróun í lestri bóka og stuðlar þar með að aðgengi að hinni ólíku menningu 

í formi bóka. 

Á tíu ára tímabili, eða frá árinu 1977 til 1987, þegar hann starfaði sem fararstjóri fyrir 

Íslendinga á Spáni miðlaði hann óspart menningu til farþega sinna. Hann miðlaði miklum 

fróðleik um sögu og menningu Spánverja sem og Íslendinga. Hann fór með fjöldann allan af 

vísum og sögum í rútunum, sem voru fullar af löndum hans, og svo söng hann 

Þórsmerkurljóðið sem og önnur íslensk sönglög oftar en nokkurn grunar.  

 

Sem oftar er verið að miðla fróðleik, segja sögur, vísur eða syngja í einni af fjölmörgum rútuferðum á Spáni á þeim tíu árum 

sem Sigurdór var farastjóri í því ágæta landi.  
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Blaðamennskan er þó það sem Sigurdór er 

þekktastur fyrir enda starfaði hann sem slíkur 

í rúm 40 ár. Flestir þekkja hann þar sem S.dór 

en hann skrifaði alla tíð mest um atvinnumál 

og pólitík þó að fátt hafi verið honum 

óviðkomandi. Hann var alla tíð mikill 

áhugamaður um íþróttir og sinnti lesendum 

sínum vel í tíu ár á þeim vettvangi en auk þess 

var hann alla tíð mikill áhugamaður um skák 

og veiði. Þær eru ófáar greinarnar sem hann 

hefur skrifað um þau málefni – sérstaklega þó 

veiðina. 

 

Hér er íþróttaljósmyndarinn og íþróttafréttamaðurinn  

að störfum 1972-3 en þá starfaði hann á Þjóðviljanum. 
 

Vísur og vísnagerð er þó það sem hefur staðið hjarta hans næst alla tíð. Það sem hann gerði 

var að miðla þeim áhuga til lesenda þeirra blaða sem hann vann hjá hverju sinni. 

 

Fyrsti vísnaþáttur hans birtist í Þjóðviljanum 13. október 1974 og síðan var hann annaðhvort 

með fasta þætti í blöðunum eða birti vísur og sögur í öðrum þáttum í DV, Degi og 

Bændablaðinu. Síðasti vísnaþátturinn hans birtist svo 2. desember 2008 en þá hafði hann látið 

af störfum vegna aldurs. 

 

Eins og sést á þessari upptalningu hefur Sigurdór Sigurdórsson komið víða við. Það sem 

einkennir þó þau störf sem hann hefur unnið er að miðla menningu á einn eða annan hátt, 

hvort sem það er að syngja, segja sögur og vísur í rútum á Spáni, syngja fyrir gesti á 

dansstöðum eða safna saman og birta vísur og sögur í blöðum. 
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6 Bókin 

Bókin Morgungolan svala svalar er vísnabók en nafn hennar er fengið úr fyrstu línu í frægri 

vísu eftir Þuru Árnadóttur í Garði (1891-1963) Fundin tala sem er svona: 

Morgungolan svala svalar, 

syndugum hugsunum. 

Sínu máli talar talan, 

talan úr buxunum.12 

  
Þessa vísu orti Þura þegar hún gætti Lystigarðsins á Akureyri en sagan segir að hún hafi 

fundið þar bælt gras í runna einn morguninn og tölu af buxnaklauf. Listilega vel ort eins og 

Þuru einni var lagið. 

Í bókinni er að finna samtals um 1900 vísur eftir tæplega 390 hagyrðinga sem og 90 botna við 

þá fyrriparta sem birtir voru í Þjóðviljanum á árunum 1974-5. Langflestar vísurnar eru eftir 

karla en af þessum hópi eiga ekki nema 24 konur vísur af þessum 390 hagyrðingum. Ekki veit 

ég hvort um er að kenna að færri konur hafi gefið sér tíma til að yrkja eða séu óframfærnari en 

karlar og birti síður sínar vísur – yrki fyrir skúffuna frægu. Árið 1998 tók Silja 

Aðalsteinsdóttir saman lítið kver sem hún kallar Perlur úr ljóðum íslenskra kvenna. Þar gerir 

hún yrkisefni íslenskra kvenna að umfjöllunarefni og segir að konum sé ekkert mannlegt 

óviðkomandi og að til sé efni eftir konur í mörg og margvísleg ljóðaúrvöl. Í þessu safni Silju 

eru bara ljóð eftir nafngreindar konur en hún segir þar m.a.: 

Í þessu safni eru eingöngu ljóð eftir nafngreindar konur þó að trú manna sé nú að 

konur eigi einhvern hluta eddukvæða og ef til vill meiri hluta hinna áhrifamiklu 

þjóðkvæða sem kveðin voru um aldir yfir börnum og öðru heimilisfólki án þess að 

nokkur höfundur væri nefndur að þeim. Það var með þau eins og þjóðsögurnar – þau 

höfðu bara ,,gerst“ án þess að nokkurt skáld kæmi þar nærri. Jafnvel ókurteislegt að 

láta sér detta í hug að þau væru ,,samin“ af einhverjum utan sögunnar.13 

Af þessu má draga þá ályktun að konur hafi raun ort vísur og ljóð ekki síður en karlar í 

gegnum tíðina en þær hafa kannski síður haft fyrir því að halda þeim kveðskap saman, hvort 

sem það er af tímaskorti eða skorti á sjálfsvirðingu og ekki litið á sinn kveðskap sem nógu 

merkilegan til að setja á blað. Alla vega eiga kynsystur mínar afar lítinn hluta af þeim vísum 

                                      
12 Þura í Garði: Vísur Þuru í Garði, bls.14. 
13 Silja Aðalsteinsdóttir: Perlur úr ljóðum íslenskra kvenna. Reykjavík 1998, bls. 9. 
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sem birtar voru í vísnaþáttum Sigurdórs. Ef marka má hans orð þá fékk hann sárafáar vísur frá 

konum en hann sagðist hafa birt þær sem vísur sem blöðunum bárust sem voru vel ortar og að 

hans sögn voru þær langflestar mjög góðar sem frá konunum komu. Þær voru bara í svo 

miklum minnihluta. 

Þeir sem senda frá sér stökur og vísur eru oftast kallaðir hagyrðingar síður en skáld og 

mönnum er gjarnt á að gera skýran mun á skáldskap og hagmælsku. Segja má að hálfgerður 

almúgastimpill fylgi orðinu hagyrðingur andstætt orðinu skáld. Þórarinn Eldjárn, okkar 

ástsæli ,,hagyrðingur“ og ,,skáld“, er einn þeirra mörgu sem eiga vísur í bókinni en hann gerir 

þennan mun sem á að vera á hagyrðingum og skáldum að umfjöllunarefni í formála að 

bókinni Fjallaþytur – úrval úr ljóðum Hákonar Aðalsteinssonar. Hann bendir á að þeir sem 

séu titlaðir skáld séu margir hverjir settir á stall og að um sé að ræða sæmdarheiti á meðan að 

þeir sem fái hagyrðingastimpilinn séu á öðrum stað. Hann segir þar m.a.: 

Á hagmælsku er svo á hinn bóginn litið sem einskonar handverk eða hagleiksiðju, eins 

og nafnið ber með sér. Og þá gerist það oftar en ekki að mönnum virðist sem þetta 

tvennt, skáldskapur og hagmælska sé ekki bara eittvað óskylt, heldur eitthvað sem sé 

með öllu ósamrýmanlegt. Skáld geti aldrei stundað hagmælsku nema sem 

tómstundariðju, og það sem verra er: Hagmælskan er talin hættuleg, hún á það til að 

taka af mönnum völdin, hún kæfir hið stórbrotna, slekkur neistann og heftir flugið.14 

Þórarinn telur að slík greining geti átt fullan rétt á sér en þó ekki alltaf og nefnir Hákon 

Aðalsteinsson sem dæmi um mann sem sé bæði hagyrðingur og skáld en Hákon er einn þeirra 

390 sem eiga vísur í bókinni. Þeir sem munu skoða og lesa Morgungolan svala svalar munu 

komast að því við lesturinn að það getur oft verið erfitt að draga menn í dilka hvað þetta 

varðar því margir og stór hluti hagyrðinganna, sem eiga vísur í bókinni, eru í raun ,,skáld“ ef 

það er einhver titill sem menn sækjast eftir. Vísurnar eru margar hverjar hreinar perlur að 

innihaldi og formi – hrein listaverk. Þannig að persónulega á ég erfitt með að setja stimpla á 

höfunda. Vísurnar tala sínu máli. 

