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Aðfararorð 
 

Tilurð þessarar bókar er áhugi föður míns, Sigurdórs Sigurdórssonar, á vísum og sögum. Á rúmlega 40 ára ferli 

sínum sem blaðamaður sá hann annað hvort um vísnaþætti eða birti vísur og sögur í ólíkum þáttum og dálkum í 

þeim blöðum sem hann starfaði við. Á þessu tímabili birti hann yfir 2000 vísur og oftast voru sögur tengdar 

þeim. Sumar þeirra birtust oftar en einu sinni enda er góð vísa sjaldan of oft birt, eins og gamla konan sagði. 

Þessar vísur eru menningarfjársjóður og þó þær megi finna í dag- og vikublöðum, sem spanna um 34 ár, þá eru 

þær á engan hátt nógu aðgengilegar þeim sem áhuga hafa á slíku. Mér var því ljúft að safna þessu saman og setja 

í handrit svo áhugasamir geti haft af vísunum gagn og gaman. 

Sjálf var ég svo lánsöm að alast upp við vísnahefðina. Faðir minn er mikill sagnamaður og hann hefur alla tíð 

haft mikið yndi að því að segja vísur og sögur þeim sem vilja hlusta á svo enn þann dag í dag njótum við þess að 

hlusta á hann segja okkur skemmtisögur og fara með vel ortar vísur þegar við á. 

Faðir minn er ekki bara mikill gleðigjafi heldur menningarmiðlari að upplagi en segja má að hann hafi verið það 

strax frá unga aldri. 

Fingraförin hans sjást fyrst árið 1955, þá varla sautján vetra, þegar hann kom fram sem söngvari 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 svo enn syngja 

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

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. 

Á tíu ára tímabili eða frá árinu 1977 til 1987 starfaði hann sem fararstjóri fyrir Íslendinga á Spáni og sem slíkur 

miðlaði hann óspart menningunni til farþega sinna. Hann fór með vísur og sögur í fullum rútum af Íslendingum 

og svo söng hann Þórsmerkurljóðið sem og önnur sönglög oftar en nokkurn grunar.  

Blaðamennskan er þó það sem hann er þekktastur fyrir enda starfaði hann sem slíkur í rúm 40 ár. Flestir þekkja 

hann þar sem S.dór. Lengst af var hann almennur blaðamaður og skrifaði alla tíð mikið um pólitík. Fyrstu tíu 

árin starfaði hann einnig sem íþróttafréttaritari, það efni vann hann á kvöldin og um helgar. Auk þessa var hann 

blaðaljósmyndari í nokkur ár samhliða blaðamennskunni. Fæstir hafa þó líklega unnið sér það til frægðar að 

skrifa og taka myndir fyrir dagblað að degi til og prenta blaðið um nóttina. Þetta gerði hann nokkrum sinnum 

fyrstu árin á Þjóðviljanum en þar hóf hann sinn blaðamannaferil. 

Vísur og vísnagerð er eitt af mörgum áhugamálum hans og náði hann að miðla þeim áhuga til lesenda þeirra 

blaða sem hann vann hjá hverju sinni. Fyrsti vísnaþáttur hans birtist í Þjóðviljanum 13. október 1974 og allar 

götur síðan var hann annað hvort með fasta þætti í blöðunum eða birti vísur og sögur í öðrum þáttum. 

Þetta bókarkorn er afrakstur þessara vísnaþátta. Það er von mín að þið hafið jafn gaman af því að lesa þessar 

síður eins og ég hafði að safna þeim saman. 

Halldóra Sigurdórsdóttir 
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Sigurdór Sigurdórsson 
-örstutt æviágrip 

 

 

Sigurdór fæddist 24. nóvember árið 1938 í Hlíðarhúsum á Akranesi. Foreldrar hans voru Guðrún Tómasdóttir, 

1909 - 1951, og Sigurdór Sigurðsson, 1895 - 1963. 

Sigurdór flutti til Reykjavíkur árið 1955 og hóf nám í prentiðn ári síðar en hann starfaði sem prentari allt fram til 

ársins 1969 þegar hann söðlaði um og gerðist blaðamaður.  

Samhliða því að vera prentari var Sigurdór dægurlagasöngvari allt fram til ársins 1967 og var hann nokkuð 

þekktur og vinsæll sem slíkur. Hann hóf ferilinn tæplega 17 ára þegar hann kom fram á skemmtun á vegum 

Íslenskra tóna árið 1955. Eftir það 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, og með hljómsveit Sverris Garðarssonar söng hann í Sjálfsstæðishúsinu á árunum 

1961 - 3. Hann var í lausamennsku 1963 – 4 en árið 1965 leysti hann Ellý Vilhjálms af í Klúbbnum. Næstu tvö 

árin söng hann svo með Eyþóri Þorlákssyni á Röðli eða allt þar til rödd gaf sig árið 1967.  

Lengstan starfsferil á Sigurdór sem blaðamaður en hann starfaði sem slíkur frá árinu 1967, byrjaði sem 

íþróttafréttaritari Þjóðviljans, og hætti ekki fyrr en daginn sem hann varð 70 ára eða 24. nóv. 2008 og þá 

blaðamaður á Bændablaðinu. 

Á árunum 1967 – 9 starfaði Sigurdór sem prentari en samhliða því skrifaði hann íþróttafréttir fyrir Þjóðviljann 

og árið 1969 var hann beðinn að gerast almennur blaðamaður á Þjóðviljanum í fullu starfi. Samhliða almennum 

skrifum starfaði hann sem íþróttafréttaritari allt fram til ársins 1977 en hætti því þegar hann gerðist fararstjóri á 

Spáni í nokkra mánuði á ári en sem slíkur starfaði hann næstu tíu árin eða til ársins 1987. 

Sigurdór söðlaði um eftir átján ára starf á Þjóðviljanum og hóf störf á dagblaðinu DV í október 1986 og var þar í 

ellefu ár eða allt fram til 1. september 1997. 

Þann 1. september árið 1997 hóf hann störf á dagblaðinu Degi og vann þar þar til blaðið var lagt niður þann 17. 

mars 2001. 

Þann 1. september 2001 hóf Sigurdór störf hjá Bændablaðinu en þar starfaði hann næstu sjö árin eða þar til hann 

lét af störfum vegna aldurs þann 24. nóvember 2008. 

Sigurdór skrásetti tvær ævisögur. Árið 1987 kom út Spaugsami spörfuglinn, en þar lýsir Þröstur Sigtryggsson 

skipherra lífshlaupi sínu í léttum dúr. Tíu árum síðar eða árið 1997 kom út bókin Það var rosaleg, ævisaga 

Hákonar Aðalsteinssonar, en hann var bæði skáld og skógarbóndi. Árið 1977 skrifaði hann 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 en í henni er að finna fjölda viðtala sem Sigudór tók við hina 

ýmsu starfsmenn fyrirtækisins.  

Eins og fram hefur komið dvaldi Sigurdór í nokkra mánuði á ári í tíu ár í því ljúfa landi Spáni en hann var 

fararstjóri þar ásamt eiginkonu sinni, Sigrúnu Gissurardóttur, frá vorinu 1977 til haustsins 1987. Auk þess var 

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

Eins og sést á þessari upptalningu hefur Sigurdór komið víða við. Það sem einkennir þó öll þau störf sem hann 

hefur unnið er að hann er alltaf að vinna að því að miðla menningu á einn eða annan hátt. Hann hefur alltaf unnið 

við það að miðla fróðleik, gefa af sér – hann er og hefur alltaf verið gleðigjafi. Fyrir það ber að þakka. 
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Bókin 
 

Bókin Morgungolan svala svalar dregur nafn sitt vísu Þuru í Garði 

Morgungolan svala svalar, 

syndugum hugsunum. 

Sínu máli talar talan, 

talan úr buxunum. 

 

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. 

 

Í bókinni er að finna tæplega 1900 vísur eftir 390 hagyrðinga og 90 botna en vísurnar birtust á tímabilinu 1974 – 

2008 í fjórum blöðum.  

 

Bókin skiptist niður í sex kafla. Í þeim fyrsta er að finna vísur og sögur sem birtust í þættinum ,,Vísnaþáttur“ í 

Þjóðviljanum á árunum1974 - 5 sem Sigurdór sá um en hans fyrsti skipulagði vísnaþáttur birtist þar. Eins er í 

kaflanum vísnaþættirnir ,,Kekkir í hafragrautnum“ sem birtust í Þjóðviljanum árið 1984 en þar var að finna 

,,öðruvísi“ vísur, vísur eftir þau skáld sem tilheyrðu hvorki þeim sem ortu hefðbundið né þeim svo kölluðust 

atómskáld. Þetta voru skáld sem fóru bil beggja og eru vísur þeirra margar hverjar mjög skemmtilegar. 

 

Í öðrum kafla er að finna vísur sem birtust í þættinum ,,Sandkorn“ í DV úr þeim þáttum sem voru merktir 

Sigurdóri en nokkrir blaðamenn sáu jafnan um þessa þætti og var hver þáttur merktur umsjónarmanni hverju 

sinni. Sigurdór skrifaði í ,,Sandkorn“ frá 1995 til 1997. 

Þriðji kaflinn inniheldur vísur frá árunum 2000-1 sem birtust í þættinum ,,Smátt og stórt“ á dagblaðinu Degi. Hér 

er bara að finna efni sem birtist í þeim þáttum sem voru merktir Sigurdóri en nokkrir blaðamenn blaðsins 

skiptust á að vinna efni í þáttinn. 

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

árnum 2001- 8. Sigurdór hóf störf við Bændablaðið í september 2001 og strax þá varð þátturinn 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.  

Fimmti kaflinn geymir tvö viðtöl sem Sigurdór tók við hagyrðinginn Egil Jónasson frá Húsavík og birtust í 

Þjóðviljanum 1977 og 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 mjög 

góðar vísur eftir Egil. 

Sjötti og síðasti kafli bókarinnar geymir vísur og sögur eftir Sigurdór sem eiginkona hans, Sigrún Gissurardóttir, 

bjargaði frá glatkistunni. Hann hefur aldrei viljað birta vísur eftir sig en í gegnum tíðina hafa ófeðraðar vísur 

birst í þeim blöðum sem hann hefur starfað við hverju sinni. Þetta eru þá gjarnan vísur ,,sem þættinum hafa 

borist“ eða ,,blaðamaður“ orti. Með semingi fékkst Sigurdór til að leyfa þessu að fljóta með í þessu bókarkorni.  

Ákveðið var að birta dagsetningu og ártal við hvern þátt fyrir þá sem vilja kynna sér efnið betur. 

Þættirnir eru birtir í heild sinni þegar um hreina vísnaþætti er að ræða en í ,,Sandkorni“, ,,Smátt og stórt“ og 

,,Mælt af munni fram“ voru oft skemmtisögur birtar í þáttunum ótengdar vísum eða ljóðum og þeim var sleppt 

hér. Augljósar prentvillur voru leiðréttar. 
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Vísnaþættir árið 1974 

 

Árni Jónsson Eyjafjarðarskáld 
 

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. 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. 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. 

 

Þegar taka á saman vísnaþátt er hægt að velja margar leiðir. Það er hægt að kynna einn ákveðinn hagyrðing, það 

er hægt að taka fyrir ákveðinn flokk, svo sem ástar-, hesta- eða amorsvísur eða þá eitthvað annað. 

 

Í þessum fyrsta vísnaþætti ætla ég að birta nokkrar vísur eftir hinn afburðasnjalla hagyrðing, Árna Jónsson sem 

nefndur var Eyjafjarðarskáld og uppi var seint á 18. öld og fram á þá 19. Ég hef rekist nokkuð víða á vísur eftir 

Árna, og þótt eitthvað eftir hann hafi birst á prenti finnst mér vísur hans ekki eins kunnar og þær eiga skilið, 

miðað við gæði þeirra.  

 

Árni JónssonError! Bookmark not defined. Eyjafjarðarskáld var fæddur 1760, að Rifkelsstöðum í Eyjafirði, en 

mun vera þingeyskrar ættar. Hann lést á miðju ári 1816. Árni mun alla tíð hafa verið mjög fátækur, búmaður 

lítill, en hvers manns hugljúfi og skemmtinn svo af bar, og því urðu margir til að rétta honum hjálparhönd í 

baslinu, enda var hann einstaklega vinsæll, að því er sagnir herma. En það var ekki meiningin að birta hér 

ævisögu Árna, heldur kynna nokkrar vísur hans, og skulum við þá líta á eina, sem sagt er að lýsi honum nokkuð 

vel. Árni trúlofaðist stúlku, þegar hann var um tvítugt, og eignaðist með henni son. Sagt er að unnustan hafi sagt 

honum upp vegna þess hve lítið búmannsefni hann þótti, en eftir að hafa slitið trúlofuninni bauð hún Árna að 

borða, þá kvað hann: 

 

Ætlarðu ekki elskan mín 

ég muni sorgir bera? 

Meira er að missa þín 

en matarins án að vera.

 

Það eru engin stóryrði né reiði í þessari vísu, þótt nokkuð sárt sviði. 

 

Það átti samt fyrir Árna að liggja að eignast konu, þótt fyrsta ástin færi svona. Sagt er að Árni hafi eitt sinn sagt 

við kunningja sinn sem sagður var margvís — Segðu mér nú hvert konuefni mitt er. — Við næstu messugjörð 

benti vinurinn á unga stúlku og sagði hana vera myndi konuefni Árna; þá kvað hann: 

 

Fyrir mér liggja forlög grimm 

fleira er gaman en drekka vín 

ef að þessi Ingibjörg 

á að verða konan mín.

 

Það kom svo í ljós að vinur Árna hafði rétt fyrir sér, Árni giftist Ingibjörgu Gunnsteinsdóttur. Ekki virðist hann 

þó vera mjög hrifinn og það strax í tilhugalífinu er hann segir: 

 

Árni stertur og Imba taus 

ætla saman að taka 

hann er flón og hún vitlaus 

hér með endar staka. 
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Og um hjónabandið kveður Árni: 

 

Nú eru glötuð gleðistig 

sem gerði ég fyrr við una, 

séra Magnús setti á mig. 

svörtu hnapphelduna. 