Vísurnar birtust í fjórum blöðum á Íslandi á tímabilinu 13. október 1974 til 2. desember 2008. 

Auk vísnanna eru tvö viðtöl í bókinni við hagyrðinginn Egil Jónasson úr Þjóðviljanum 6. 

mars frá árinu 1977 og 17. apríl 1982. Síðasti kafli bókarinnar inniheldur vísur eftir Sigurdór 

sjálfan. 

                                      
14 Þórarinn Eldjárn: ,,Formáli“ Fjallaþytur – úrval úr ljóðum Hákonar Aðalsteinssonar Reykjavík 2010, bls. 7. 
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6.1 Titill - undirtitill 

Nafn bókarinn er: Morgungolan svala svalar og undirtitillinn er: Vísur og sögur úr 

vísnaþáttum Sigurdórs Sigurdórssonar. Þegar menn gefa út bók þarf að huga vel að titli 

bókarinnar en það getur verið snúið og vandasamt verk að velja titil á bók. Gott þykir þegar 

titillinn segir eitthvað um innihaldið eða þá að um augljósa vísun er að ræða. Í þessu tilfelli á 

það við því að gera má ráð fyrir að væntanlegir kaupendur og lesendur bókarinnar séu 

áhugamenn um vísur en Þura í Garði og vísur hennar eru vel þekktar í þeirra hópi þar sem hún 

er með þekktari hagyrðingum Íslendinga. Þessi lína varð fyrir valinu af því að hún er kunn 

meðal vísnavina en ekki síst fyrir þá sök að vera undurfögur, fallega ort, afar ljóðræn og um 

leið grípandi. Vonandi er hún það góð að hún nái að vekja forvitni og áhuga þeirra sem ekki 

þekkja hana og þá um leið á bókinni sjálfri. 

En til að útiloka ekkert var ákveðið að undirtitill bókarinnar, Vísur og sögur úr vísnaþáttum 

Sigurdórs Sigurdórssonar, myndi skýra vel innihald bókarinnar og segja allt sem segja þarf 

um það og vísar beint í þann hóp sem bókin á að þjóna. Það kemur því ekki að sök að aðaltitill 

geri það ekki.  

 

6.2 Hinir sex kaflar bókarinnar 

Bókinni er skipt í sex kafla en að auki er að finna nafnaskrá aftast yfir þá hagyrðinga sem eiga 

vísur í bókinni.  

Eins og gefur að skilja kom það nokkrum sinnum fyrir að Sigurdór nýtti sömu vísuna oftar en 

einu sinni á þessum 34 árum sem hann hélt úti vísnaþáttum. Aðspurður sagðist hann aldrei 

hafa haldið skipulega utan um þær vísur sem hann birti, sagðist hafa stuðst við minnið sem 

virðist ekki hafa brugðist honum því að búast mætti við því að á svo löngum tíma hefðu sömu 

vísurnar verið notaðar oft. 

Við gerð bókarinnar var ákveðið að birta hverja vísu bara einu sinni og þá á þeim stað þar sem 

hún birtist í fyrsta eða fyrra skiptið. Eina undantekningin er vísa sem birtist tvisvar sinnum en 

hana er að finna í viðtalinu við Egil frá 1982 í Þjóðviljanum svo og í ,,Vísnaþætti“ í 

Þjóðviljanum, en hvoru tveggja er birt í bókinni alveg óbreytt og óstytt svo það hentaði ekki 

að taka hana út á öðrum hvorum staðnum. Um er að ræða vísu: 
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Ísfeld er skáld, það er enginn vafi, 

eignast þyrftum við fleiri slíka, 

en úr því hann sparar upphafsstafi 

ætt‘ann að fækka hinum líka.15 

 

 

Farin var sú leið að birta þættina í heild sinni þegar um hreina vísnaþætti er að ræða eins og í 

Þjóðviljanum. Aftur á móti var annað upp á teningnum í þáttunum ,,Sandkorni“ í DV, ,,Smátt 

og stórt“ í Degi og ,,Mælt af munni fram“ í Bændablaðinu en þar voru oft stuttar 

skemmtisögur birtar, sagnanna vegna, og tengdust vísum eða ljóðum ekki neitt. Þeim sögum 

er sleppt í bókinni þar sem áherslan hér er lögð á vísnaþáttinn og sögur sem tengjast vísunum 

beint.  

Þættirnir eru birtir í bókinni í sömu tímaröð og í blöðunum, þ.e. þeir fyrstu eru úr 

Þjóðviljanum, svo DV, þá Dagur og loks Bændablaðið. Ekki var farið út í að flokka vísurnar 

eftir innihaldi. Lesendur geta því skemmt sér við að skoða vísurnar í því umhverfi sem þeir 

birtust fyrst án afskipta þess sem safnar þeim saman en oftar en ekki eru menn ekki á eitt sáttir 

um í hvaða flokki hver vísa á heima.  

Þessar 1900 vísur fjalla um ólíkustu málefni eins og drykkju, pólitík, ástina, ýmsa speki, 

náttúruna, líðandi stund og grín svo eitthvað sé nefnt. Breiddin er mikil.  

Við hvern þátt kemur fram nafn blaðsins þar sem vísurnar birtust upphaflega, dagsetning og 

ártal fyrir þá sem vilja kynna sér efnið betur. Augljósar prentvillur voru leiðréttar. 

 

6.2.1 Fyrsti kafli - Þjóðviljinn 

Fyrsti kafli bókarinnar inniheldur rúmlega 600 vísur og sögur þeim tengdar, 90 vísubotna frá 

lesendum blaðsins við þá fyrriparta sem blaðið birti og stytt og óstytt bréf til blaðsins. Þetta 

efni var birt í Þjóðviljanum í tveimur vísnaþáttum en þeir voru kallaðir ,,Vísnaþáttur“ og 

,,Kekkir í hafragrautnum“. Fyrsti ,,Vísnaþátturinn“ leit dagsins ljós 13. október 1974 en sá 

síðasti 1. júní 1975 en um 500 vísur af þessum 600 birtust þar sem og allir botnarnir 90.  

Þátturinn ,,Kekkir í hafragrautnum“ voru í Þjóðviljanum í tvo mánuði eða frá 14.-15. janúar til 

17.-18. mars 1984 og í honum birtust 100 vísur. Fyrsti ,,Vísnaþáttur“ Þjóðviljans hófst með 

þessum orðum Sigurdórs: 

 

                                      
15 Þjóðviljinn, 27. apríl 1975, bls. 15 og 17. apríl 1982, bls. 17. 
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Það hefur verið ákveðið, að undirritaður um tíma að minnsta kosti, annist um sérstakan 

vísnaþátt í sunnudagsblaði Þjóðviljans. Það er okkar álit að þrátt fyrir bítlaöld og 

atómskáldskap, leynist enn með flestum Íslendingum sama ást og sami áhugi á 

velgerðri vísu, gamalli og nýrri, og fyrr og því falli það í góðan jarðveg hjá lesendum 

að bjóða uppá vísnaþátt í sunnudagsblaðinu, þegar við klæðum okkur sparifötunum og 

reynum að gera okkar besta fyrir lesendur.16 

 

Þetta er upphafið að vísnaþáttavinnu Sigurdórs sem fylgdi honum næstu 34 árin. Þættirnir 

urðu margir en ólíkir en segja má að þeir sem birtust í Þjóðviljanum hafi notið notið nokkurrar 

sérstöðu. Hann kynnti hér hagyrðinga, þekkta og óþekkta, lifandi og látna, birti botna við 

fyrriparta og bréf frá lesendum. Hann var persónulegur við lesendur sína og ávarpaði þá á 

persónulegum nótum og baðst m.a. afsökunar á villum sem fengu að fljóta með eða bað um 

ráð. Í DV, Degi og á Bændablaðinu er mun meiri áhersla lögð á stuttar samtímasögur og vísur 

sem ortar voru af því tilefni. Þar var ort um atvik sem komu upp á Alþingi, atvik sem frægar 

persónur lentu í eða um eitthvað sem þekktir aðilar sögðu eða gerðu og þótti frásagnarbært. 