 

Eins og áður segir var Árni lítill búmaður og því alltaf mjög fátækur og basl hans var mikið. Sagt er að á 

manntalsþingi hafi hann kveðið:

 

Kýr er ein og kapaldróg 

kúgildið og fjórar ær. 

Ekki þætti öllum nóg 

eigur við að bjargast þær. 

 

Og í kaupstaðarferð kveður hann: 

 

Þá er ég klár í þetta sinn 

þó er skeppa lánuð 

hressist við það hugur minn 

hef ég frið í mánuð. 

 

Einhverju sinni fór Árni ásamt öðrum Eyfirðingum til Grímseyjar eftir matföngum. Á heimleið hrepptu þeir 

foráttuveður og urðu þeir að kasta öllu fyrir borð til að bjarga bátnum. Þá kvað Árni: 

 

Lifi ég enn með láni stóru 

liggur það í ættinni, 

ýsurnar hans Árna fóru 

eftir fiskavættinni. 

 

Hér hafa einungis verið birtar tækifærisvísur Árna, en hann orti oft dýrara og eru sumar þær vísur hrein snilld, 

eins og til að mynda þessar sem teknar eru úr ljóðabréfi: 

 

Tíðin spillist, tíðin villist 

tíðin illa nálgar sig 

tíð vill hrekja, tíðum seka 

tíðin vekja ætti mig. 

 

Ég er hrelldur, sorgum seldur 

særing veldur eitthvað hart 

angursleginn, þó ég þegi 

þankann beygir heldur margt. 

 

Sagt er að einu sinni hafi Árni heilsað svo í bæjardyrum: 

 

Hér er ég með höndum loppnum 

hrumum kroppnum, 

sitjandi á kvartelskoppnum 

kjafti opnum. 

 

Sagt er að Árni hafi eitt sinn komið að Bægisá og gert boð fyrir prestinn og þjóðskáldið Jón Þorláksson og er 

prestur kom út kvað Árni: 

 

Hér er kominn á höltum klár 

halur úr Eyjafirði 

ótiginn og efnasmár 

ekki mikils virði. 
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Sagt er að prestur hafi þá kannast við manninn og sagt:  ,,Á ertu það, vertu velkominn og komdu inn með mér.“ 

Vöktu báðir um nóttina og leiddist hvorugum. En þótt Árni væri hvers manns hugljúfi og vinsæll með afbrigðum 

gat hann átt eiturþrunginn flein undir tungurótum. Þessar vísur eru til marks um það: 

 

Þeir, sem níðast nú mér á 

njóti að orðum mínum. 

Skrattinn sjálfur skíri þá 

úr skítakoppum sínum. 

 

Þó ég drekki mér í mein 

mun ég glaður segja: 

Haltu kjafti bölvað bein 

og berðu þig að þegja. 

 

Sennilegast hefur Árni séð eftir því að hafa kveðið svona fast að orði ef marka má þessa vísu, sem við skulum 

láta verða þá síðustu eftir hann að sinni: 

 

Marga vísu mikið ljóta um ævi. 

þá hóflaust geðið hreyfði sér 

hef ég kveðið því er ver. 

 

Þá skulum við áður en að fyrri partinum kemur skoða eina mjög nýlega vísu sem skýrir sig sjálf: 

 

Visku þó af veittist nóg 

valdi slóðir grunnar, 

Óli Jó í eiturkló 

íhaldsþjónustunnar. 

 

Og þá er það fyrri parturinn sem við ætlum að biðja hagorða lesendur að botna og senda okkur: 

 

Nú skal þjóðin færa fórn 

og fylla auðvaldskassann. 

Þjóðviljinn 13. október 1974 
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Sveinn frá Elivogum 

 
Ég verð að byrja þennan vísnaþátt á að biðjast afsökunar á leiðinlegri villu sem var í fyrstu vísunni eftir Árna 

Eyjafjarðarskáld í síðasta þætti, þar stendur í fyrstu línu: Fyrir mér liggja forlög grimm en á að vera forlög mörg. 

 

Að þessu sinni vel ég sama snið á þáttinn og síðast, að kynna einn sérstakan hagyrðing. Það er Sveinn Hannesson 

frá Elivogum sem við birtum vísur eftir að þessu sinni. Sveinn fæddist að Móbergsseli í Húnavatnssýslu 3. apríl 

1889 en lést 2. júlí 1945. Hann var lengst af bóndi og bjó lengst á Refsstöðum í Húnavatnssýslu og á Elivogum í 

Skagafirði, en við þann bæ kenndi hann sig og varð undir nafninu Sveinn frá Elivogum kunnur sem einn af betri 

hagyrðingum síns tíma. Sumir líktu honum við Bólu-Hjálmar, sökum þess hve hvassar vísur hans voru. 

Skammarvísur hans eru með þeim beittustu sem tilveru, þannig að oft hlýtur að hafa sviðið undan. Heyrt hef ég 

að hann hafi mjög ungur byrjað að yrkja og þá mest skammarvísur, og sagt er að einu sinni hafi móður hans 

ofboðið, og hún kvað: 

 

Gættu þess að guð er einn 

gáfurnar er léði. 

Ef þú yrkir svona, Sveinn, 

sál þín er í veði. 

 

Ekki hefur hann tekið mikið mark á þessari vísu ef dæma skal eftir sumum skammarvísum hans. Sagt er að hann 

hafi einu sinni lent í harðvítugri deilu við mann einn, og ásakaði Sveinn hann um bragarþjófnað og kveðið 

magnaðan skammarbrag sem hefst þannig: 

 

Nú skal laga lítinn óð, 

leita óragur hófsins. 

Saman draga og setja í ljóð 

svar til bragarþjófsins. 

 

Ekki kann ég fleiri vísur úr þessum brag utan þá síðustu sem er sögð svona: 

 

Lifðu aldrei ljúfa stund, 

löngum kvalinn sértu, 

fram í kaldan banablund 

bölvun haldinn vertu. 

 

Tryggvi Emilsson, sem kynntist Sveini, sagði mér að Sveinn hafi verið svo minnugur að undrun sætti. Tryggvi 

sagði að einu sinni af einhverju tilefni hafi Sveinn ort 50 vísur á einu kvöldi, allar hringhendar, og munað þær 

allar næsta morgun. 

 

Systir Sveins átti börn með tveimur mönnum og útaf því orti Sveinn 100 vísur, og er ein svona: 

 

Ég vil heyra andsvarsfull 

og keyra í mærðarletur. 

Hvor er meira kvennagull 

Kúa-Geiri eða Hlöðu-Pétur? 

 

Þessum nöfnum voru þeir nefndir sem áttu börnin með systur hans. 

 

Sagt er að einu sinni hafi ungur ofláti verið með svívirðingar í garð Sveins í verslun á Sauðárkróki og þá snéri 

Sveinn sér að honum og sagði: 

Hafðu ungur hóf við Svein 

hreyfðu ei þungum nótum, 

eiturþrunginn á hann flein 

undir tungurótum. 

 

Sagt er að strákurinn hafi steinþagnað. 

 

En Sveinn orti fleira en skammarvísur. Margar vísur hans um annað efni eru snilld, eins og til að mynda þessi 

sem greinilega er til orðin í einhverjum raunum: 



12 

 

Ekki mér um æviskeið 

oftar byggi hallir. 

Hrundir eru á langri leið 

loftkastalar allir. 

 

En svo hefur eitthvað létt til, og þá segir hann: 

 

Þó ei hlotnist höpp né skjól, 

heiður fækki vinum, 

enn þá drottinn sendir sól 

Sveini eins og hinum.  

 

Eitt sinn orti hann heimkominn frá lækni: 

 

Langa vegi haldið hef 

og hindrun slegið frá mér. 

Hingað teygja tókst mér skref 

til að deyja hjá þér. 

 

Fagur sumarmorgunn hefur mörgum orðið að yrkisefni, og oft hefur tilveran breytt um svip til hins betra á 

slíkum morgni. Sveinn yrkir á fögrum sumarmorgni: 

 

Blunds af dýnum drótt er leyst 

deyfðum týna allir. 

Allt mér sýnist endurreist, 

einnig mínar hallir. 

 

Við vistaskipti kveður Sveinn: 

 

Augum glaður lífið lít 

leystur þrældómsböndum. 

Tólf mánaða skal nú skít 

skola af snjáldri og höndum. 

 

Sagt er að vísan hafi hér fyrrum oft verið eina vopn þeirra sem minna máttu sín og oft hafi hún verið „hvöss sem 

byssustingur" þegar snillingar svöruðu fyrir sig. Um þetta segir Sveinn: 

 

Móti opnum illskuheim 

ég læt munninn glíma. 

Margt að vopni verður þeim, 

vel sem kann að ríma. 

 

Skuldahaftið var mörgum smábóndanum sá djöfull sem erfiðast var að draga. Eitthvað hefur árað vel hjá Sveini 

þegar hann yrkir: 

Skuldahaftið hálsi að 

herti og krafti spillti, 

sleit ég aftur okið það, 

alla kjafta fyllti. 

 

Nú skulum við láta staðar numið með vísur Sveins frá Elivogum, þótt af nógu sé enn að taka. 

 

Vísubotninn 

Margir botnar hafa borist við fyrripartinum sem við vorum með síðast og birtum við þá alla í næsta þætti, þar eð 

við ætlum að gefa 2ja vikna frest til að skila botnum við hvern fyrripart hjá okkur. Og þá er bara eftir að koma 

með nýjan fyrripart og skora á hagyrðinga að botna og eins að senda okkur vísur, nýjar eða áður óprentaðar. 

 

Ellefu hundruð ára byggð 

allir fagna vildu. 

Þjóðviljinn 20. október 1974 
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Haust- og vetrarvísur 
 

Í gær var fyrsti vetrardagur, og því er kannski ekki úr vegi að birta nokkrar haust- og vetrarvísur, kannski eina 

vor- eða sumarvísu svona til að minna okkur á að alltaf kemur vor á eftir vetri. Antonía Petra Jónsdóttir kveður 

um haustið: 

 

Á haustin fölnar hvert blóm á beði 

við brjóstin jarðar og sofna rótt, 

en vakna aftur til vorsins gleði 

sem veitir lífinu styrk og þrótt. 

 

Einar B. Björnsson frá Eyjum í Breiðdal kveður að hausti: 

 

Blómin fölna, bliknar lauf, 

blása svalir vindar, 

drúpir burkni í klettaklauf, 

klæðast hvítu tindar. 

 

Heiðló þagnar, hrímar jörð, 

haustið brýst til valda. 

Vænta má að veðrin hörð 

vilji rétti halda. 

 

Einar Friðriksson frá Reyðarfirði kveður: 

 

Á hærur mínar haustsól skín, 

horfið er bjarta vorið, 

mér við fætur gröfin gín, 

geigar ei hinsta sporið. 

 

Vestur-Íslendingurinn Hjálmar Gíslason kveður um haustið: 

 

Frjósa tár um foldarbrár, 

fennir í ár og gjótur, 

hækkar spár um hríð og fár, 

himinninn grár og ljótur. 

 

Þórunn Ríkharðsdóttir Sívertsen fyrrum húsfreyja að Höfn í Melasveit kveður um haustið: 

 

Vetur ríður geyst í garð, 

grimmar hríðar vekur, 

byljum svíður bóndans arð, 

björg og hlíðar skekur. 

 

En svo til að minna á að vorið kemur aftur skulum við heyra hvernig hún kveður um vorið: 

 

Grænka hólar, gráta ský, 

gróa vetrar sárin. 

Blessuð sólin björt og hlý 

brosir gegnum tárin. 

 

Jón M. Pétursson frá Hafnardal sendi okkur þessa vísu fyrir skömmu, og hún á vel við í dag: 

 

Nú er Esjan orðin grá 

eins og gömul kerling, 

hnyklabrúnum hangir á 

hríðarbólstra felling. 

 

Okkur hafa borist nokkrar skemmtilegar vísur sem við munum birta í næsta þætti, sem verður blandaðri en 

þættirnir hafa verið til þessa. 
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Botnar 

Þá er komið að botnunum við fyrsta fyrripartinn okkar sem var svona: 

 

Nú skal þjóðin færa fórn 

og fylla auðvaldskassann. 

----------------------------------- 

 

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. 

 

En réttur lýðs að ríkisstjórn 

mun reiða brandinn hvassan. 

                                             P.S. 

 

Svona er að hafa sterka stjórn 

sem styður efri klassann. 

                                          Björn Jónsson. 

Hefur þessi hægri stjórn 

herlið til að pass'ann. 

                                      Náttfari. 

Gefur argri Íhaldsstjórn 

aftur reisupassann. 

                                   K.J. 

 

Róla hægri ríkisstjórn 

og raula moggabassann.  

                                      H.B. 

 

Heildsalar í hægri stjórn 

hagnast á að pass'ann. 

                                       Ónefndur Vestfirðingur. 

 

Okkar nýja Íhaldsstjórn 

ætlar svo að pass'ann. 

                                     S.H. 

 

Fagna mætti ef fánýt stjórn 

fengi reisupassann. 

                                     J.G. 

 

Fláráð íhalds ægistjórn 

ætti að fá reisupassann. 

                                       Smári Ragnarsson. 

 

Geirs og Óla glæpastjórn 

gráðug vill svo pass'ann. 

                                       Valdimar Lárusson. 

 

Óli Jó er enn í stjórn 

og Íhaldið að pass'ann. 

                                      Baldur Guðlaugsson. 
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Fyrr en síðar forhert stjórn 

fá mun reisupassann. 

                                       Sami. 

 

Armóð gaular íhaldsstjórn, 

Óli raular bassann. 

                                     G.J. 

--------------------------------------- 

Og að lokum nýr fyrripartur: 

 

Kólna fer um lög og láð, 

lífið býst til varnar. 

Þjóðviljinn 27. október 1974 
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Sitt úr hverri áttinni 
 

Fram að þessum þætti höfum við alltaf tekið eitthvert ákveðið efni fyrir í vísnaþáttunum, ákveðinn hagyrðing eða 

eitt ákveðið efni, eins og haustið í þeim síðasta. Nú breytum við til og tökum efni sitt úr hverri áttinni. 

 

Okkur hafa borist margar skemmtilegar vísur, héðan og þaðan að af landinu. -G sendir okkur tvær skemmtilegar 

vísur, aðra gamla, hina nýja og hefur dálítinn formála fyrir báðum, og gefur þá -G orðið: 

 

Allir vita hvað við Íslendingar eigum mikið undir veðráttunni, enda er hún tiltækasta umræðuefni þegar menn 

hittast á förnum vegi. Spádómar um veðurfar hafa einnig verið andleg íþrótt kynslóðanna svo langt aftur sem 

sögur herma. Ýmsan vísdóm af því tagi bundu menn í ljóð svo að betur mætti varðveitast í minni manna. Hver 

kannast ekki við vísuna gömlu góðu: 

 

Velkjast í honum veðrin stinn, 

veiga mælti skorðan, 

kominn er þefur í koppinn minn, 

kemur hann senn á norðan. 

 

Nú munu flestir halda að hin alþýðlega veðurfræði sé undir lok liðin síðan fræði þessi urðu virt vísindagrein, en 

svo mun þó ekki vera, og því til sönnunar birti ég hér nýjustu veðurspá af gamla skólanum, og mun hún að engu 

standa að baki þeirri sem hér að framan var tilfærð: 

 

Nú er illra veðra von, 

vart mun sólin skína 

meðan Þór og Þórmundsson 

þrífa æru sína. 

 

Þetta dæmi, þó lítið sé er hér fram sett til styrkingar trú þeirra manna, sem halda því fram að íslensk menning 

standi svo föstum rótum að engin herhlaup fái unnið henni grand. Þessi vísa barst okkur fyrir nokkrum dögum og 

nefnir höfundurinn hana Sorg og gleði: 

 

Einar rekur, Einar hrekur 

elsku kanann ,,væk". 

Einar vælir, Einar skælir 

„Armi, please come back". 

 

Bannað var að senda rímaðar jólakveðjur í ríkisútvarpinu 1972 og 1973. Út af því varð þessi vísa til: 

 

Ábending er okkur góð 

útvarpsspekinganna. 

Eru rímuð íslensk ljóð 

arfur villimanna.        

                                -N. 

 

Og þessi vísa Steinunnar flaug innum gluggann hjá okkur fyrir nokkru: 

 

Í Austurstrætis óðal vort 

ógn af fé er gengið. 

Þar aldin séní iðka sport 

svo aftur telst það fengið. 

 

M.S. Skagfirðingur er ekki hrifinn af atómskáldskap, eins og kemur fram í þessum tveim vísum: 

 

Ljóðavinir, hátt skal hrópa, 

hér er allt ein vitfirring, 

atómskáldin upp til hópa 

öll má virða á fimmeyring. 
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Sálarlampi ýmsra ósar,  

orða ég það ei meir.  

Atómrjóða bögu-bósar 

brugga allt úr leir. 

 

Böðvar Guðlaugsson hefur sent okkur mjög skemmtilegt bréf, fullt með vísur og gamanmál og munum við birta 

það í heild í næsta þætti. En ég stenst ekki freistinguna að birta hér eina af vísunum sem hann sendi: 

 

Ýmsir reyna eins og Geir 

á alvörutímum að spjara sig. 

Biskupinn vígði Auði Eir, 

svo andskotinn má fara að vara sig. 

 

Einnig munum við birta í næsta þætti fleiri vísur sem okkur hafa borist. 

 

Áður en við lítum á botnana sem borist hafa, langar mig að birta hér brot úr skákljóði eða -vísu og spyrja menn 

hvort þeir kunni hana alla og senda okkur hana þá, en það sem við kunnum er þetta: 

 

Fallega spillir frillan skollans öllu 

frúin sú er búin nú að snúa....??? 

 

                                                        

Botnar 

Og þá eru það botnarnir við fyrripartinn: 

 

Ellefu hundruð ára byggð 

allir fagna vildu; 

------------------- 

 

Nú er spurn um trú og tryggð, 

tækifæri og skyldu. 

                                                H.B. 

 

En við herinn halda tryggð 

hugðu of margir skyldu. 

                                            Steinunn. 

 

En  margur hélt við mammon tryggð 

á minjagripa viðurstyggð. 

                                             Smári Ragnarsson. 

 

Einnig þeir sem hamar og sigð 

hafa að trúarskyldu.                

                                              A. Guðnason. 

 

 

Eftir þó í huga hryggð 

herfjötrarnir skildu. 

                                        Leifur Guðmundsson. 

 

Íslendingar ást og tryggð 

eiga sína skyldu 

                                        María Andrésdóttir frá Seyðisfirði. 

 

Hvar er okkar hamar og sigð? 

Hræsnina flestir skildu. 

                                             GM. 

 

Voru þær ekki viðurstyggð 

veislurnar löngu og gildu? 
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                                               G.M. 

 

Þó að veiti hraustum hryggð 

hrök er stjórna skyldu. 

                                                 -N. 

 

Engum ljóma yfirskyggð 

ævintýrin skyldu. 

 

 

Er af sannri trú og tryggð 

tilgang með því skildu. 

                                   Valdemar Lárusson. 

 

Við sleppum fyrri parti að þessu sinni, en biðjum menn þess í stað að senda okkur fleiri vísur, nýjar eða áður 

óprentaðar.  

Þjóðviljinn 3. nóv. 1974 
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Gaman og alvara 
 

Við lofuðum því í síðasta þætti að birta nú bréfið sem hann Böðvar Guðlaugsson sendi okkur, og skulum við þá 

byrja á því, svona til að koma okkur í gott skap. Hann nefnir það „rímað glens", en við sleppum einni vísunni, þá 

um biskupinn og Auði Eir sem við birtum síðast, en gefum þá Böðvari orðið: 

 

Einhvern tíma á ellefu alda þjóðhátíðarsumri fór undirritaður í tólf klukkustunda landsskoðunargöngu, nestislaus 

að kalla. Þegar hann sneri aftur, lýsti hann ásigkomulagi sínu á þessa leið: 

 

Lifandi undur var ömurleg magans líðan, 

orðin var kinnin bæði gráföl og mögur, 

sem hefði ég ekkert oní mig fengið síðan 

áttahundruð sjötíu og fjögur. 

 

Eftirfarandi vers var á sínum tíma kveðið um ónefndan stjórnmálamann: 

 

Öðrum hulið hundavað 

á hverju máli sér'ann 

Bæði heim og heimanað 

hina leiðina fer'ann. 

 

Kvenréttindakonur láta nú æ meira að sér kveða og er ekki frítt við að pilsaþyturinn sé farinn að skjóta „sterkara 

kyninu" skelk í bringu. En maður verður að manna sig upp: 

 

Vér sem erfðum andlegt pund 

Agli frá og Snorra, 

óttumst hverja úfna lund 

eiginkvenna vorra. 

 

Undirritaður hlýddi einhverju sinni á fræðsluerindi um tannvernd og hirðingu tanna. Leiddist honum 

fyrirlesturinn og stytti sér stundir með því að rissa skrípamyndir á blaðsnepil: 

 

Við að draga upp dverg og tröll 

dunda ég mér í næði 

og kollóttan mig kæri um öll 

kjaftræstingafræði. 

 

Eftirfarandi stef varð til á ferðalagi í Hvalfirði: 

 

Raðað hef ég í vísuna völdum orðum 

og vantar nú aðeins blaðsnepil til að letrana. 

En hérna var það sem Hörður var drepinn forðum 

og Helga jarlsdóttir synti 200 metrana. 

 

Ríkisstjórnin 

Um hægri stjórn og mammónsmakt 

mér er lítið gefið. 

Ekki verður þó um hana sagt 

að á hana vanti nefið. 
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Kvenfólkið hefur löngum fengið orð fyrir að vera málgefnara en karlmenn og í eftirfarandi vísu er vikið að því: 

 

Veður elginn vítt og breitt 

vífið mælskusnjalla. 

Ég læt svona eitt og eitt 

orð í belginn falla. 

                                Böðvar Guðlaugsson. 

 

Jón M. Pétursson frá Hafnardal sendir okkur þessar vísur: 

 

Fyrr má ýta undir sjá 

Íslands síðasta fjalli 

en hægt verði að draga Framsókn frá 

fullum hernámsdalli. 

 

Ellimæði 

Verður þungt að verjast gegn 

víli og ellimeinum. 

Sunnlensk fýla og suddaregn 

seytlar inn að beinum. 

 

Í síðasta vísnaþætti skammaði M.S. Skagfirðingur atómskáldin hressilega. Ekki eru allir á sama máli, og þetta 

sendir G. okkur: 

 

Til M.S.úr Skagafirði. 

 

Þeir sem yrkja atómljóð 

oft fá þunga dóma. 

Ekki mun það orðaflóð 

öldinni til sóma. 

 

Ýmsir þrátt í þessum heim 

þræða gömlu sporin 

og geðjast ekki að gróðri þeim 

sem grænkar fyrst á vorin. 

 

N. sendir okkur eftirfarandi vísur: 

 

Óli Jó þó oti Geiri 

er það lítil sæmd, 

í ríkisstjórnir flæktust fleiri 

fengist þessi burtu dæmd. 

 

Ég er eins og allir vita 

ekkert sérstakt gáfnaljós 

en lætur best að starfa og strita 

stundir lífs til lands og sjós. 

 

Og þessa sendir S.H. okkur: 

 

Stakan mörgum léttir lund, 

ljúft er hana að muna. 

Atómljóðum stund og stund 

streitast menn að una. 
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Og Náttfari er sorgmæddur eins og fleiri: 

 

„Sorgin varnar manni máls" 

mælti gæs við hanann. 

„Ekki er menning okkar frjáls, 

ef við missum kanann" 

 

Gól þá haninn: „Hreggviði er 

hægt að etja á 'pleisin'. 

Smala ég mínum hænsnaher 

á haugunum kring um 'beisinn‘". 

 

 

Botnar 
Þá er komið að botnunum við fyrripartinn: 

 

Kólna fer um lög og láð 

lífið býst til varnar: 

---------------- 

 

Þá er gatan þyrnum stráð 

þegar frostið harðnar. 

                                 Jónas Friðgeir, Ísaf. 

 

Þeim til vinstri þrýtur ráð 

þegar á dalnum harðnar. 

                                      Jakob Jónsson. 

 

Ráðhús ekki reist í bráð 

Reykjavíkurtjarnar. 

                                   Magnús Einar. 

 

Aumleg stjórn á engin ráð 

ef á dalnum harðnar. 

                                    Sami. 

 

Enda spinnur amma þráð, 

allar lóur farnar.  

 

Vermast þó ef vel er gáð 

vinstri fylkingarnar. 

                                Einar J. Eyjólfsson. 

 

Virðist samt þá vanti ráð 

til verndar landsins barna. 

                                        S.H. 

 

Skal þó marki næsta náð, 

nýjar leiðir farnar. 

 

 

Til að efla dug og dáð 

djarfur leikur harðnar. 

                                     -N. 

 

Enn er komið íhaldsráð 

auðvaldsklóin harðnar. 

                                        Þ.K. 
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Hitna mun þér, Herlegdáð, 

ef húsfreyju þú barnar. 

 

Afskorið sem út var sáð 

ef rauðsokku þú barnar. 

                                         P.P. 

 

Afrek munu ársins skráð 

eftir leiðir farnar. 

 

Ennþá teygir tíminn þráð 

og tönn hans bjargið kvarnar. 

 

Verður fátt um björg í bráð 

baráttan því harðnar. 

                                      Valdimar Lárusson. 

Þjóðviljinn 10. nóv. 1974 
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Fallega spillir..... 

 
Við báðum um það hér í þættinum fyrir hálfum mánuði að ef einhver kynni vísuna Fallega spillir frillan 

skollans öllu  að sá hinn sami léti okkur vita og ekki hefur staðið á undirtektum. En eins og með svo margar 

vísur sem komist hafa í hámæli, þá ber mönnum ekki saman um hvernig þær eru. Oft er það ekki nema eitt orð 

eða tvö sem mönnum kemur ekki saman um, en eins og gefur að skilja getur það breytt afar miklu. 

 

Í sambandi við þessa vísu, þá hefur mönnum alls ekki borið saman, þó munar þar ekki miklu. Allir nema einn 

hafa sagtað vísunni fylgdi saga um feðgin sem tefldu mikið og voru snjöll í skák. Þau bjuggu afskekkt. Ef 

einhver beiddist gistingar þá varð sá sami að vinna karlinn í skák, annars var sá sami gerður höfðinu styttri. Svo 

kom ungur og glæsilegur maður og beiddist gistingar. Hann varð að tefla við karlinn og þegar ungi maðurinn 

ætlaði að fara að leika af sér þá á stúlkan að hafa mælt vísuna fram og mun hún vera ákveðin leikjaröð sem leiddi 

til sigurs í skákinni. Hún vildi nefnilega eiga pilt í stað þess að gera hann höfðinu styttri og það tókst fyrir tilstilli 

vísunnar. 

 

Svo kom til mín kona sem sagði vísuna vera eftir Stefán Ólafsson á Völlum og væri hún ort til Þorsteins 

Magnússonar, þegar skáldið missti mann í skák við hann og það var ekki bara þessi eina vísa heldur aðrar tvær 

og þær eru svona: 

 

 

I. 

Mæli ég um og mæli ég á, 

að menn hans Steina falli í strá 

honum hrífi glertan grá, 

gefi í einu einn, tvo, þrjá, 

gamla hrapi fjörinu frá, 

fækki um reitapeðin smá, 

falli þannig fræðaskrá, 

fái hann mátin há og lág. 

 

 

II. 

Jón leikur skár skák, 

skók hann af mér hvern hrók, 

biskupinn fékk rórask, 

riddarinn og peðsnídd, 

á gömlu er komið gangsvingl, 

gáði hún ekki að ná bráð, 

kóngurinn með forfang 

fékk mátið oflát. 

 

 

III. 