 

6.2.1.1 Hagyrðingar 

Vanalega voru ,,Vísnaþættir“ Þjóðviljans blandaðir og í flestum þeirra voru birtar vísur eftir 

nokkra hagyrðinga hverju sinni eins og t.d. í þeim þætti sem bar fyrirsögnina Allt sem þjóðin 

átti og naut... voru vísur eftir 17 höfunda sem ortu um hin ólíkustu málefni.17 Stundum var þó 

sérstakt þema í þáttunum og má nefna t.d. að gleðin var ríkjandi í þáttunum sem Sigurdór 

kallaði Gamanmál18 og Þrír góðir... en hér sést hvað blaðamaðurinn Sigurdór var að hugsa í 

desember 1974: 

Of lítið höfum við gert af því að birta gamanmál hér í vísnaþættinum. Úr þessu verður 

að bæta, því að sjaldan nýtur stakan sín betur en þegar hún hittir í mark hjá húmorista, 

sem jafnframt er góður hagyrðingur. Þess vegna skulum við nú líta á nokkrar stökur 

eftir þá Jón Pálmason fyrrum alþingismann, kollega hans Karl Kristjánsson og Bjarna 

Ásgeirsson. Allir voru þeir góðir hagyrðingar og húmoristar miklir.19 

 

,,Vísnaþættir“ innihéldu flestir nokkuð margar vísur eftir ólíka hagyrðinga. Þó var það svo að 

í nokkrum þeirra var heill þáttur tileinkaður einum hagyrðingi eingöngu eins og til dæmis 

                                      
16 Þjóðviljinn, 13. okt. 1974, bls. 7. 
17 Þjóðviljinn, 11. maí 1975, bls. 15. 
18 Þjóðviljinn, 22. des 1974, bls. 15. 
19 Þjóðviljinn, 1. des. 1974, bls.15. 
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Árna Jónssyni Eyjafjarðaskáldi20, Sveini frá Elivogum21 og Þuru Árnadóttur í Garði22 en þá 

var sagt ögn frá hverjum og einum og eingöngu birtar vísur eftir þessi skáld í umræddum 

þáttum. Aðrir þættir voru blandaðir og þá var hluti þáttanna blandaðar vísur en hluti helgaður 

ákveðnum hagyrðingum eins og t.d. Hallgrími Jónassyni kennara,23 Níelsi skálda, sem fæddur 

var 1782 að Flugumýri í Skagafirði24 og Jóni Arasyni en í þeim þætti var lítilsháttar fjallað um 

vísna- og ljóðakverið Milli élja sem kom út á 75 ára afmæli Jóns árið 1952 en hann var 

kunnur hagyrðingur í sinni tíð.25 Sigurdór leitaðist við að kynna ólíka hagyrðinga frá 

mismunandi tímabilum fyrir lesendur og tókst það vel því mikil breidd er í þessum þáttum og 

þeir mjög ólíkir. 

 

6.2.1.2 Innsent efni 

Í ,,Vísnaþættinum“ eru bréf, hluti úr bréfum og innsendar vísur birtar enda var beðið um slíkt í 

fyrsta þættinum eins og sést á eftirfarandi texta sem tekinn er úr fyrsta ,,Vísnaþættinum en 

þetta skrifar Sigurdór þá: 

Reynt verður að hafa efni vísnaþáttarins eins fjölbreytt og frekast er kostur og kunnátta 

leyfir. Vil ég biðja lesendur að senda blaðinu nýjar, eða áður óprentaðar vísur sem þeir 

kunna að eiga í fórum sínum, slíkt væri mjög vel þegið.26 

 

Lesendur brugðust vel við og lágu ekki á liði sínu og sendu blaðinu bréf og vísur víðsvegar af 

landinu og stundum undir nafni en stundum dulnefni. Hér á eftir má sjá tvö sýnishorn úr 

,,Vísnaþáttum“ Þjóðviljans og sést vel fyrir hverja Sigurdór hugsar þættina sem og hversu 

persónulegur hann sjálfur er í skrifum sínum: 

Vilhjálmur Einarsson frá Selfossi sendir okkur mjög gagnrýnið bréf og við því er 

ekkert að segja, öll gagnrýni á rétt á sér. En hann segir að við séum ekki nógu 

vandfýsnir á þær vísur sem okkur eru sendar, heldur ekki á botnana. Þessu vil ég svara 

því til, að þessi þáttur er fyrir alla, bæði góða hagyrðinga, miðlungshagyrðinga og 

einnig slæma hagyrðinga, því að gleymum því ekki, Vilhjálmur, að án þeirra tveggja 

síðasttöldu væru snillingarnir ekki til.27 

  

                                      
20 Þjóðviljinn, 13. okt. 1974, bls. 7. 
21 Þjóðviljinn, 20. okt. 1974, bls. 15. 
22 Þjóðviljinn, 4. maí 1975, bls. 16. 
23 Þjóðviljinn, 9. mars 1975, bls. 15. 
24 Þjóðviljinn, 29. des 1974, bls. 13. 
25 Þjóðviljinn 20. apríl 1975, bls.15. 
26 Þjóðviljinn, 13. okt. 1974, bls. 7. 
27 Þjóðviljinn, 24. nóv. 1974, bls. 15. 
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Halla Guðmundsdóttir sendir okkur einkar skemmtilegt bréf sem hljóðar svo: 

Heill og sæll vísnaþáttur. Mér datt í hug að leyfa ykkur að heyra vísur, sem við Heimir 

Ingimarsson — sem þarf ekki að kynna fyrir ykkur Þjóðviljamönnum — kváðum eitt 

kvöldið í góðra vina hópi, þegar hann kom til höfuðstaðarins í embættiserindum. Það 

er siður okkar að kveðast á þegar við hittumst, og er þá ekki allt jafn fallegt.28 

 

Því má ekki gleyma að þetta var fyrir tíma tölvupósta, smáskilaboða (sms) og samfélagsmiðla. 

Annað hvort notuðu menn síma eða skrifuðu bréf sem send voru í pósti og að sögn Sigurdórs 

skrifuðu menn gjarnan bréf á þessum tíma miklu frekar en að hringja inn. Það breyttist þó 

með tímanum og menn urðu áræðnari og hringdu oftar en síðan tók tæknin við seinni árin eins 

og á Bændablaðinu og tölvupóstar voru sendir inn með vísum og sögum. Það er mjög gaman 

að lesa þessi bréf til þáttarins og sjá hversu persónuleg og skemmtileg mörg þeirra eru. 

6.2.1.3 Botnar 

Í fyrsta kafla bókarinnar er að finna þá 90 botna sem lesendur Þjóðviljans sendu inn en sá 

háttur var hafður á að fyrripartur birtist í blaðinu og lesendur voru beðnir um að botna hann og 

botnarnir voru síðan birtir tveimur vikum síðar en um það skrifar Sigurdór: 

 

Eins er það meiningin að birta í hverju blaði fyrri part og biðja hagyrðinga um að 

botna og senda okkur merkt Vísnaþáttur Þjóðviljans, Skólavörðustíg 19. Rvík.29 

 

Þannig að það var ljóst frá fyrsta degi til hvers var ætlast af lesendum blaðsins og fyrsti 

fyrriparturinn leit dagsins ljós í fyrsta þættinum og pólitíkin var ekki langt undan: 

 

Nú skal þjóðin færa fórn 

og fylla auðvaldskassann.30 

 

Strax viku síðar höfðu margir botnar borist blaðinu og þeir voru síðan allir birtir tveimur 

vikum síðar en nýr fyrripartur birtur jafnframt og lesendir hvattir til að botna hann líka. Auk 

þessa voru lesendur beðnir að senda blaðinu vísur, nýjar eða áður óprentaðar svo strax frá 

upphafi voru lesendur hvattir til að vera virkir þátttakendur. Sú varð líka raunin en mörg bréf 

og vísur voru birtar í Þjóðviljanum í þessum vísnaþætti. Áhugasamir lesendur sendu því ekki 

bara inn botna heldur og vísur en auk þess sendu nokkrir þeirra fleiri en einn botn hverju 

                                      
28 Þjóðviljinn 29. des. 1974, bls. 13. 
29 Þjóðviljinn, 13. okt. 1974, bls. 7. 
30 Þjóðviljinn, 13. okt. 1974, bls. 18. 
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sinni. Margir sendu inn botna undir fullu nafni en aðrir nafnlaust. Við fyrsta fyrripartinn 

bárust 16 botnar frá 15 hagyrðingum og næstu vikurnar voru menn nokkuð áhugasamir eins 

og sjá má á eftirfarandi texta sem Valdimar Lárusson sendi til blaðsins: 

Ágæti þáttur! 

Heill og sæll, gleðilegt nýtt ár og þökk fyrir liðna árið. Ég vona að þú haldir áfram 

með þitt ágæta vísnaspjall og farir nú að koma með nýja fyrriparta fyrir mann að 

spreyta sig á, það lífgar svo ansi mikið upp á...31 

Áhuginn virðist minnka þegar á líður og ekkert birtist af botnum í nokkrar vikur. Sigurdór 

virðist hafa verið hvattur til að halda áfram með botnana og hann kemur með nýjan fyrripart 

og birtir botna en áhuginn er ekki nægur svo þessi tilraun fellur í raun því síðustu botnarnir 

birtast tveimur vikum síðar eða 4. maí 1975 og þar tilkynnir Sigurdór að þetta sé í síðasta sinn 

sem hann muni birta botna þar sem áhuginn sé ekki nægur. 

Fyrripartarnir sem Sigurdór birti í ,,Vísnaþætti“ Þjóðviljans voru með ólíku sniði og oft og 

tíðum voru þeir meinlausir eins og eftirtaldir fyrripartar sýna: 

Ýmsum þykja atómljóðin 

einskis virði.32 

Eða 

Kólna fer um lög og láð, 

lífið býst til varnar.33 

 

Lesendur sendu inn bæði nokkuð milda og pólitíska botna við svona fyrriparta en þegar 

fyrripartarnir voru mjög pólitískir þá voru botnarnir það líka. 

Nú skal þjóðin færa fórn 

og fylla auðvaldskassann.34  

Þá svöruðu menn í sama stíl: 

 

Tveggja hluta tuddastjórn 

trúi ég ekki að pass'ann. 
                                    Jón M. Pétursson. 

 

Meðan ágeng Íhaldsstjórn 

undir syngur bassann. 

 

En var það ekki vinstri stjórn 

sem veikti ríkiskassann. 
                                    Andreas Guðnason.35 

                                      
31 Þjóðviljinn, 12. jan. 1975, bls. 15. 
32 Þjóðviljinn, 15. des. 1974, bls. 17. 
33 Þjóðviljinn, 27. okt. 1974, bls. 15. 
34 Þjóðviljinn, 13. okt. 1974, bls. 18. 
35 Þjóðviljinn, 27. okt. 1974, bls.15. 
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Það fer ekkert á milli mála að Þjóðviljinn er vinstrisinnað blað og lesendur þáttarins margir 

hverjir afar pólitískir. Það sést einna best í þeim vísubotnum sem Sigurdór birtir við 

fyrripartana þó að inn á milli megi finna ópólitíska og meinlausa botna. Segja má að lesendur 

fái nokkuð góða útrás fyrir skoðanir sínar á þessum vettvangi. 

6.2.1.4 Vísnagáta 

Á einum stað kom fyrir skemmtileg vísnagáta fyrir lesendur að spreyta sig á en ekki voru 

lesendur beðnir að skila inn lausnum. Sigurdór birtir eftirfarandi vísur: 

Ég er djarfur mund í manns 

mér oft hvarf þó forsjón hans 

er mitt starf að eyða stans 

allt í þarfir húsbóndans. 

 

Fjalladýrið át ég upp 

og engu leyfði. 

Í djúpi hafsins hús það hafði 

með heiti manns ég út það krafði.36 

 

Og ekki stóð á svarinu en ekkert talað um viðbrögð lesenda: 

Þá ætla ég að skjóta hér inní ráðningum á vísugátunum sem við birtum síðast. 

Ráðningin á vísunni sem byrjaði svona  Ég er djarfur mund í manns.... er pískur en á 

hinni vísunni er ráðningin refur.37 

 

Þetta er eina skiptið á þessum 34 árum sem Sigurdór birti vísnagátur. Gera má ráð fyrir að 

þetta hafi rekið á fjörur hans því ekki virðist hann neinn sérstakur áhugamaður um þetta 

fyrirbæri því annars hefði mátt búast við að sjá vísnagátur af og til á tímabilinu. 

 

6.2.1.5 Niðurstaða 

Hin mikla fjölbreytni og breidd sem fram koma í þáttunum  ,,Vísnaþættir“ í Þjóðviljanum 

vekur athygli en Sigurdór hefur ekki fallið í þá freistni að festast í því að vera alltaf með eins 

þætti eins og t.d. að kynna alltaf bara einn höfund í hverjum þætti eða vera alltaf með vísur 

sitt úr hvorri áttinni. Hann nær að búa til nokkuð góða breidd þar sem hann kynnir höfunda, 

notar hluta þáttarins í að kynna einn höfund, er stundum með vísur víðsvegar að, hann birtir 

nýlegar vísur sem og gamlar. Í einhverjum þáttum kynnir hann lítt þekkta eða óþekkta 

                                      
36 Þjóðviljinn, 23. mars 1975, bls.15. 
37 Þjóðviljinn, 6. apríl 1975, bls.15. 
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hagyrðinga en í öðrum birtir hann vísur eftir vel þekkta höfunda. Hann býr til samtöl við 

lesendur með því að spyrja um höfunda einstakra vísna og fær þar af leiðandi nokkuð af 

bréfum sem hann birtir í þáttunum en þau krydda mikið. Sama á við með því að kalla eftir 

botnum við fyrriparta en það býður upp á aðra vídd, skemmtilega breidd og áfram samtöl við 

lesendur þáttanna. Botnarnir í Þjóðviljanum voru margir hverjir afar pólitískir, eins og fram 

hefur komið hér á undan, og spegla það sem var að gerast í þjóðfélaginu á árunum sem 

botnarnir voru birtir eða 1974 og 1975.  

 

6.2.2 Kekkir í hafragrautnum 

Í fyrsta kafla bókarinnar er einnig að finna vísnaþættina ,,Kekkir í hafragrautnum“ sem birtust 

í helgarblaði Þjóðviljans í tvo mánuði eða frá 14.-15. janúar til 17.-18. mars 1984. Þarna voru 

rúmlega 100 ,,öðruvísi“ vísur birtar, oftast eftir þau skáld sem tilheyrðu hvorki þeim sem ortu 

hefðbundið né þeim svo kölluðust atómskáld. Sigurdór útskýrði ágætlega í fyrsta þættinum 

hvers væri að vænta í þessum þáttum: 

Ljóða og vísnagerð hefur alla tíð notið vinsælda með þessari þjóð. Skáld og 

hagyrðingar dáðir meira en aðrir menn, jafnvel lyft uppí það veldi að vera nefnd -

þjóðskáld-. Hér áður fyrr ortu ljóðskáld flest innan hins hefðbundna ljóðforms og 

studdust við „stuðlanna þrískiptu grein" og að sjálfsögðu endarím. Á þessu voru þó 

undantekningar, einkum ríminu. Svo kom þar að ung ljóðskáld tóku að birta ljóð sín 

ort utan hins hefðbundna forms og voru kölluð atómskáld. Um þann skáldskap svo og 

hinn hefðbundna rifust menn svo í mörg ár og hafði hvorugur betur, og loks fór svo að 

sættir tókust, á yfirborðinu að minnsta kosti 

 

En alla tíð hafa verið til skáld, sem segja má að eiginlega hafi farið bil beggja, bæði í 

formi og efnistökum. Fyrir bragðið hefur svo hvorugur hópurinn viljað viðurkenna 

þessi skáld. Þess vegna hefur minna á honum borið en ella. Okkur datt í hug að bæta 

úr þessu og ætlum að birta hér nokkur ljóð og vísur þeirra skálda sem fóru bil beggja. 