Fallega spillir frillan skollans öllu, 

frúin sú, sem þú hefur nú að snúa, 

heiman læðist hamin í slæmu skrumi, 

hrók óklókan krókótt tók úr flóka. 

Riddarinn staddur, reiddur, leiddur, hræddur, 

reiður veður með ógeði að peði. 

Biskupsháskinn blöskrar nískum húska, 

við bekkinn gekk, svo hrekkinn þekkir ekki. 

 

 

Og nú er bara eftir að vita hvort fleiri útgáfur eru til og bið ég menn að senda okkur línu ef þeir kunna vísurnar 

öðru vísi. 
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Böðvar Guðlaugsson færði okkur tvær nýjar vísur í vikunni. 

 

Um landsfeðurna 

Ekki báru þeir höfuðið hátt 

í húsi bandarískra 

og vilja nú ólmir lægra en lágt 

lúta að fótum þýskra. 

 

Í tilefni 300. árstíðar Hallgríms: 

 

Með guðsorð á vör út að grafarreitnum 

gengur allt að því heilög þrenning. 

Loksins kom að því að 

Hallgrími heitnum 

hlotnaðist dálítil viðurkenning. 

 

Og Magnús Einarsson sendi okkur þessa: 

 

Af stjórninni ekki ber nú blak 

Björn í þessu sloti. 

Ég held að þurfi heljartak 

að hald'enni á floti. 

 

S.H. hefur trú á hagmælskunni meðal landsmanna, þótt margir séu þeir sem telja hana á undanhaldi: 

 

Fyrir Ísland allt í senn 

öll náttúran syngur. 

Hér ef hittir maður menn 

mætir hagyrðingur. 

 

Eins og svo margir aðrir er V.L. ekkert hrifinn af VL-mönnum eða   „frjálsmenningum": 

 

Í dómsalnum mikla er kveljandi kliður 

þegar kveður sér dómarinn hljóðs. 

Í stúkunni húkir  Hreggbarinn viður 

með handarbök nöguð til blóðs. 

 

Þá er hér ein gömul vísa sem N. sendi okkur: 

 

Það er vandi við að standa 

véla grandi Yajah Kan 

þegar fjandinn fer að blanda 

fídonsanda í Pakistan. 

 

Lítið finnst mér heyrast nú frá hagyrðingum sem kunna að meta gleðina eins og hinn snjalli hagyrðingur frá 

Sauðárkróki, Friðrik Hansen kunni og þessar vísur hans bera með sér. 

 

Þó að ég sé gleði gjarn 

og gangi á vegi hálum 

er ég saklaus eins og barn 

í öllum kvennamálum. 

 

Ég vil feginn óspilltur 

æskuveginn ganga 

og svo deyja ölvaður 

undir meyjar vanga. 
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Eða þá Gísli Ólafsson þegar hann kveður: 

 

Oft á fund með frjálslyndum 

fyrrum skunda réði. 

Nú fæst undir atvikum 

aðeins stundar gleði. 

 

Björn Sigvaldason ort þegar Viðreisnarstjórnin féll sællar minningar: 

 

Viðreisnin er fallin frá 

fagnar þjóð að vonum, 

ef ekki bregðast heitin hjá 

Hannibal og sonum. 

 

Og þessi er tímanna tákn segir XY: 

 

Fyrrum efni ástar brags 

— ung með bjarta lokka — 

en náttúran er nú til dags 

neydd í rauða sokka. 

 

Svo að lokum fyrripartur: 

 

Ætlar Geir að semja sátt 

og svíkja í landhelginni? 

Þjóðviljinn 17. nóv. 1974 
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Sonur Hjálmars ef ég er.... 
 

Það er vel við eigandi í vísnaþætti að birta nokkrar vísur eftir einn hraðkvæðasta hagyrðing er uppi hefur verið, 

Símon Dalaskáld. Margir hafa ekki mikið álit á Símoni sem hagyrðingi, en þó eins og Matthías Jochumsson 

sagði er hann frétti lát Símonar, það glitti á perlur innan um, og víst er það satt. En frægastur varð þó Símon fyrir 

það hve fljótur hann var að yrkja, hann var það sem kallað er talandi skáld. 

 

Eitthvað var á reiki með faðerni Símonar. Björn sá er skráður var faðir hans mun ekki hafa verið það i raun og 

veru, og sagði Símon það raunar sjálfur. Flestir töldu hann son Sigurðar Breiðfjörð, aðrir töldu hann son Bólu-

Hjálmars. Og eitt sinn er að þessu var ýjað við Símon svaraði hann: 

 

Sonur Hjálmars ef ég er 

allan tálma greiðir. 

Skulu álma hlynir hér 

heljar skálma leiðir. 

 

Út af þessari vísu urðu illindi milli Hjálmars og Símonar, Hjálmari þótti móðgun að þessari aðdróttun. 

 

Símon giftist konu er Margrét hét og var sambúð þeirra slæm. Eitt sinn kvað hann eftir slagsmál við konu sína: 

 

Margrét lengi mundsterk er 

mjög að þrengir trega 

er mig hengja ofaná sér 

ætlaði drengilega. 

 

Eitt sinn kom hann á bæ og ávarpaði fólkið með þessari vísu áður en hann heilsaði: 

 

Einn er kominn ýtur hingað ekki hræddur, 

Símon nefnist, gáfum gæddur 

gráum buxum er hann klæddur. 

 

Þessi vísa er úr ljóðabréfi eftir Símon er hann var við sjóróðra: 

 

Birtings mela essi á 

orku vel með knáa. 

Stóra Seli sækjum frá 

sjós á hvelið bláa. 

 

Þeir sem ekki hafa mikið álit á kveðskap Símonar ættu að skoða þessar vísur: 

 

Sólin gljá á hveli há 

húmi frá sér ryður, 

hélugráar grundir á 

geislum stráir niður. 

 

Græna foldu gyllir sól 

gengin ljóns í merki, 

máttar voldugt hún er hjól 

heims í sigurverki. 

 

Auðvitað verða vísur sem kastað er fram á stundinni oftast lakari en þær sem vel eru grundaðar. Hér er ein sem 

er nokkuð dæmigerð fyrir Símon, ort án umhugsunar: 

 

Yrkir frakkur orðaþjón 

útaf vamma sögu 

á Gilsbakka Jónsson Jón 

jafnan skammabögu. 
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Það er sögn manna að Símon hafi náð sér best upp þegar hann orti ástarvísur en þær orti hann margar. Hér er ein: 

 

Horfi ég stundum hugsandi 

harma bundinn dróma, 

þar sem undir Esjunni 

ungu sprundin ljóma. 

 

En nú skulum við láta staðar numið með Símon í bili og snúa okkur að vísum sem sendar hafa verið þættinum.  

 

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. En nóg um það. Vilhjálmur sendir okkur auk gagnrýninnar nokkrar vísur: 

 

Beri maður létta lund  

linast raunar tetur. 

Eigi hann bágt um eina stund 

aðra gengur betur. 

 

Þessi er gömul segir Vilhjálmur: 

 

Við skulum ekki víla hót 

það varla léttir trega. 

Ávallt er það búmannsbót 

að bera sig mannalega. 

 

Vænt þætti mér um að Vilhjálmur og aðrir vísnavinir gerðu meira að því að senda okkur nýjar áður óbirtar vísur. 

Ágætur hagyrðingur kom til mín um daginn með 3 nýjar vísur. Hann nefnir sig V.S. 

 

Vísnaþáttinn vænan máttu hafa 

heila opnu eða meira 

allir vilja stökur heyra. 

 

Ég vil rétta hlýja hönd 

heilsa vinum mínum. 

Þeim sem strengja stuðlabönd 

í stökunum kæru sínum. 

 

Með loga í augum menn líta það svið 

sem ljómar af gulli og auði. 

Menn keppast allt lífið kófsveittir við 

að komast, en sviðið er dauði. 

                                              V.S. 

 

Ég var beðinn að spyrjast fyrir um það hjá lesendum hvort einhver þeirra kynni vísur um dagblöðin sem ortar 

voru fyrir okkur mörgum árum og það má vera að þær séu fleiri en ein, en ein þeirra endar svona: 

 

Svo djúpt er ég sokkinn að Alþýðublaðið  

er orðið eitt af því sem ég les:..... 

 

Eins og áður gefum við hálfan mánuð til að skila inn botnum. Margir botnar hafa borist við síðasta fyrripart, en 

hér kemur að lokum einn nýr fyrripartur: 

 

Ýmsum þykja atómljóðin 

einskis virði. 

Þjóðviljinn 24. nóv. 1974 
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Þrír góðir...... 

 
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. 

 

Einhverju sinni hitti Jón Pálmason  mann á götu sem sagðist ekki mega tefja, hann væri að fara á „Konur 

annarra" en það var leikrit sem þá var verið að sýna í Iðnó. Þá orti Jón: 

 

Flýti ég mér og fer af stað 

fylltur glæstum vonum. 

Ég hef keypt mér aðgang að 

annarra manna konum. 

 

Einhverju sinni var Jón í bifreið á leið norður. Hjá bifreiðastjóranum sat kona sem sagði þegar uppi Hvalfjörð 

kom að hún væri sveitt öðrumegin en að sálast úr kulda á hinni hliðinni. Bifreiðastjórinn hét Gunnar. Þá orti Jón: 

 

Gunnars vors er holdið heitt 

hitnar því að vonum, 

er á frúnni orðið sveitt 

allt sem snýr að honum. 

 

Svona verkar sitt á hvað 

sálaraflið dulda. 

Hinu megin hart er það 

hún er blá af kulda. 

 

Þá skulum við líta á vísur eftir Bjarna Ásgeirsson. Skúli Guðmundsson fyrrum alþingismaður var vanur að ganga 

berhöfðaður. Þegar hann kom til þings 1940 var hann kominn með yfirskegg og sýndist sitt hverjum um prýði 

þess. Þá orti Bjarni: 

 

Skúli yrði alþjóð hjá 

í æði háu mati, 

ef hann skipti í skyndi á 

skeggi og höfuðfati. 

 

Bjarni orti þessa vísu eftir að Jón frá Akri hafði fært sig úr sæti við hlið Bjarna á Alþingi: 

 

Hann flutti yfir fjöll til mín, 

í félag drottins barna, 

en hélt svo aftur heim til sín 

— helvítið að tarna — 

 

Þegar Áki Jakobsson flutti jómfrúræðu sína á Alþingi þótti hann hvassyrtur og það svo, að Emil Jónsson forseti 

neðri deildar ávítaði hann, þá sagði Bjarni: 

 

Rægimála rýkur haf 

rastir hvítar brýtur. 

Reiðiskálum Emils af 

Ákavíti flýtur. 

 

Karl Kristjánsson var ekki síður snjall hagyrðingur en þeir Jón og Bjarni. Eitt sinn var Karl í langferðabíl sem 

var fullsetinn og andlitin að sjálfsögðu fjölbreytileg, þá orti hann: 

 

Auðlegðin er eigi smá 

og ekki er smiðurinn gleyminn 

að láta sérstakt andlit á 

alla, sem komu í heiminn. 
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Eitt sinn voru þeir á ferðalagi í Englandi Jón Pálmason og Karl. Þá sendi Jón Karli þessa vísu: 

 

Enginn vafi er um það 

ungum burt frá hrundum 

fíkjuviðar fýkur blað 

fyrr en varir stundum. 

 

Þessu svaraði Karl: 

 

Gerum enga yfirsjón 

er það fararkvöðin. 

Horfðu á brosin hýru, Jón, 

heldur en fíkjublöðin. 

 

Eitt sinn í þingveislu orti Karl þessa sléttubandavísu um Jón frá Akri: 

 

Akrahöldur staupastór 

stýrir málaþingum. 

Vakra öldu boðnar bjór 

brýtur manninn kringum. 

 

Og aftur á bak: 

 

Kringum  manninn brýtur bjór 

boðnar öldu vakra. 

Málaþingum stýrir stór 

staupahöldur Akra. 

 

Látum þetta nægja um þá þremenningana en snúum okkur að vísum sem þættinum hafa borist. Nýlega fór 

Halldór Blöndal óvirðingarorðum um ásatrúarmenn á Alþingi. Þá orti Heyrandi: 

 

Hljómar lítt þótt sprungnar klukkur klingi 

kraftlaust orð er gat á málflutningi, 

skopmynd ein af skörungum á þingi 

skammast yfir nýrri trúar kyngi. 

 

Jóhanna G. Ellingsson sendi okkur þessar kvölds stemnings vísur: 

 

Leit ég útum ljórann minn 

á ljósu sumarkveldi, 

dvínaði þar dagurinn 

og dó í sólareldi. 

 

Hjúpaði sig himininn 

húmsins bláa feldi, 

hrifnæmur þá hugur minn 

hófst í æðra veldi. 

 

Þessi vísa var ort þegar talið var upp úr kjörkössum eitt sinn: 

 

Hannibal með hroðinn skjöld 

hefur núna engin völd, 

máske hann verði, kannski í kvöld 

að kvitta fyrir syndagjöld. 

                                       Sæmundur. 
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Botnar 

 

Og þá eru það botnarnir sem okkur hafa borist við fyrripartinn: 

 

 

Ætlar Geir að semja sátt 

og svíkja í landhelginni. 

----------------------- 

 

Hurðin er í hálfa gátt, 

haltu vöku þinni. 

                                  H.B. 

 

Ríkir hafa aldrei átt 

ást nema á pyngju sinni. 

                                   Valgerður. 

 

Þess er von úr þeirri átt, 

það eru gömul kynni. 

                                 Anna. 

 

Skyldi hann efla þeirra þátt 

í þýsku útgerðinni? 

                                Magnús Einarsson. 

 

Hann yrði þá á auman hátt, 

okkur lengi í minni. 

                                      S.H. 

 

Endurskyn er orðið grátt 

af íhaldsflatsænginni. 

                                    A.J. 

 

Hans er vani að hyggja flátt, 

og hygla að eigin skinni. 

 

Aldrei hefur Ísland mátt, 

Íhalds treysta syni. 

                                 G.G. 

 

Hann hefur aldrei Ísland átt, 

utan v-liðina. 

                               H.P. 