 

Þar sem lítið er til af þessum skáldskap á prenti, þætti okkur vænt um að þeir sem 

kunna eitthvað af honum sendu okkur það sem þeir kunna. En hér koma þá nokkur 

ljóð og vísur, sem ekki munu hafa birst á prenti áður.38 

 

Það sem einkennir allar vísurnar í þáttunum er hvað þær eru einfeldningslegar eða hreinlega 

barnalegar en um leið fyndnar. Vísur sem auðvelt er að sjá fyrir sér að menn fara með í góðra 

vina hópi í þeim tilgangi að fá áheyrendur til að hlæja. Í raun er það ekki innihaldið sem er 

svo fyndið heldur hvernig ort er, hvaða orð eru notuð og í hvaða samhengi. Eftirmæli um 

Grána er gott dæmi um það: 

                                      
38 Þjóðviljinn, 14.-15. jan. 1984, bls. 21. 
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Dauður er gamli Gráni nú, 

gloppa kom þar í pabba bú. 

Nú er oss glötuð Lútherstrú 

og mamma huggar ei pabba nú 

                         - sem skyldi. 

 

Flosnaði þar upp fögur grein. 

Til Frelsarans fluttust Grána bein. 

Ást hans til pabba virtist hrein 

og vindhanagæði voru ei nei 

                         - hjá honum. 

 

Sú kemur tíð að faðir minn 

fer sömu leið og Gráni hinn. 

Hittir þar fyrir vininn sinn 

og verður feginn að skríða inn 

                  - hjá þeim Gamla.39 

 

Aðspurður sagðist Sigurdór haft mjög gaman af þessum þáttum þótt vísurnar margar hverjar 

væru kannski ,,ekki alveg upp á tíu“ eins og hann kallaði það en um þær hafði hann þetta að 

segja: 

Mörgum fannst þessar vísur skemmtilegar og sendu mér vísur í þessum dúr til 

birtingar en ég fékk líka mikið af skömmum frá almenningi því fólki fannst þetta ekki 

skáldskapur. Sumir voru mjög hneykslaðir.40 

 

Þættirnir ,,Kekkir í hafragrautnum“ voru merktir: -S.dór, BJ og ÓÞJ en þetta eru upphafsstafir 

Sigurdórs Sigurdórssonar, Baldurs Jónassonar og Ólafs Þ. Jónssonar (Óli kommi) en að sögn 

Sigurdórs lögðu þeir Baldur og Ólafur til efni í fyrsta þáttinn en hann ákvað að merkja þeim 

þættina áfram þar sem þeir voru með í upphafi. 

 

6.2.3 Annar kafli - DV 

Í öðrum kafla bókarinnar eru vísur sem birtust í þættinum ,,Sandkorni“ í DV en þó aðeins úr 

þeim þáttum sem voru merktir Sigurdóri. Sá háttur var hafður á að nokkrir blaðamenn sáu 

jafnan um að skrifa sögur, vísur eða gamanmál í ,,Sandkorn“ og var hver þáttur merktur 

umsjónarmanni hverju sinni. Sigurdór átti efni í ,,Sandkorni“ frá 28. ágúst 1995 til 1. 

                                      
39 Þjóðviljinn, 14.-15. jan. 1984, bls. 21. 
40 Sigurdór Sigurdórsson, viðtal tekið 10. september 2014. 
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september 1997 og á því tímabili birti hann samtals um 140 vísur og sögur þeim tengdar. Í 

hverjum þætti, sem hann sá um, var að minnsta kosti ein vísa en oftast voru þær ein eða tvær 

hverju sinni. Mest birti hann fjórar vísur saman eins og t.d. þann 16. febrúar 1996.41  

Einu sinni birtust svokallaðar Nærfatarímur Hákons Aðalsteinssonar í ,,Sandkorni“ en ríman 

inniheldur níu vísur. Þessu var skipt niður í þrjá þætti sem birtust í röð og þá þrjár vísur í 

hverjum þætti svo úr varð í raun skemmtilegir framhaldsþættir og þarna byggði Sigurdór upp 

spennu með því að láta vita að framundan væri meira af því sama.42 Þetta er eina skiptið sem 

ég rakst á að Sigurdór væri með slíkt fyrirkomulag að bjóða upp á framhald í næstu þáttum en 

þó kom það nokkrum sinnum fyrir að hann birti búta úr bréfum í Þjóðviljanum og sagði að 

hann myndi birta meira næst. Líklega hefur hann ekki haft pláss í ,,Sandkorni“ til að birta allar 

níu Nærfatarímurnar í einu og ákveðið að nýta efnið í næstu þætti. 

Í bókinni er sögum, sem engar vísur tengjast við, sleppt þar sem áhersla er lögð á að safna 

saman vísum sem Sigurdór birti en ekki sögunum. Þó eru tvær undantekningar hér á. Í 

,,Sandkorni“ voru alltaf nokkrar vísur og sögur birtar í einu og í hvert skipti var um að ræða 3-

5 ,,punga“ eins og þetta er kallað. Í fyrrnefndum tilfellum er vísað í þessar frásagnir í næsta 

,,pungi“ á eftir þannig að talið var betra að leyfa þessum sögum að fljóta með.43 

Í ,,Sandkorni“ var gjarnan skrifað um það sem var um að vera í þjóðfélaginu hverju sinni og 

vísurnar bera þess margar hverjar merki. Í september 1995 stóðu yfir byggingaframkvæmdir á 

búi Ara Teitssonar, bændaforingja, og um það var ort.44 Niðurskurður í heilbrigðismálum var 

yrkisefni tveimur dögum síðar og mikið sagt frá og ort um pólitískt argaþras eða átök á þingi. 

Deilur í Langholtskirkju var uppsprettan í nokkrum þáttum eins og sést vel í klausunni og 

vísunni hér á eftir um þetta leiðinlega deilumál sem upp kom í Langholtskirkju. Það sem 

vekur athygli er að að Sigurdór hefur ekki birt allt sem þættinum barst heldur ritskoðar hann 

innsent efni og hér fengu aðeins nokkrir hagyrðingar náð fyrir augum Sigurdórs enda efnið 

viðkvæmt eins og hann útskýrir sjálfur í eftirfarandi klausu: 

  

                                      
41 Dagblaðið Vísir – DV, 16. febr. 1996, bls.7. 
42 Dagblaðið Vísir – DV, 17., 19. og 22. jan. 1996, bls. 7. 
43 Dagblaðið Vísir – DV,  8. júlí og 18. sept. 1996, bls. 6 og 7. 
44 Dagblaðið Vísir – DV, 20. sept. 1995, bls. 7. 
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Kirkja er af (F)flóka full   
Mikið er ort í landinu um þá merkilegu deilu sem uppi er í Langholtskirkju. Eins og 

gengur eru vísurnar æði misjafnar enda vandi að yrkja góða vísu um deilu á borð við 

þessa. Flestar vísurnar, sem Sandkorni hafa borist, eru í lakari kantinum en ein og ein 

snjöll. Meðal þeirra er eftirfarandi vísa sem sögð er vera eftir þann kunna hagyrðing, 

Sigfús Jónsson, garðyrkjubónda í Skrúð í Reykholtsdal. 

 

Kirkjan er af (F)flóka full, 

friðarhnefinn steyttur. 

Prestar tala bara bull 

og biskupinn er þreyttur.45 

 

Í ,,Sandkorni“ birti Sigurdór oft vísur og skemmtisögur þeim tengdar úr öðrum tímaritum eins 

og t.d. úr Austra, Borgfirðingi eða bókum eins og Þeim varð á í messunni en lét alltaf vita 

hvaðan hann sótti efnið. 

Nokkuð margir hagyrðingar áttu vísur í ,,Sandkorni“ á þessum árum og má nefna 

alþingismennina Hjálmar Jónsson, Jón Kristjánsson, Pál Pétursson og Sighvat Björgvinsson 

sem og hina snjöllu vísnasmiði Hákon Aðalsteinsson og Egil Jónasson, svo dæmi séu tekin. 

 

6.2.4 Þriðji kafli - Dagur 

Þriðji kafli bókarinnar inniheldur vísur sem birtust í þættinum ,,Smátt og stórt“ í dagblaðinu 

Degi frá 9. júní árið 2000 til 9. febrúar 2001. Þarna er að finna rúmlega 100 vísur og sögur 

með þeim. ,,Smátt og stórt“ í Degi var ekki ósvipaður þáttur og ,,Sandkorn“ á DV en 

blaðamenn skrifuðu hér stutta ,,punga“, eins og þetta var kallað, um það sem þeir höfðu heyrt 

fleygt eða fengið sent inn frá lesendum blaðsins. Þetta voru í sjálfu sér ekki fréttir fremur 

atburðir eða umfjallanir um menn og málefni sem menn gátu haft gaman af og sögðu frá í 

gamansömum tón. Nokkrar slíkar eru um skemmtileg atvik sem áttu sér stað á Alþingi og í 

kjölfarið varð til vísa. Gott dæmi um slíkt er eftirfarandi klausa: 

Nú virkar allt   
Mikið var um atkvæðagreiðslur í lok þinghaldsins í maí eins og alltaf vill verða þegar 

nær dregur þinglokunum. Tölvukerfið við atkvæðagreiðslur, á það til að frjósa og það 

hefur t.d. nokkrum sinnum gerst í sæti Ísólfs Gylfa. Við hlið Ísólfs situr formaður 

þingflokks Samfylkingarinnar, Rannveig Guðmundsdóttir. Eitthvað var tölvukerfið í 

atkvæðagreiðslu að stríða þingmönnum og þá gall í Rannveigu. „Hann virkar meira að 

                                      
45 Dagblaðið Vísir – DV, 2. febr. 1996, bls. 7. 
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segja hjá Ísólfi." Í næstu atkvæðagreiðslu gall í Rannveigu:„Nú virkar ekkert hjá mér." 

Þetta voru menn fljótir að túlka, hver á sinn hátt og orti þá Hjálmar Jónsson: 

 

Mennirnir búa við misjafnan hag 

málsstaður varinn og sóttur. 

Virkar nú allt hjá Ísólfi í dag 

en ekkert hjá Rannveigu Guðmundsdóttur.46 

 

Í bókinni er bara að finna efni sem birtist í þeim þáttum sem voru merktir Sigurdóri en nokkrir 

blaðamenn Dags skiptust á að vinna efni í ,,Smátt og stórt“. Hver þáttur var merktur þeim 

blaðamanni sem sá um efnið hverju sinni.  

Sigurdór lagði sig fram um að hafa alltaf að minnsta kosti eina vísu í þeim þáttum sem hann 

sá um hverju sinni eins og í DV og oftast voru vísurnar ein eða tvær í hvert sinn. Hinn 17. 

nóvember 2000 birti hann þó fimm vísur sér og öðrum vísnavinum líklega til óblandinnar 

ánægju.47 

Ekki er hægt að segja að sérstök regla sé á því hversu margar vísur eru birtar né 

umfjöllunarefni heldur virðist hér ráða ferðinni hvað um var að vera í þjóðfélaginu á hverjum 

tíma og hvað lesendur voru duglegir að senda inn efni. 

6.2.5 Fjórði kafli - Bændablaðið 

Í fjórða kaflanum er að finna vísur og sögur úr þættinum ,,Mælt af munni fram“ sem birtust í 

Bændablaðinu frá 4. september 2001 til 2. desember árið 2008 en þetta voru samtals um 925 

vísur. 

Sigurdór hóf störf við Bændablaðið 1. september 2001 og þá strax varð þátturinn ,,Mælt af 

munni fram“ til en hann sá alfarið um þennan vísnaþátt þau ár sem hann vann á 

Bændablaðinu eða til ársloka 2008 þegar hann hætti í blaðamennsku vegna aldurs. Sigurdór 

fékk hjartaáfall og var frá vinnu vegna þess en þá leysti séra Hjálmar Jónsson hann af með 

þættina ,,Mælt af munni fram“. Eina skiptið á ferlinum þar sem persóna Sigurdórs kemur fram 

í vísnaþáttum á hans vegum er í kringum veikindi hans en Hjálmar opnar á það með því að 

ávarpa lesendur blaðsins og segja hvað komið hafi fyrir og Sigurdór hélt þeim þræði opnum 

þegar hann kom til baka. Hjálmar bað lesendur að senda Sigurdóri kveðjur í vísnaformi, en 

þeir þættir eru birtir í bókinni, en annars er þætti Hjálmars ekki þar að finna. Hér má sjá 

                                      
46 Dagur, 9. júní 2000, bls. 8. 
47 Dagur, 17. nóv. 2000, bls. 8. 
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skilaboð prestsins til lesenda blaðsins en blaðamaðurinn Sigurdór hafði aldrei á öllum sínum 

ferli verið sýnilegur lesendum sínum fyrr: 

Heil og sæl, lesendur Bændablaðsins. 

Ég hef tekið að mér vísnaþáttinn í forföllum Sigurdórs Sigurdórssonar, blaðamanns. 

Hann gekkst undir hjartaaðgerð fyrir skemmstu og heilsast vel. Óska ég eftir 

afturbatavísum um hann fyrir næsta blað.48 

 

 

En svo kom Sigurdór Sigurdórsson aftur og hélt áfram að safna saman vísum og birta í 

Bændablaðinu: 

Ég vil byrja á því að þakka vini mín um, séra Hjálmari Jónssyni, fyrir að bjarga 

vísnaþættinum Mælt af munni fram á meðan ég lá krankur í eina þrjá mánuði. 

Auðvitað leysti þessi góði hagyrðingur málið með miklum sóma en svo mikið er víst 

að ekki gæti ég launað honum greiðann með því að leysa hann af í Dómkirkjunni.49 

 

Í fyrsta þættinum af ,,Mælt af munni fram“ sem Bændablaðið birti var línan lögð um hvers 

væri að vænta í framtíðinni en þar segir hann frá því að ætlunin sé að vera með fastan þátt 

undir gamansögur en leggur þá áherslu á að þar verði að finna vísur sem eiga erindi til allra. 

Þátturinn ,,Mælt af munni fram“ var ekki ósvipaður þáttunum ,,Sandkorn“ og ,,Smátt og stórt“ 

að því leyti að hér voru birtar vísur og sögur þeim tengdar, nýjar og gamlar vísur eftir lifandi 

og látna. ,,Mælt af munni fram“ var öðruvísi en hinir tveir fyrrnefndu að því leyti að Sigurdór 

sá einn um þennan þátt og einn slíkur þáttur var í hverju blaði, nema í fyrrnefndum 

veikindum. Blaðið kom ekki út yfir hábjargræðistímann svo það þurfti aldrei að fella niður 

þátt vegna sumarfrís en einu sinni á þessum sjö árum urðu þau mistök að sami þátturinn birtist 

tvisvar sinnum í röð vegna mistaka í prentsmiðju. Aðspurður sagði Sigurdór að margir 

lesendur blaðsins hefðu haft samband við hann eftir hvern þátt öll þessi ár: 

Tölvupóstum og símhringingum rigndi bókstaflega yfir mig. Menn höfðu alltaf 

eitthvað að segja um þættina, oftast var þeim hrósað en stundum var ég skammaður. 

Það var nú reyndar öll árin svo og þegar vísa var birt vitlaust að áliti einhverra þá fékk 

maður að heyra það.50  

  

                                      
48 Bændablaðið, 24. okt. 2006, bls. 7. 
49 Bændablaðið, 16. jan. 2007, bls. 7. 
50 Sigurdór Sigurdórsson, viðtal tekið 24. nóvember 2014. 
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Tæplega helmingur vísnanna í bókinni er fenginn úr Bændablaðinu enda er um sjö ára tímabil 

að ræða og yfir 20 þættir voru birtir á hverju ári. Mikill fjöldi hagyrðinga á vísur í þessum 

hluta en yrkisefnið er af ólíkum toga en nöfn hagyrðinga eins og Hákons Aðalsteinssonar, 

Hjálmars Freysteinssonar, Hjálmars Jónssonar og Egils Jónassonar sjást oft. Stundum voru 

vísur um málefni líðandi stundar og stundum vísur fengnar að láni úr bókum eins og Með lífið 

í lúkunum, Úr fórum þular eða Raddir í Borgarfirði. Nokkuð margar vísur komu af 

Leirnum,51 sem er vefsvæði sem hagyrðingar spjalla saman á og birta vísur og sögur en hann 

var og er víst enn nokkuð vinsæll og margar góðar vísur og sögur hafa verið birtar þar. 