Þjóðviljinn 1.des. 1974 
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Frelsarinn var fyrirmynd... 
 

Oft hefur verið borið lof á Skagfirðinga fyrir hagmælsku og þeim hampað af verðleikum. En mér finnst sem 

nágrönnum þeirra, Húnvetningum, oftast gert of lágt undir höfði vegna þess að þar í sýslu hafa margir 

vísnasnillingar búið. Einn af þeim var Gísli Ólafsson frá Eiríksstöðum. Margar stökur Gísla eru perlur sem aldrei 

hætta að skína. Ég ætla nú að birta nokkrar af stökum Gísla, kannski ekki þær bestu en samt allar góðar. 

 

Bindindi 

Lengi hafið bátinn ber, 

bili ekki neglan. 

Góðu dæmin gefur hér 

góðtemplarareglan. 

 

Lýðurinn eltir lögin blind, 

leynir eðli sjúku. 

Frelsarinn var fyrirmynd, 

en fór þó ekki í stúku. 

 

Vor 

Lækir flæða og fara í dans 

fanna bræðist sporið. 

Innri gæði anda manns 

endurfæðir vorið. 

 

Synjað um styrk frá Alþingi 1934 

Lítils virði ljóð mitt er 

lifir hinna fremdin. 

Enda fór hún framhjá mér 

fjárveitinganefndin. 

 

Skyrtan 

Ytra virtist verjan fín 

vera snyrtum dregin. 

Er þá skyrtan innri þín 

eins vel hirt og þvegin? 

 

Geymt en ekki gleymt 

Yfir harma sollinn sjá 

sé ég bjarma af vonum, 

meðan varmann finn ég frá 

fyrstu armlögonum. 

 

Staka 

Þrælkun óðum þyngir skap 

þagnar ljóða hreimur. 

Andans gróður dýrstan drap 

djöfulóður heimur. 

 

Staka 

Hryggst ég gat og fögnuð fyllst 

fundið, glatað, brotið, 

áfram ratað, einnig villst, 

elskað, hatað, notið. 

 

Maurapúkinn 

Einn að vanti eyririnn 

ekki er von þér líki, 

ef þú flytur auðinn þinn 

inní himnaríki. 
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Þoka 

Á vegamótum mæðunnar 

margir hnjóta í sporum. 

Eggjagrjót er allsstaðar 

undir fótum vorum. 

 

Á ferð og flugi 

Hér um stund ég staðar nem 

stari, spyr og svara. 

Ég veit ekki hvaðan ég kem 

né hvert ég er að fara. 

 

Þetta skulum við hafa fyrir lokaorð hjá hinum snjalla hagyrðingi, Gísla Ólafssyni frá Eiríksstöðum. Hinn ágæti 

hagyrðingur úr Kópavogi, Valdimar Lárusson, hefur orðið við bón okkar um að fólk sendi nýjar eða áður óbirtar 

vísur. Hann sendi okkur bréf sem í voru þessar prýðilegu vísur: 

 

Við sjó 

Ægir hvítum ölduföldum 

úfnum skýtur vítt um svið. 

Upp að þýtur kletti köldum, 

kólgan brýtur ströndu við. 

 

Leiftur glampa á bylgju boga, 

báran hampar mörgum knör. 

Mánans lampi mildum loga 

merlar kamp á græðis vör. 

 

Ráðlegging 

(sléttubönd) 

 

Háttinn detta láttu létt, 

ljóðin nettar settu, 

þáttinn flétta reyndu rétt, 

rímið gretta sléttu. 

 

Staka 

Lundin káta leikur sér, 

ljóðs af státar afli. 

Tapist gátin, andinn er 

óðar mát í tafli. 

 

Sléttubönd 

Fljóðin blanda mættu mér 

mjöðinn andans, búna. 

Ljóðin stranda, andinn er 

eitthvað vandur núna. 

 

Sprettinn Léttir þrífur þrátt, 

þýtur sléttar grundir. 

Glettinn réttir bifur, brátt 

brýtur kletta undir. 

 

Stilling spilla villan vill, 

Valla snilli hylla. 

Gylling hyllir illan, ill 

alla tryllir villa. 
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Botnar 

Og þá er komið að botnunum við fyrripartinn: 

 

Ýmsum þykja atómljóðin 

einskisvirði 

 

------------------- 

Axla verður þarna þjóðin 

þunga byrði, 

 

Einkum þeim sem ekki bruðla 

eðalsteinum ríms og stuðla. 

                                            V.L. 

 

Þannig myndi ég einmitt yrkja 

ef ég þyrði. 

 

Íslands skálda auðugs anda 

óþörf byrði. 

 

Ungra manna ódráttur 

úr Óspaksfirði. 

                                    J.E. 

Því botninn er suður í 

Borgarfirði. 

                                 J.A. 

 

 

Aldrei neitt ég um þau hirði, 

andlát þeirra lítils virði. 

                                         S.H. 

 

Ósköp lítið ég held þjóðin um 

þau hirði. 

                                Leifur Guðmundsson. 

 

Um þau aðeins heimskir hirði. 

                                            N. 

Svo er mælt á Seyðisfirði 

                                            N. 

Samviskunnar sára byrði. 

                                            N. 

 

 

Engum bjóða þau ég þyrði 

þó að einhver um þau spyrði. 

                                            N. 

Listrænt form þau lemstri og myrði 

að læra og muna engin hirði. 

                                             Magnús J. Jóhannsson. 

 

Svo vil ég að endingu leiðrétta botn eftir V.L. frá síðasta þætti, þar átti að standa: 

 

Hans er vani að hyggja flátt 

og hygla eigin skinni. 

Þjóðviljinn 8.des. 1974 
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Nýtt og gamalt 
 

Okkur hafa borist margar snjallar vísur, gamlar eða nýjar eftir atvikum, og mun þessi þáttur að mestu leyti 

helgaður þeim sem hafa verið svo elskulegir að láta okkur hafa vísur sínar. Þá byrjum við á vísum sem 

Magnús J. Jóhannsson hefur sent okkur, og þiggjum við með þökkum fleiri vísur frá honum sem fyrst, en gefum 

þá Magnúsi orðið: 

 

Undirritaður var á ferð með ókunnum manni í myrkri. Festi annan fótinn í holu og skall endilangur: 

 

Við í gjótu að festa fót 

flatur skall ég herra. 

Að faðma grjótið fyrir snót 

finnst mér allmjög verra. 

 

Undirritaður kom að manni, er var að kljúfa rekavið með eikarfleygum: 

 

Ýmislegt er erfiðið. 

- Undarlegt að tarna -. 

Ertu að reyna að reka við 

í raufina þá arna. 

 

Tveir „góðtemplarar" báðu undirritaðan að kveða vísu með eftirfarandi afleiðingum: 

 

Skyldi lengi ríma af rögg, 

rjála um strengi lúna, 

ef ég fengi litla lögg, 

ljúfu drengir núna. 

 

Um fjallgöngumann: 

Hetjan kleif á hæsta tind, 

- hennar var það siður -. 

Loks þar stóð og leysti vind, 

laumaðist síðan niður. 

                                  Magnús J. Jóhannsson. 

 

Þá eru hér tvær vísur eftir vin okkar Valdimar Lárusson, þann snjalla hagyrðing úr Kópavogi: 

 

Vorvísur 

Undir þaki ei frið ég fæ, 

frjóar vaka grundir. 

Fuglar kvaka um fold og sæ 

fjöllin taka undir. 

 

Grundin brosir blómum prýdd, 

búin flosi vænu, 

hæð og kvos er skógar skrýdd 

skarti mosagrænu. 

 

Staka 

Þegar villir þokan mig 

þykk og ill á vegi. 

Gott er hylli, að þekkja þig, 

þú mér spillir eigi. 
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Vilhjálmur Einarsson frá Selfossi sendir okkur þessar vísur: 

 

Ekki tjáir um að kvarta 

eða neinum segja frá, 

heldur bera harm í hjarta 

hvað sem gengur á. 

 

Lifa kátur list mér máti bestur, 

þó að bjáti eitthvað á 

úr því hlátur gjöra má. 

 

Ei skal kvíða ævitíð 

áfram líður svona 

þverr um síðir þetta stríð 

þess er að bíða og vona. 

 

Betra að fleiri væru svona bjartsýnir, þá væri ekki margt að. 

 

SH er greinilega ekki hrifinn af kirkjubyggingarfarganinu: 

  

Hefði Kristur heimsins völd 

hlyti að breytast víða, 

kannski lét'ann í eina öld 

enga kirkju smíða. 

 

N. sendir okkur þessar vísur: 

 

Það er inntak allra vona 

um að sigra lífsins þraut, 

ef að bæði karl og kona 

keyra sömu þroskabraut. 

 

Íhaldið vill okkur fá 

EFTA traustu hlekki. 

Svava vildi sitja hjá 

en sendiherrann ekki. 

 

Þ. sendir okkur þessa: 

 

Kvíði ég því sem koma skal 

kuldanum úr fjallasal. 

Ef hími ég einsog Hannibal 

að höggva við í Selárdal. 

 

Má ég biðja um undirskrift? 

 

Undirskrift gangi enn á ný 

um meðal landsins barna. 

Varnarland þurfum að vera í 

og verða amerísk stjarna. 

                                     SVB. 

 

Frelsi 

Frelsi það sem fólkið nýtur 

fólgið í þessu er: 

að ráða menn að ráða menn 

að ráða yfir sér. 

                                      SVB. 
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Loks eru svo hérna nokkrir botnar við síðasta fyrripartinn en þeir bárust of seint fyrir síðasta þátt! 

 

Ýmsum þykja atómljóðin 

einskis virði. 

 

----------------------- 

 

Pundið jafnt og léttu lóðin 

leti yrði. 

 

Að rímið sjálft og háu hljóðin 

hugurinn myrði. 

 

Að betur diki brimið og flóðin 

bragurinn stirði. 

 

Samt er hún þarna söngvaglóðin 

sem ég virði. 

 

Aum er hún veröld axli þjóðin 

enga byrði. 

 

Eins ég væri upp í móðin 

ef ég þyrði. 

 

Hart er í búi ef ég óðinn 

úti girði. 

 

Gullkornin í sjónarsjóðinn 

samt ég hirði. 

 

Kvæðin líkt og fögur fljóðin 

fyrir mér virði. 

 

Stormurinn blés en stormaslóðin 

storminn kyrrði. 

                                   FB. 

Þjóðviljinn 15. des. 1974 
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Gamanmál 
 

Þar sem þetta er síðasti vísnaþáttur fyrir jól skulum við nú breyta dálítið útaf og helga þáttinn eingöngu 

gamanmálum. Þeim er aldrei of oft haldið á lofti.  

 

Þingvísa eftir Eirík á Hæli: 

 

Þeir sem eiga á þingi sess 

og þurfa að éta, 

verða að beygjast eins og s 

en ekki z. 

 

Sigurbjörn frá Fótaskinni orti um Friðfinn á Kotmýrum: 

 

Orðavírinn öfugt snýr 

ekki hýr í sinni. 

Lygum spýr, þá kjaftinn knýr 

Kotamýra-Finni.   

 

Egill Jónasson frá Húsavík  varð veikur og óttast var að hann væri með sykursýki. Hjúkrunarkonur voru honum 

umhyggjusamar og vorkunnlátar og þá orti hann: 

 

Nú er ég loksins sagður 

vera sætur 

svo mjög að konur girnast 

á mér kroppinn. 

 

Andvara ég því á mér hef 

um nætur 

og er að verða hræddur 

um sykurtoppinn. 

 

Flugfreyjurnar 

Freyjunafni á fljóðin klínt 

finnst mér vera nokkuð oft 

Þerna ekki þykir fínt 

þegar þær koma upp í loft. 

 

Páll Vatnsdal kveður um ástina: 

 

Sæt er ástin satt er það 

sérstaklega fyrst í stað. 

Svo er hún þetta sitt á hvað 

og súr þegar allt er fullkomnað. 

 

Tæmd brennivínstunna 

Nú er endað hennar hlaup 

hinsta sporið stigið, 

og innihaldið uppá staup 

út í vegginn migið. 

                            Eiríkur frá Garðhúsum. 

 

Vatnsnes og Miðfjörður 

Það má kalla undur að 

ýmsir flytja héðan 

inní Miðfjörð eftir það 

að þeir hafa séð hann. 

                            Sr. Sigurður í Hindisvík. 
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Á Húsavík voru allmiklir jarðskjálftar einn vetur fyrir mörgum árum. Á öðru missiri þar frá voru barnsfæðingar 

með mesta móti í kauptúninu, og þá kvað Egill Jónasson: 

 

Allt er í lagi öllum hjá 

eignast börnin hver sem getur. 

Loksins bregður ljósi á 

landskjálftana í fyrravetur. 

 

Egill kvað eitt sinn er stúlka átti barn í lausaleik: 

 

Fæddur er á Fossi einn 

feikilegur risi. 

Nú hefur einhver yngissveinn 

orðið fyrir slysi. 

 

Maður nokkur á Siglufirði trúlofaðist stúlku sem hét Rósa. Ástarsambandið var stutt, en skömmu síðar trúlofaðist 

hann annarri sem einnig hét Rósa, og þá var kveðið: 

 

Vanti þig aldrei vinur minn 

vín né sæg af drósum. 

Vona ég að vegur þinn 

verði stráður rósum. 

 

Þá er hér önnur frá Siglufirði: 

 

Velsæmis úr hoppar höftum 

hefur upp níð og skammast frekt. 

Til að halda heilsu og kröftum 

honum er þetta nauðsynlegt. 

 

Á 50 ára afmæli Jóns í Axlarhaga kvað vinur hans Haraldur frá Kambi: 

 

Í Axlarhaga sá ég sjón 

sem að eykur grínið. 

Hálf er öldin hálfur Jón, 

og hálfnað brennivínið. 

 

Flestir kannast eflaust við vísuna sem níðir niður síldarplássið Raufarhöfn - Farðu í rassgat, Raufarhöfn / rotni 

fúli drullupollur. En það vita kannski ekki allir að þessari vísu var svarað á staðnum: 

 

Þótt Raufarhöfn hafi ekki andlegan auð 

og enginn sé fegurðarstaður, 

að lasta sitt eigið lifibrauð 

er ljótt af þér, aðkomumaður. 