Sigurdór birti vísur, sögur eða bréf af Leirnum í Bændablaðinu en hann lét þess alltaf getið 

hvaðan hann sótti efnið, hvort sem það var af Leirnum eða úr blöðum eða tímaritum.52 

 

6.2.6 Fimmti kafli – viðtöl við Egil Jónasson 

Fimmti kaflinn geymir tvö viðtöl sem Sigurdór tók við hagyrðinginn Egil Jónasson frá 

Húsavík og birtust í Þjóðviljanum 6. mars árið 1977 og 17. apríl árið 1982. 

Egill var alla tíð einn af uppáhaldshagyrðingum Sigurdórs og í þessum viðtölum spjalla þeir 

um ýmislegt sem tengist vísum, vísnagerð og lífslíkum vísunnar. Auk þess er þar að finna 17 

góðar vísur eftir Egil. 

Viðtölin eru merkileg fyrir margra hluta sakir og ekki síst vegna þess að Egill bendir á atriði 

sem fæstir spá í eins og til dæmis hvað sagan eða skýringin með hverri vísu getur skipt miklu 

máli og Egill kemur með dæmi til sönnunar: 

Það var eitt sinn fyrir norðan, að kona eignaðist barn, sem hún ekki feðraði, vildi ekki 

feðra það. Þegar slíkt gerist, ganga ævinlega allskonar sögur, manna á milli. Einu sinni 

varð ég samferða þessari konu að vetrarlagi, ofan úr sveit útá Húsavík. Það var komið 

framyfir háttatíma og hún ætlaði að komast þar í hús, svo ég fylgdi henni heim að 

húsinu, til að vita hvort hún kæmist ekki inn. Það varð. En þarna gerðist það að ég festi 

fótinn í girðingarneti og datt og flumbraði mig í andliti. Síðan fór ég heim. Konan mín 

var á fótum og einhverjar konur hjá henni og þær fóru að spyrja mig hvað hefði komið 

fyrir mig. Ég sagði þeim það og vísu um leið: 

 

Það ég fljóði fylgdi um veg 

flumbran gaf til kynna. 

Það hafa meiri menn en ég 

misst þar fóta sinna. 

 

                                      
51 Sjá http://brl.is/leir.html 
52 Bændablaðið, 11. mars 2003, bls. 7. 
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Þessari vísu stálu þeir í ,,Íslensk fyndni" og skýringin, sem þeir gáfu á vísunni var að 

stúlkan hafi átt barnið með embættismanni á Húsavík. Svo höfðu þeir samband við 

mig og vildu fara að pumpa uppúr mér vísum í fyndnina. Ég sneri blaðinu við og 

skammaði þá eins og hunda. Ég benti þeim á, að þeir hefðu ekki svo lítið við að tala 

við mann áður en þeir tækju svona vísur, þó ekki væri til annars en að fara rétt með. 

Ég benti þeim á, að í Reykjavík væru hundruð embættismanna en á Húsavík aðeins 

þrír, við hvern þeirra ætti ég, samkvæmt – skýringum þeirra? Ég var sárreiður út af 

þessu og bannaði þeim algerlega að birta vísur eftir mig. Þarna sérðu hvað röng 

skýring getur haft mikið að segja.53 

 

Egill nefnir fleira áhugavert í viðtalinu eins og hversu nauðsynlegt það sé að fara rétt með 

vísu og nefnir ágæta sögu því til sönnunar sem og að hann óttist ekki afdrif ferskeytlunnar. 

Viðtölin er þó kannski áhugaverðust fyrir þá sakir að þarna tala saman tveir menn sem báðir 

hafa brennandi áhuga á vísum og vísnagerð og þeirra innlegg í heim ferskeytlunnar er ekki 

bara uppljóstrandi heldur og góð viðbót fyrir okkur hin sem erum meiri áhorfendur en 

gerendur í þeirri veröld. 

 

6.2.7 Sjötti kafli – S.dór 

Sjötti og síðasti kafli bókarinnar geymir vísur og sögur þeim tengdar eftir Sigurdór sem 

eiginkona hans, Sigrún Gissurardóttir, bjargaði frá glatkistunni. Hann hefur aldrei viljað birta 

vísur eftir sig og aðspurður sagði hann að það væri óviðeigandi að blaðamaður birti vísur eftir 

sjálfan sig í vísnaþáttum sem hann sæi um. Á nokkrum stöðum er að finna ófeðraðar vísur 

sem hafa birst í gegnum tíðina í þeim blöðum sem hann hefur starfað við hverju sinni. Þetta 

eru þá vísur gjarnan eitthvað á þessa leið: 

Og þessi varð til í blaðamannaherbergi Alþingis: 

 

Jafnvel þótt nú sé önnur öld 

og allir geymi í frysti, 

talar klerkur um tonnafjöld 

þegar tveir fiskar dugðu Kristi.54 

 

Þá var þessi vísa ort: 

 

Ástin blómstrar mest sem má, 

margar bíða þess í röðum, 

að fyrri kröftum safni sá 

sex vetra frá Höllustöðum.55   

                                      
53 Þjóðviljinn, 6. mars 1977, bls. 12-13. 
54 DV, 9.febr. 1996, bls. 7. 
55 Bændablaðið, 18. sept. 2001, bls. 7. 
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Með semingi fékkst Sigurdór til að leyfa birtingu á sínum vísum í þessu bókarkorni en þetta 

eru tæplega 100 vísur og ein ,,jólaþula“. Vísurnar eru allar skemmtivísur af ólíkum toga. 

Nokkrar afmælisvísur er þar að finna en flestar eru vísurnar um málefni líðandi stundar. 

Vísurnar hans eru ekki ósvipaðar og þær sem hann hefur birt í gegnum tíðina í vísnaþáttum 

sínum, fyrir utan ,,Kekkir í hafragrautnum“, efni líðandi stundar er fangað og vísa verður til í 

kringum það. 

Hann vildi ekki gera mikið úr kveðskapnum sjálfur og sagði eitthvað á þá leið að þetta væru 

bara ,,nokkrar klám-, níð- og óþverrastökur ortar í misillkvittum tilgangi, yfirleitt til að 

svekkja fólk. Aldrei af listrænni þrá, hvað þá með listrænu yfirbragði, né til að gleðja nokkra 

sál“ sem lýsir í raun viðhorfi hans til þess sem hann hefur ort í gegnum tíðina. 

Rökin fyrir því að birta ekki efni frá sjálfum sér í sínum eigin vísnaþáttum eru sterk en þau að 

vísurnar hans séu eitthvað lakari en þær sem birst hafa í þáttum hans sl. 34 árin standast ekki. 

Á ferlinum hefur Sigurdór birt afar fjölbreytt efni, sumar vísurnar glóa eins og gull af eir á 

meðan aðrar eru eitthvað slakari. Vísur eftir Vatnsenda-Rósu, Svein frá Elivogum eða Þuru í 

Garði eru gott dæmi um afar vel ortar vísur en fyrir utan vísurnar í ,,Kekkir í hafragrautnum“ 

þá fann ég aldrei dæmi um lélegar eða illa ortar vísur.  

 

 

6.3  Framsetning og innihald 

Ég fór ólíkar leiðir við val á framsetningu og innihald bókarinnar. Sú leið var farin að birta 

vísnaþættina úr Þjóðviljanum í heild seinni og óstytta svo lesendur gætu haft gaman af því að 

skoða allan þann texta sem þar birtist en mikið af bréfum frá lesendum eru þar til staðar. 