  

Þetta var ort á síldarárunum. 

 

Blaðavísa um Morgunblaðið: 

 

Þekking á hvað þjóð er græn 

þarf ei djúpt að grafa, 

Mogga fyrir morgunbæn 

meðan flestir hafa. 

                                   Magnús Gíslason. 

 

  



39 

 

Næsta vísa er eftir Stefán Vagnsson. 

 

Ei var þröngt á efni í brag 

ómað af söng í ranni. 

Öls við föng og ljóðalag 

leiðis öngum manni. 

 

Ungur lögfræðingur gerðist bæjarstjóri á Ísafirði. Hann hafði þann kæk að róa mjög í sæti sínu. Þá var ort: 

 

Eignast hefur okkar bær 

aflasæla veiðikló, 

því einn er sá sem alltaf rær 

þó enginn bátur fari á sjó. 

                               

Tómas Guðmundsson sendi þessa heillaósk: 

 

Leiði þig gæfan sannan sælustig. 

Satan og allt hans hyski frá þér víki. 

Himnanna drottinn hoppi kringum þig, 

„helgist þitt nafn og tilkomi þitt ríki". 

 

Laufey Valdemarsdóttir var að halda ræðu á fundi í Alþýðuflokknum og bar það af sér að hún hefði klofið 

flokkinn 1937. Þá var ort: 

 

Við alþýðuna ást ég batt 

þótt aðrir fái lofið. 

En Þura og Inga, það er satt, 

þær hafa báðar klofið. 

 

Sr. Einar á Borg orti til kunningja síns: 

 

Sankti Pétur sagði mér 

að sjálfsagt inn þér myndi hleypt 

en dropann yrði að draga af þér   

og daður yrði ekki leyft. 

Þjóðviljinn 22. des. 1974 
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Níels skáldi 

 
Það hafa margir hagyrðingar og skáld fengið viðurnefnið ,,skáldi“ í sinni sveit. Oft var það aðeins vegna þess að 

þeir voru einna skástir hagyrðingar í sveitinni, en örfáir báru þetta viðurnefni þó með sóma. Einn af þeim var 

Níels Jónsson eða Níels ,,skáldi“ eins og hann var jafnan nefndur. Níels var Skagfirðingur og þar í sveit á 18. og 

19. öld þurfti þó nokkuð til að fá þetta viðurnefni. Níelsi hefur verið skammarlega lítið sinnt, miðað við hversu 

góður hagyrðingur, eða heldur skáld hann var. En hann var fátækur erfiðismaður lengi vel og slíkum var oftast 

ekki haldið mjög á lofti og er ekki enn hjá þeirri akademísku mafíu sem flokkar menn í skáld, alþýðuskáld og 

hagyrðinga, hér á landi.  

 

En nóg um það. Meiningin er að kynna nokkrar af vísum Níelsar hér í þættinum, en af miklu er að taka og því 

erfitt að velja. Eftir hann liggur á annað hundrað binda á Landsbókasafninu sem væri uppá nokkur bindi væri það 

gefið út.  

 

Níels var fæddur að Flugumýri í Skagafirði 1782 og andaðist 1852. Og látum nú vísurnar tala.  

 

Stúlka sem Níels var í kunningsskap við talaði um það eitt sinn hve miklu væri skemmtilegra að lifa og 

auðveldara mörgu í verk að koma þegar sól hækkaði á lofti, þá kvað Níels: 

 

Fljóðs íþróttir fljóðs að bera 

fáguð skarti listakyns 

ljóssins dóttir læst þú vera 

en líka þarftu myrkursins. 

 

Ritdómur um rímur 

Hleiðólfs trana er hræð um kvik 

hrosshársgrana löður, 

og á hana blásvart bik 

borið með svanafjöður. 

 

Ungur og framgjarn bóndi vildi allt gera í einu á jörð sinni og kenndi um ómennsku annarra að það hafði ekki 

verið gert, þá kvað Níels: 

 

Mörgu koma viltu í verk, 

sem veit til nytja 

frekara hér til fram þig hvetja 

forsjálni mun vin þinn letja. 

 

Flest allt stofna viltu vel, 

en veistu af hinu: 

Þeim sem byrjar allt í einu 

ekkert stundum varð úr neinu. 

 

Einu sinni hitti Níels Jón á Strjúgi, nirfil sem stolið hafði verið frá úr skemmu, þá sagði Níels: 

 

Góss sitt aldrei geymir strjált 

gamli Jón á Strjúgi. 

Holl er þjófum hreiður álft 

halurinn mauradrjúgi. 

 

Níels dáði Eggert Ólafsson mjög og orti þegar ljóðabók Eggerts kom út: 

 

Ímyndunarloftið létt 

lyfti sólum hærra. 

Hreinni sál, og fást mun frétt 

fáir þenki stærra. 
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Níels krafðist meira af lærðum mönnum en sér og sínum líkum úr almúgastétt, en vildi þó ekki láta þá drottna 

yfir þankafrelsi sínu og orti: 

 

Mærðargreinum hvar sem hreyfði 

hef ég æ skrifað fjötralaus 

aldrei neinum lærðum leyfði 

lögsögn yfir mínum haus. 

 

Níels orti margar rímur, þar á meðal Fransrímur sem fengu misjafnar undirtektir, en hann leit stórt á sig og 

skáldskap sinn og orti: 

 

Þenkjurum einum þægð er í 

þankaverkum mínum 

ég þeim trautt að öðrum sný 

aldrei hnugginn fyrir því 

Fransrímur þó fóttroðist af svínum. 

 

Margt fleira eftir Níels ætti skilið að birtast hér en látum þetta duga að sinni og snúum okkur að aðsendum 

vísum.  

 

 

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. Um leið og Heimir kemur inn úr dyrunum fer hann með vísu, og hélt ég að nú væri hann að byrja á 

vísnaleiknum, en frétti seinna að hann ætti ekkert í þeirri vísu, sem ég man ekki lengur hvernig var. En þá 

svaraði ég honum svona: 

 

Nú er farinn friðurinn, 

flest vill angur ljá mér, 

því Raufarhafnar-rumurinn 

ríður húsum hjá mér. 

 

Hann svaraði að bragði: 

 

Angur mun ég engum baka, 

ekki bregðast vonum. 

Þótt ríði núna risum þaka, 

rekkja vil hjá konum. 

 

Og ég aftur: 

 

Þótt kætist núna kvennaval, 

kveðskap þinn að heyra, 

eitt er gjörð — og annað tal. 

Ætli þú getir meira? 

 

Fleiri urðu vísurnar - en þær eru ekki prenthæfar.“ 
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Og þessar vísur sendi Valdimar Lárusson úr Kópavogi okkur: 

 

Ég sendi þér hérna tvær vísur, sem mér duttu í hug í sambandi við hið nýja frumvarp til laga um Útvarpsráð: 

 

Margt er skrafað, mörgu spáð, 

margur haldinn þráa. 

Íhaldið og útvarpsráð 

elda silfrið gráa. 

 

 

Og þegar menntamálaráðherra tók að sér í sjónvarpinu að bera í bætifláka fyrir þetta frumvarp: 

 

Austfjarðabóndinn var sauðarlegur á svipinn 

er sást hann á skjánum fjalla um útvarpsráðslögin. 

Líkt eins og vær'i 'ann í sitjandann kreistur og klipinn, 

og kysi að leyna að það sæist í afturhaldsdrauginn.  

                                                Valdimar Lárusson.    

 

Þjóðviljinn 29. des. 1974                                                               
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Vísnaþættir árið 1975 

 

Úr ýmsum áttum 

 
Ég vil nota tækifærið í þessum fyrsta vísnaþætti ársins að óska öllum lesendum þáttarins gleðilegs árs og þakka 

fyrir það sem var að líða og þó alveg sérstaklega þeim sem hafa stuðlað að fjölbreytni hans með því að senda 

okkur vísur, nýjar sem gamlar. Og þessi þáttur verður eingöngu helgaður aðsendum vísum sem okkur bárust 

seint á síðasta ári. Þá vil ég og koma strax að leiðréttingu á höfundi einnar vísu sem við birtum á dögunum, en 

það var vísan Sæt er ástin, satt er það þessi vísa er eftir Jóhannes úr Kötlum. En snúum okkur þá að vísunum. 

 

Í tilefni af Jólahugleiðingu Flosa Ólafssonar í Þjóðviljanum laugardaginn 21. des. s.l.: 

 

Traust er sjónin, trúum  því, 

tollverðina lofum, 

sem að þefa og þukla í 

þekktum meyja klofum. 

 

Sagði hassið hulið í 

hennar þarmi, sérðu. 

En Flosi lýgur þessu, því 

það var að framan verðu. 

                                    Adolf J.Petersen. 

 

Þá hefur okkur borist bréf, vegna vísnanna um Raufarhöfn í þættinum 22. des. s.l. og í bréfinu segir að vísurnar 

hafi verið þrjár en ekki tvær og sú þriðja sé svona: 

 

Ég vinn fyrir matnum á mannlegan hátt 

og mun hann því borga að fullu. 

En ég get ekki skilið þann guðlega mátt 

að gera allt fagurt að drullu. 

 

Þegar Ólafur Jóhannesson átti í mestu þrautastríði við myndun ríkisstjórnar sl. sumar höfðu ýmsir flokksbræður 

hans, þ.á.m. einn vinstri sinnaður verkamaður á Höfn í Hornafirði þungar áhyggjur útaf fæðingarhríðum nýrrar 

ríkisstjórnar. Einn morguninn, þegar áðurnefndur verkamaður kom að kaffiborði á vinnustað sínum voru þessar 

vísur þar hjá lagðar: 

 

Af sér gengið er nú flest 

ófarirnar kunnar. 

„Aumt er að sjá í einni lest" 

Ólaf, Geir og Gunnar. 

 

Láttu samt vel liggja á þér 

lundina berðu þýða, 

því Ólafur hreiðri útúr fer 

ungi sem að skríði. 

 

Líður að því sem líklegt er 

hann labbi fyrstu sporin. 

Og víst má telja að verði hér 

„víðreisn" endurborin. 

                                      Torfi Þorsteinsson. 
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Og af nýlegum ummælum Ólafs Jóhannessonar, fyrrv. forsætisráðherra, þess efnis að menn yrðu nú að lifa 

sparlegar en fyrr, orti Benedikt Gíslason frá Hofteigi: 

 

Frétta menn úr ýmsri átt 

örlög vona sinna. 

Ólafur kvað nú eta smátt, 

aðrir fá þó minna. 

 

Jóhannes Straumland sendir eftirfarandi bréf: „Í Stéttarbaráttunni — 10. tbl. 3. árg. 1974 er kvæði um Einar 

Olgeirsson. Eftir að hafa lesið þetta kvæði og ígrundað það, duttu eftirfarandi vísur í huga minn: 

 

Auðvaldsblækur yrkja níð 

um Einar kallinn. 

Sjálfsagt laun þeir sækja fríð 

í CIA-dallinn. 

 

Kjölturakkar kallast mega 

kjötflotsgránar, 

uppaldir í auðvaldsstofum 

en ekki neinum moldarkofum. 

 

Rógburðar þeir ríða gandi 

(Roy á Tigger). 

Auðhringanna ættarlaukar 

eru þessir drullubaukar." 

 

Magnús J. Jóhannsson sendir okkur einkar skemmtilegt bréf, fullt með ágætum vísum. Bréfið er nokkuð langt, 

þannig að ég ætla að skipta því í tvo þætti, en hér kemur fyrri helmingurinn: 

 

Góði „vísnaþáttur"! Ég sendi þér hér með nokkrar stökur, eldri og yngri, ortar af margskonar tilefni, en sumar þó 

nálega án tilefnis. Eins og gefur að skilja eru svona stökur misjafnar að gæðum og er margt, sem því veldur. 

Aðalatriðið er þó, að mínu mati, að halda við hinni gömlu og þjóðlegu menningarerfð Íslendinga að yrkja rímað 

og stuðlað mál, en það hefur verið eitt af mest áberandi séreinkennum í íslenskri ljóðagerð um langan aldur. Auk 

þessa býður rímað og stuðlað mál upp á ótrúlega mörg listræn form í ljóðagerð, sem, þegar vel tekst til, er eins 

og fagur skrautsaumur á dýrmætu klæði. Þáttur stökunnar til skemmtunar er svo annað atriði, sem ekki verður 

rakið hér. Ég hygg, að þegar fordómalaust mat verður framkvæmt á sögu Isl. menningar og lista, verði það 

viðurkennt að ferskeytlan sé ein af dýrmætustu perlunum í því safni, auðvitað misjöfn að gæðum eins og önnur 

verk okkar mannanna, ekki síst listaverk.  

 

Haustvísa 

Vetrarhljóma heyra má 

hausts í rómi falda. 

Sumarblómin fögru fá 

feigðardóminn kalda. 

 

Beðist vægðar 

Verum sáttir, ljúfu ljóðin 

leiki dátt um hyggjurann. 

Verri þáttinn, illa óðinn 

aftur láttu í handraðann. 

 

Sannleikur 

Ef þeir dingla dollaraseðli 

dregst að íhaldshyskið leitt. 

Þetta er þess innsta eðli, 

engin rök fá slíku breytt. 
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Eftirfarandi vísa var ort um mann, sem undirritaður þekkti meira en af afspurn: 

 

Góðmennskunnar gullnu strönd 

gekkstu líkt og fleiri. 

Réttir ávallt hjálparhönd 

hinum kraftameiri. 

 

Í skíðaferð 

 

Gnötra hlíðargrárra fjalla, 

grenjar víða sollinn mar, 

þegar á skíðum þessar falla 

með þetta gríðar holdafar. 

 

Útaf kvenpresti 

 

Í þeim stöðugt meir og meir 

magnast trúargrillan, 

karlpresta og Auði Eir 

angrar sama villan. 

 

Eins og sjá má 

 

Votergeit þeim víða hratt 

vægðarlaust í hallann. 

Margur íhaldsdurgur datt 

dofinn, beint á skallann. 

Þjóðviljinn 5. janúar 1975 
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Látum fjúka stöku 
 

Einn af velunnurum þessa vísnaþáttar leit við hér á Þjóðviljanum fyrir nokkrum dögum með vænt handrit af 

skemmtilegum vísum eftir ýmsa höfunda og sagði: ,,Notaðu úr þessu þegar þig vantar efni.“ Og eftir lestur þessa 

handrits er alveg óþarfi að hafa svo lítillátan formála, þarna var ekkert nema góðar vísur, og maður þarf 

sannarlega ekki að vera í efnishraki til að nota úr þessu handriti sem uppistöðu í vísnaþátt. 

 

Fyrst koma hér vísur eftir hinn góðkunna hagyrðing Harald Hjálmarsson frá Kambi: 

 

Byrðar lífsins ber ég hátt, 

brattan stika halla. 

Reyni að sýna með því mátt 

meðan ég er að falla. 

 

Tölum fagurt tungumál 

teygjum stutta vöku. 

Lyftum glasi, lyftum sál. 

Látum fjúka stöku. 

 

Fagrar ræður, fögur ljóð, 

frjálsmannlegur andi, 

er eitt sem hæfir okkar þjóð 

og okkar kæra landi. 

 

Nú fer ég að lesa lög 

og læra um svik og hrekki, 

því lítið gagnar höndin hög 

og heiðarleikinn ekki. 

 

Hjá mér stendur flaskan full 

fjörs ég drykkinn kenni. 

Það er ekkert samlagssull 

sem að er á henni. 

 

Flaskan mörgum leggur lið 

læknar dýpstu sárin. 

Hópur manna heldur við 

hana gegnum árin. 

 

Enn þá, get ég á mig treyst. 

ölinu frá mér hrundið. 

En þetta er orðið eins og þú veizt, 

erfiðleikum bundið. 

 

Haraldur er á því enn 

þótt enginn geti séð það. 

Það eru fremur fáir menn, 

sem fara betur með það. 

 

Skagafjarðar fögur sýsla 

fer að verða miður sín, 

skelfur alveg eins og hrísla, 

ef ég smakka brennivín. 

 

Halla sundrað sálarflak 

siglir á dánum vonum. 

Það þarf hundrað tonna tak 

til að bjarga honum. 
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Hér er leiði Haraldar 

hann var ætíð snauður. 

Uppi á fjörum Framsóknar 

fannst hann leginn dauður. 

 

Allir dagar eiga kvöld, 

allar nætur daga. 

Þannig verða árin öld, 

aldir mannkynssaga. 

 

Þá er rétt að líta aftur í bréfið sem hann Magnús J. Jóhannsson sendi okkur og við birtum vísur úr í síðasta þætti: 

 

Staka 

Klettahjalla, klif og stalla 

klæða alla skuggatjöld. 

Litinn fjallið lét á skalla 

Ljósan mjallarhött i kvöld. 

 

Að gefnu tilefni 

Konan mína knöppu vörn 

kveðst ei vilja heyra. 

Ég á að smíða bíla, börn 

báta, lús og fleira. 

 

Á baðstað gekk stúlka svo fáklædd, sem verða mátti, utan algjörs klæðleysis: 

 

Allt þetta, sem ekki sést 

eflaust vert er fatanna. 

Heillar mig þó held ég mest 

haftið milli gatanna. 

 

Maður úr söfnuði „Votta Jehova" hafði oft lýst því yfir að heimsendir yrði á næsta ári, og gekk svo í mörg ár. Í 

tilefni þessa varð eftirfarandi vísa til: 

 

Ekki vel með glópsku gekk, 

gömul spá er fallin. 

Heimsendinum frestað fékk 

frægur dellukallinn. 

 

Á ferðalagi kvaðst kona ein vera „rauðsokka" og ræddi mikið um jafnrétti kvenna. Undirritaður gerði sér það til 

tímastyttingar að andmæla henni. Af þessu tilefni varð eftirfarandi vísa til: 

 

Rauðsokka með rjóða kinn 

rífst um kvennagengi. 

Við að barna bóndann sinn 

baukað hefur lengi. 

 

Svona er lífið 

Eitt sinn þráði ég þriflegt hreiður, 

þrýstna konu og vöggu. 

Nú er ég fyrir löngu leiður 

á lífinu og Möggu. 

 

Ekki nýtt 

Þegar sólin bjarta og blíða 

bak við hólinn leggst í dá, 

upp í ból ég einn má skríða, 

enginn skjól mér veitir þá. 
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Um yfirmann 

Eitt sinn var hann alvaldur, 

er nú bara hálfvaldur, 

kynni að verða kvartvaldur, 

kannski aðeins Þorvaldur. 

 

Auðvitað 

Pyngja er full af peningum, 

á pyttlu sull frá útlöndum, 

í mig bulla ég afgang´num, 

enda fullur réttbráðum. 

 

Þetta er satt 

Einatt bullan æði klúr 

íhaldssullið lapti, 

leirburðsdrullan lak svo úr 

lygafullum kjafti. 

 

Að fenginni reynslu 

Víða klandur verður á, 

víkur standið dáða 

þegar fjandar illir á 

okkar landi ráða. 

 

Stúlka átti óskilgetið barn og olli hneykslun hinna ærukæru og syndlausu. 

 

Maríu hér margir dá, 

mjög sem er að vonum 

en drekkja þó í Öxará 

öðrum gleðikonum. 

 

Til manns, sem oft kom í Útvarpið: 

 

Löngum hefur lítið grín 

létt mér tímans byrði, 

en alltaf finnst mér þögnin þín 

þúsund dala virði. 

Þjóðviljinn 12. janúar 1975 
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Þegar Matthías var kjörinn á þing 

 
Enn er af nógu að taka af því efni sem okkur hefur verið sent upp á síðkastið. Við byrjum þáttinn á því að sjá 

lokakaflann úr bréfi Magnúsar J. Jóhannssonar til okkar. 

 

Þegar Matthías Mathiesen var kjörinn á þing:   

 

Úr því drottinn ekki skóp 

eik af krækilyngi, 

hví skyldi hann þá gera glóp 

að gæfusmið á þingi? 

 

Verkstjóri einn, Einar að nafni, gekk ævinlega með hendur á baki er hann leit eftir verkum undirmanna sinna. 

Hafði verið talinn góður verkmaður. 

 

Víst er Einar verklaginn 

vinur, enda sérðu 

að hann gerir gallann sinn 

götugan aftanverðu. 

 

Eðlilega 

Ef á Rússa einhver lýgur 

íhaldssamur sláni, 

af trúgirni á sig mígur 

auminginn hann Stjáni. 

 

Það er nú svona 

Þegar lít ég hlýlegt hold, 

af hjarta glaður 

alltaf verð og upptendraður, 

allur nýr og betri maður. 

 

Um Hannibal 

Situr nú í Selárdal 

síst þó elski friðinn. 

Hafið þið séð Hannibal 

höggva rekaviðinn? 

    ------------- 

 

Þegar lundin gerist grá, 

—  gleymdur  kratabubbum   — 

skaðræðis hann skeytir þá 

skapi á viðarkubbum. 

 

Nokkrar stökur úr litlu ljóði er ég kalla Að kvöldi: 

 

Yfir voga blíður blær 

blæju togar gára. 

Geislum logar svalur sær, 

sandi að rogast bára. 

 

Döggin mjúka leggst í laut, 

lindir strjúka bakka. 

Ferðasjúkur þeyr ei þaut 

þá um hnjúk og klakka. 
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Svanir vogum synda á, 

sig í bogum hneigja, 

Aldan sogast hleinum hjá, 

hún er og að deyja. 

 

Kemur ótta hljóð og hlý, 

húmið fljótt að skundar. 

Sína nóttin sveipar í 

svæfla, rótt allt blundar. 

                                 Magnús J. Jóhannsson. 

 

Svo er hér annað bréf sem Þingeyingur með stórum staf sendi okkur: Vísa Adólfs Petersen um Flosa, 5/1, minnir 

á alþekkta þingeyska vísu, er ort var um slægnalán prests nokkurs, þ.e.a.s. svarvísan var á þessa leið: 

 

Sagt er að við höfum selt fyrir hí 

sálna vorra gengi. 

Konsi lýgur þessu, því 

það var bleikjuengi. 

                             Þingeyingur með stórum staf. 

 

 

Þá er hér bréf sem Valdimar Lárusson sendi okkur: 

 

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, jafnvel Ben. Ax 

í Vísi er tekinn upp á þessu. Hér eru nokkrar vísur, gamlar og nýlegar, áður óbirtar. Ég sat að tafli, og átti í 

nokkrum erfiðleikum, þá kvað ég: 

 

Löngum kátt ég lék og dátt 

lífs að sáttaboðum. 

Nú er fátt um fínan drátt, 

fækkar máttarstoðum. 

 

Staka 

Óðs af staupi oft ég saup 

orðaskaupið hressti geðið. 

Annars hlaup og engin kaup, 

aðeins raup þá skást var kveðið. 

 

Staka 

Þegar bjátar eitthvað á 

eða lengist vaka, 

gaman er að geta þá 

gripið til þín, staka. 

 

Maður að nafni Kjartan reyndi krafta sína á gormum, þá kvað ég: 

(Sléttubönd) 

 

Storma Gandi, óður ár 

yfir landið þeytti. 

Gorma þandi Kjartan knár, 

krafti andans beitti. 

                            Valdimar Lárusson.  
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Þá höldum við áfram að taka úr syrpunni sem velunnari okkar sendi okkur á dögunum og við byrjuðum að birta 

úr í síðasta þætti. Fyrst koma vísur eftir Stefán Stefánsson frá Móskógum: 

 

Margt ég prófað misjafnt hef, 

en mestan halla gerði, 

er hamingjunnar hlutabréf 

hröpuðu úr öllu verði. 

 

Þeim ég sýni vinarvott, 

sem vel ég þekki. 

Og vildi öllum gera gott, 

en get það ekki. 

 

Sagnir fornar sækja fram, 

síst má liðnu gleyma. 

Eflaust færi ég út í Hvamm 

ef Auður væri heima. 

 

Ástin finnur afdrep nóg, 

á sér leynistaði. 

Faðmast enn í rökkurró 

Ragnheiður og Daði. 

 

Nú hefur storminn loksins lægt, 

ljúfur saminn friður. 

Yfirsængin hægt og hægt 

hreyfist upp og niður. 

 

Loks koma svo nokkrar vísur sitt úr hverri áttinni: 

 

Ein er meyjan öðrum vænni 

iðju vafasama stundar. 

Eftir því sem þúfa er grænni 

þefa af henni fleiri hundar. 

                                            ???? 

 

Get ég þeigi gert að því, 

guðs þó feginn vildi, 

þó að smeygist þankann í 

það, sem eigi skyldi. 

                                Gamall húsgangur. 

 

Margt er það sem milli ber, 

mikinn þótt ég rói. 

Ekki má ég unna þér, 

álfakroppurinn mjói. 

                         Steinn Steinarr (?) 

Þjóðviljinn 19. janúar 1975 
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Lausavísur 
 

Enn einu sinni verður þátturinn borinn uppi af vísum sem lesendur hafa sent okkur. Við byrjum á bréfi sem  

Hugi Hraunfjörð sendi okkur: 

 

Kvonfang 

Eina nistis nift ég þekki 

nauða sviftri önd 

mig því gifta mun ég ekki 

meðan lyfti hönd. 

 

Þingsjá 

Það má segja um þessa stjórn 

þar að teygist líkur 

enn þá megi færa fórn 

fjöldinn eigi ríkur. 

 

Ei til sólar sést víst meir 

Svartaskóla gaman 

meðan Óli og hann Geir 

una í bóli saman. 

 

Eins og höfðu hugsað sér 

heimsins löðurmenni 

blessuð þjóðin bað um her 

bara gott hjá henni. 

 

Efla þarf vort orku magn 

ekki flýja vandann 

eins þó verði ekkert gagn 

að því fyrir landann. 

 

Jólavísa 

Ýmsir hafa úr því bætt 

ef að fauk í skjólin 

hvað þeir mikið gátu grætt 

á guði fyrir jólin. 

 

Endir 

Til að yrkja enginn nú 

eyðir sínum tíma, 

hún er orðin úrelt sú 

íþróttin að ríma. 

 

Viðauki 

Ekki þarf að efa það 

ýmsir sviða kenni 

meðan stjórnum standa að 

stegluð auramenni. 

                         Hugi Hraunfjörð. 
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Þá er hér bréf sem okkur  barst fyrir skömmu: 

 

Í síðasta þætti þínum birtir þú nokkrar vísur eftir þann snjalla hagyrðing Harald frá Kambi. Heimildarmaður þinn 

hefir þó ruglast lítilsháttar í ríminu. Ein vísan, sem nafna mínum er þarna eignuð, er ekki eftir hann og auk þess 

ekki alveg rétt með farin. Þessa vísu kenndi mér Jón Pétursson Húnvetningur, einhvern tíma á stríðsárunum og 

var hún þá nýort af honum sjálfum: 

 

Hans er sundrað sálarflak, 

syndir í dánum vonum. 

Það þarf hundrað tonna tak 

til að bjarga honum. 

 

Ég trúi því, að ég hafi á réttu að standa, og lyfti minni kósakkahúfu til heiðurs báðum þessum snillingum 

stökunnar.   

Haraldur Björnsson. 

Þessi vísa læddist inn um gluggann til okkar: 

 

Á Norðurlandi sérhver sála 

söng í moll og dúr, 

í Vaðlaheiðarvegamála- 

verkfærageymsluskúr. 

                                 K. Ísf. 

Hagyrðingar minna mig 

mjög á gamla tísku, 

furðu margir fela sig, 

fæstir þó af nísku. 

                            Steinunn. 

 

Steinunn benti á eftirfarandi vísu eftir séra Helga í Hveragerði: 

 

Til að öðlast þjóðarþögn 

þegar þeir aðra véla, 

gefa sumir agnarögn 

af því sem þeir stela. 

 

Vísan mun ort um góðgerðastarfsemi peningafólks. 