Þessir þættir innihéldu eingöngu vísur og sögur þeim tengdar – ekki eins og í hinum 

blöðunum þar sem ýmsar skemmtisögur voru í þáttunum en höfðu ekkert með vísur eða 

vísnagerð að gera. Sömu sögu er að segja um viðtölin tvö við Egil Jónasson. Bæði er 

áhugavert að skoða málfarið svo og innihaldið í öllum þessum þáttum en orðfærið á þessum 

34 árum hefur breyst mikið. Ég er ekki viss um að þetta myndi viðgangast í dagblöðum nú að 

fjalla um mann sem væri kynvilltur eins og Sigurdór gerði hér: 
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Maður nokkur sem var kynvilltur var eitt sinn fánaberi í skrúðgöngu templara. Þá var 

ort:  

 

Gvendur undan gúttaher 

gekk og bar sinn klafa, 

af því hann á eftir sér 

enginn vildi hafa.56 

 

Eins má nefna að umfjöllunarefni vísnanna var oft og tíðum ,,íhaldið“ og ,,atómljóðin“ sem er 

mönnum minna hugleikið í dag en er áhugavert að skoða í spegli sögunnar. Í Þjóðviljanum 

voru menn að kveðast á og notaði einn eða ein dulnefnið ,,Rauðsokka“ sem var mjög mikið í 

umræðunni á þeim tíma en hætta er á að það myndi falla milli skips og bryggju á okkar 

tímum. 

Í hinum blöðunum, þ.e. DV, Degi og Bændablaðinu var umgjörðin annars eðlis, þetta voru 

ekki hreinir vísnaþættir eins og í Þjóðviljanum svo efnið í bókinni er skorið niður við vísur og 

sögur sem þeim tengjast.  

Eins og við er að búast eru vísurnar nánast eins misjafnar og þær eru margar, hagyrðingarnir 

sem og ritarar bréfanna sem birt voru í Þjóðviljanum eru afar fjölbreytt flóra en með því að 

velja þessa leið að birta efnið í heild sinni fær lesandinn mun meira út úr verkinu en ef 

vísurnar hefðu verið teknar út og þær eingöngu birtar.  

Það er gaman að sjá hvað var mönnum efni til þess að setjast niður og rita blaðinu bréf en rétt 

feðruð vísa eða bara að hún væri rétt með farin var mönnum ofarlega í sinni. Menn skrifuðu 

nokkuð löng bréf og útskýringar máli sínu til stuðnings. 

Hvað vísurnar sjálfar varðar þá eru þær afar misjafnar að gæðum en margar hverjar eru afar 

vel ortar og miklir gimsteinar eins og t.d. þessi vísa eftir Látra-Björgu. Til gamans má geta að 

hún er uppáhaldsstaka Sigurdórs af öllum þeim sem hann birti á sinni tíð: 

Beiði eg þann er drýgði dáð 

og deyð á hörðum krossi leið, 

að sneyða þig af nægt og náð 

ef neyðirðu mig að vinna eið.57 

 

Sumar vísurnar eiga jafn vel við nú og þegar þær birtust eins og þessi sem er næstum 40 ára 

gömul en hún var ort af því tilefni að iðnaðarmenn fóru frá Íslandi til Noregs í atvinnuleit: 

                                      
56 Þjóðviljinn, 20. apríl 1975, bls. 15. 
57 DV, 14. ágúst 1996, bls. 7. 
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Ekki kippir öllu í lag 

íhaldsstjórnin nýja, 

út til Noregs eru í dag 

iðnaðarmenn að flýja.58 
 

Svo eru vísur sem eru algerlega óskiljanlegar nútímamanninum í yngri kantinum eða þeim 

sem ekki veit hver Óli Jó var en Ólafur Jóhannesson (1913-84) var formaður 

Framsóknarflokksins og fyrrum ráðherra: 

Visku þó af veittist nóg 

valdi slóðir grunnar, 

Óli Jó í eiturkló 

íhaldsþjónustunnar.59 

 

Sigurdór skrifaði alla tíð mikið um pólitík og var mikið á Alþingi og bera vísurnar, sem hann 

birti, þess nokkuð merki en stór hluti þess sem hann birti í DV, Degi og Bændablaðinu voru 

vísur frá Alþingi.  

Ég er viss um að það að hafa haldið út þessum vísnaþáttum í gegnum tíðina hjálpaði 

mér og efldi tengslin við þingmenn í öllum flokkum. Vísan er gott aðgengi að fólki. 

Þetta var mjög skemmtileg viðbót við mitt starf sem blaðamaður en því fylgdi mikið 

ónæði, sérstaklega á Þjóðviljanum og Degi. Fólk hringdi mikið og sendi aragrúa af 

bréfum, sérstaklega á Þjóðviljanum. Það má ekki gleyma því að ég vann mína vinnu 

sem blaðamaður, skilaði mínu efni, en vísnaþættirnir voru hrein viðbót við það.60 

 

Þessar vísur sem tengjast Alþingi eru bæði gamanvísur úr þingheimi sem og margar vísur eftir 

starfandi þingmenn hverju sinni eins og Stefán Jónsson, Hjálmar Jónsson, Pál Pétursson frá 

Höllustöðum, Sighvat Björgvinsson og Jón Kristjánsson en allt voru og eru þetta snjallir 

hagyrðingar. Vísurnar eru margar hverjar góð heimild því fjölmargar fjalla um það sem var 

efst á baugi hverju sinni í þjóðfélaginu. 

Aðspurður sagði Sigurdór að hann hefði tengst þessum mönnum meira og betur vegna 

vísnaáhugans sem þeir áttu sameiginlegan og oft hafi hann átt greiðari aðgang að 

þingmönnum sem hann gat nýtt í sínum pólitísku skrifum. 

  

                                      
58 Þjóðviljinn, 26. jan. 1975 bls. 15. 
59 Þjóðviljinn, 13. okt. 1974, bls. 18. 
60 Sigurdór Sigurdórsson, viðtal tekið 1. sept. 2014. 
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7 Lokaorð 

Markmið verkefnisins var að búa til handrit að bókinni sem fékk nafnið Morgungolan svala 

svalar og inniheldur vísur og sögur sem faðir minn, Sigurdór Sigurdórsson, birti á ferli sínum 

sem blaðamaður. Því er lokið. Þetta var ögrandi verkefni, lærdómsríkt en umfram allt 

skemmtilegt. Hér er að finna fjölda vísna eftir íslenska hagyrðinga sem voru uppi á 19. og 20. 

öld, flestir þeirra eru karlkyns en það endurspeglar kannski best það samfélag sem hér hefur 

verið síðustu aldirnar, heimur þar sem karlmenn eru sýnilegri en konur. Vísurnar fjalla um 

ólík málefni en þó atburði sem voru oft og tíðum efst á baugi hverju sinni. Málefni sem eru 

mannskepnunni hugleiknust eins og ástin, lífið, dauðinn, náttúran og átök á milli manna. 

Ég vona að bók sem þessi muni leggja sitt lóð á vogaskálarnar til að auka vinsældir og 

útbreiðslu vísunnar en henni veitir ekki af öllu því liðsinni sem henni býðst á þessum tímum 

tækni og hraða. Hún mun að minnsta kosti alltaf geyma brot af menningu frá 34 ára tímabili í 

menningarsögu Íslands. 1900 vísur eftir 390 hagyrðinga er í mínum augum mikilvæg 

menningararfleið sem er gaman að fá að skila áfram til komandi kynslóða.  

Þær miðlunarleiðir sem ég hef tileinkað mér í námi mínu í hagnýtri menningarmiðlun hafa 

nýst vel við gerð þessa verkefnis. Ég hef í gegnum tíðina unnið sem blaðamaður og komið að 

útgáfu og ritstýrt blöðum og tímaritum sem og unnið að bók og gefið hana út. Námið hefur 

dýpkað þekkingu mína og aukið faglegt öryggi mitt á öllum sviðum við gerð handritsins 

Morgungolan svala svalar. 

Nú þegar verkefninu er lokið og handritið að bókinni er tilbúið þá tekur nýtt ævintýri við en 

það er að gefa bókina út. Það hefur alla tíð staðið til að gefa verkið út en ég hef ekki enn 

ákveðið hvenær það verður eða með hvaða fyrirkomulagi. Ég hef skrifað bók áður og 

fyrirtæki mitt gaf þá bók út en hvort ég geri það með sama hætti og áður er óvíst.  

Það að vísunum sé safnað saman til varðveislu en þó ekki síður að þeim verði svo miðlað 

áfram skiptir mig máli. Nám mitt í hagnýtri menningarmiðlun gerði mér það kleift. Bókin 

Morgungolan svala svalar verður gefin út á Íslandi en hvenær það verður er tæknilegt 

útfærsluatriði. 
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