 

Þá koma vísur úr syrpunni góðu sem okkur var send og við höfum birt vísur úr í síðustu þáttum. Jón Arnason 

skáld á Víðimýri réði eitt sinn til sin unglingspilt sem Halldór hét. Grunaði hann konu sína um að eiga vingott 

við piltinn og orti: 

 

Oft á kveldin drýgir dans, 

dregur feld á ljóra. 

Konan veldur meini manns, 

metur heldur Dóra. 

 

Hún svaraði: 

 

Vitin sjást að varnaði, 

vinar brást mér trygglyndi. 

Því með skástri skynsemi 

skipti ég ást í tvo hluti. 

 

Vísur eftir Jón Arnason: 

 

Það er bágt að bjarga sér, 

bilar mátt í leynum. 

Svarta nátt að sjónum ber, 

segir fátt af einum. 
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Fyrir allt mitt ferðalag 

fæ ég litla borgun. 

Nú má ekki drekka í dag 

ef duga skal á morgun. 

 

Eftir Lúðvík Kemp: 

 

Þegar mér er lífið leitt, 

lifi á hæpnum vonum, 

þá veit guð ég þrái heitt 

þjóðnýting á konum. 

 

Lystisemda lífsins njótum 

— liðna tíma er vert að muna. 

þó við stöku boðorð brjótum 

í bróðerni við samviskuna. 

 

Gunnhildur er góð og reykir Fíl. 

Gaman væri að taka frúna í bíl, 

halla sér í hennar mjúka fang, 

hætta að keyra, en sjálfur fara í gang. 

 

Svo skal að lokum enn skora á menn að lyfta nú penna og senda okkur vísur nýjar eða áður óbirtar, eða ef 

vísnasafnarar vildu vera svo velviljaðir að senda okkur eitthvað úr safni sínu. Það er svo miklu meira virði að 

geta byggt þáttinn upp með vísum sem berast manni á þennan hátt heldur en að vera að leita í bókum eftir 

snjöllum vísum, sem flestir vísnavinir hafa áður lesið. 

 

Loks er svo nýr fyrripartur sem við biðjum hagyrðinga að botna: 

 

Upp er risin enn á ný 

íhaldskreppan grimma. 

------------------------ 

 

Því miður 

Þetta virðist vinur minn 

vera orðinn kækur, 

að þeir láti leirinn sinn 

líka inn í bækur. 

 

Stökur 

Orkuþrunginn er ég stóð 

úti'á pung að skaka, 

þá var unga auðarslóð 

oft var sungin staka. 

Þjóðviljinn 26. janúar 1975 
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Ung og heit með augun blá..... 
 

Mér barst í hendur lítið kver fyrir skömmu, sem hefur að geyma ljóð og lausavísur eftir lítt þekktan höfund,  

Karl Halldórsson fyrrum tollvörð. Karl var fæddur að Útibleiksstöðum í Heggstaðanesi 1904, en hann lést 1963. 

Mér fannst margar stökurnar í þessari bók mjög góðar og ætla að leyfa lesendum að kynnast þeim og vita hvort 

þeir eru mér ekki sammála. 

 

Æskan geymir óðul sín, 

engar gleymast nætur, 

okkur dreymir áfengt vín 

eða heimasætur. 

 

Enn er bjart um unga sál, 

auðgast hjartað snauða. 

Fagurt skartar skáldsins mál 

skírt í „svartadauða". 

 

Ung og heit með augun blá, 

aðra veit ég hvergi, 

af því leitar öll mín þrá 

upp að Geitabergi. 

 

Oft er snauð af andans glóð 

útlitsfögur stofa, 

meðan fæðist listrænt ljóð 

lágum moldarkofa. 

 

Vefur hugann vetrarhjarn, 

vor er hvergi að finna. 

Ég er ekkert óskabarn 

æskudrauma minna. 

 

Ég á von á því, að fleirum en mér þyki hér vel kveðið.  

 

Adolf Petersen sendi mér bréf um daginn sem fer hér á eftir: 

 

Eftir að hafa lesið vísnaþáttinn í Þjóðviljanum þann 19. janúar s.l.: 

 

Leit ég yfir ljóðin smá, 

las ég þau í kringum, 

og margt er það sem minnir á 

MONTIÐ í Þingeyingum. 

 

Alltaf er verið að minna mann á kvennaárið, og jafnréttiskröfur kvenna, kannski ekki að ástæðulausu, og þó. 

 

Fölna ástir, falla tár, 

færri gleðistundir, 

það er krafa kvenna í ár 

— að karlmenn liggi undir. 

 

Nú er rætt um efnahaginn, og sýnist sitt hverjum. 

 

Alþýðan skal færa fórn, 

fátæk bera skaðann, 

en bráðum hnígur hægri stjórn. 

hrynur undirstaðan. 
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Þá er hér bréf frá Gömlum Skagfirðingi: 

 

Gamall Skagfirðingur dvaldi um mánaðartíma á Landsspítala veturinn 1970. Þá buðu læknar að útvega honum 

pláss á Vífilsstöðum nokkurn tíma, meðan hann væri að hressast. Þáði hann þetta með þökkum. Eftir 

heimkomuna frá Vífilsstöðum varð honum að orði: 

 

Ég get hvergi yndi fest 

orðið lífs á tröðum, 

en hugurinn leitar held ég mest 

heim að Vífilsstöðum. 

 

Svo eru hér þrjár vísur af öðru tilefni: 

 

Það er okkar Matta að meta 

og miðlungshyski gefa svar: 

öreigarnir eiga að éta 

aðeins minna en áður var. 

 

Íhaldið matar á margan hátt 

manninn á lyginni hráu, 

það brýnir oft kutann og brytjar smátt 

bitana handa þeim smáu. 

 

Víst er stjórnin þarfaþing 

því má enginn neita. 

Framsókn hefir farið hring, 

fjöllynd má hún heita. 

                           Gamall Skagfirðingur. 

 

Að lokum eru svo vísur úr syrpunni góðu eftir ýmsa höfunda. 

 

Eftir Sveinbjörn Beinteinsson: 

 

Þótt ég færi vítt um veg 

var ég þér alltaf nærri, 

hvar sem þú ert þar er ég, 

þó ég verði fjærri. 

 

Mælist varla meira en spönn 

mittið fagra og netta, 

þú ert orðin alltof grönn, 

á ég að laga þetta? 

------------------- 

 

Þó að nú sé atómöld, 

er samt býsna gaman 

að geta svona kvöld og kvöld 

kveðið stöku saman. 

                         Halldór Blöndal. 

 

Ég elska þessi atómljóð, 

sem enginn skilur. 

Þau hvíla alveg í mér vitið, 

sem er að verða þreytt og slitið. 

                               Bjarni frá Gröf. 
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Ég öfunda atómskáldin 

af þeirra miklu list. 

Þeir sem fátækir eru í anda 

um eilífð fá himnavist. 

                            Kankvís (Úr Alþbl.) 

 

Ill var hlutdeild örlaganna, 

atómskálda rímlaust fjas. 

að höfuðsmiður hortittanna 

heita skuli Matthías. 

                               Helgi Hjörvar. 

 

Hirði ég hvorki um stund né stað, 

studdur fárra griðum. 

Þannig fer ég aftan að 

öllum mannasiðum. 

                         Jón S. Bergmann. 

 

Þeim hefur verið þörf að sjást. 

þrá í æðum blossar. 

Skyldu þeir vera í ætt við ást 

allir þessir kossar? 

 

Enn er honum um það kennt 

ef að gildnar svanni. 

Það eru öflug element 

í ekki stærri manni. 

                         Egill Jónasson. 

 

Öllum sveinum illa tók, 

ein því jafnan sefur. 

Hún er líkt og lokuð bók, 

sem lesið enginn hefur. 

                          Bragi Jónsson frá Hoftúnum. 

 

Innan um bæinn eins og skass 

æðir þessi kona. 

Fleiri hafa fætur og rass, 

en flíka því ekki svona. 

                                  Eyjólfur Þorgeirsson. 

Þjóðviljinn 2. febrúar 1975 
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Enn um þorravísur 
 

Enn senda menn Þjóðviljanum bréf vegna Þorravísunnar sem birtist á forsíðu blaðsins hinn fyrsta dag Þorra. 

Jóhann Sveinsson frá Flögu sendi vísnaþættinum fróðlegt og skemmtilegt bréf um þessar Þorravísur. Þar kemur 

fram enn einn fyrripartur við Þorradægrin þykja löng, og segir Jóhann að þá vísu sé að finna í Hrólfsrímum 

kraka, en fyrri hluti þeirra er ortur af Eiríki Hallssyni f. 1614 d. 1698. Þetta er fyrsta vísa rímnanna og er svona: 

 

Surta bál við gómagöng 

geymir nálaskorðan. 

Þorradægrin þykja löng 

þegar hann blæs á norðan. 

 

 

Eins er í ljóðmælum Sveinbjarnar Egilssonar þessi fyrripartur: 

 

Ef að vantar varmaföng 

víst og heyjaforðann, 

Þorradægrin þykja löng 

þegar hann blæs á norðan. 

 

 

Það er mjög sennilegt að kenning Jóhanns um að botninn -Þorradægrin þykja löng-  hafi geymst meðal manna 

sökum þess hve snjall hann er en menn gleymt fyrripartinum og síðan hafi hagyrðingar prjónað hann framan við, 

og þar er sennilega komin skýringin á því hve margir fyrripartar eru til við þennan botn. En nóg um það; snúum 

okkur að öðru efni. 

 

 

Dr. Björn Jónsson í Swan River í Kanada skrifar okkur eftirfarandi bréf: 

 

Kæri S.dór: 

 

Þökk fyrir Vísnaþáttinn og blessaður haltu honum áfram í rauðan dauðann. Þann 19. jan. ferðu með „Gamlan 

húsgang". Hann kann að vera húsgangur, með því Mogginn var með hann líka úr safni B.S. einnig ófeðraðan. 

Ekki er hann þó gamall mjög, og báðir hafið þið hann rangan, en Moggi þó verri, sem vera ber. Hann er eftir 

langömmu mína, Guðrúnu Sigurðardóttur (Varabálks), Guðmundssonar, konu Stefáns á Heiði. Eftir hana ganga 

fleiri „húsgangar".Villa þín er í fyrstu línu, á að vera: Get ég eigi gert að því, og auðvitað fegin, kvenkyn, í öðru 

vísuorði. Það er jú eitt og annað sem smeygist í þankann hjá okkur stundum. 

 

 

Þá er hér annað bréf, en það er frá Einskonar Norðlendingi hann skrifar: 

 

Ég hefi lesið vísnaþáttinn með mikilli ánægju, en þó var best að fá vísur eftir Halla Hjálmars. Hann var hreinasti 

snillingur. Hann kunni að vera fyndinn án þess að vera klúr, þó hann væri stundum klúr. Eins og þegar hann var 

að grínast við kvenmann, ég held síðasta árið sem hann lifði. Daman hélt að það væri nú lítið gagn að honum nú 

orðið, og Har. samsinnti því. 

 

Undir mér er lítið og lint, 

leiður er sá baginn —, 

en áður var það stórt og stinnt 

— þá stóð mér allan daginn. 
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Þetta hefði verið klúrt í annars meðförum. Þú birtir vísu, sem þú sagðir vera eftir Stefán frá Móskógum: Storminn 

hefur loksins lægt,... o.s.frv. Þessa vísu kenndi Ragnar Magnússon endurskoðandi mér fyrir meira en 20 árum, og 

kvað hana vera eftir Teit Hartmann. Ragnar var vel kunnugur Stefáni, og ég tel fráleitt að Ragnar hafi ekki vitað 

ef vísan var eftir hann. Sagan um vísuna: T. hafði verið að skemmta sér með kunningja sínum. Undir morgun 

bauð kunninginn T. heim til sín til að fá eitthvað í gogginn. Er heim kom tók kona kunningjans á móti þeim og 

voru móttökurnar heldur kaldranalegar og óblíðar skammir dundu á kunningjagreyinu. Hann reyndi að stilla 

konuna, fékk hana með sér inn í stofu, en bað T. að bíða í eldhúsinu. T. beið góða stund og hlustaði á óminn en 

skyndilega varð hann þess áskynja, að það ríkti dauðaþögn í húsinu. Hann fór á stjá að leita að húsráðendum, og 

það var þegar hann opnaði svefnherbergisdyrnar, að hann sá hvað logninu olli. 

 

 

 

 

Þá koma hér þrjár vísur sem Valdimar Lárusson sendi okkur í bréfi nýlega:  

 

Mig langar til að leggja smá þraut fyrir lesendur þáttarins. Þannig er mál með vexti, að fyrir um 15—20 árum 

gerði kunningi minn vísu, en var aldrei ánægður með síðustu hendinguna; hann hefur á þessum árum lagt þessa 

þraut fyrir marga snjalla hagyrðinga, en ekki fyrr en nú fyrir stuttu fengið tvær hendingar, sem hann telur 

viðunandi, en álítur þó, að ef til vill gætu snjallir hagyrðingar gert enn betur. En hendingarnar þrjár eru þannig: 

 

Nú skal óðar brýna brand. 

Beisla ljóða dýran gand. 

Ríms frá sjóði rekja band. 

 

Eins og allir sjá, eru þetta þrjár útgáfur sömu myndarinnar, og nú vantar þá fjórðu, sem ekki má vera síðri hinum. 

Mitt álit er að þetta sé ekki nema fyrir snjöllustu hagyrðinga að glíma við, en ég vil taka það fram, að ég tel mig 

ekki einn af þeim. 

  

Að lokum tvær stökur, hvorug ný, eins og a.m.k. sú síðari ber með sér, sem er gerð á stríðsárunum. 

 

Vetri hallar, vorar senn, 

veldi mjallar dvínar. 

Vel til fjalla ver þó enn 

virkishallir sínar. 

 

Hitlers leiði fjanda fans, 

— fárleg veiðihöndin —, 

stígur gleiðan djöfla dans, 

drepur, eyðir löndin. 

 

Í von um að menn geti skemmt sér við að glíma við fjórðu hendinguna í vísu kunningja míns, óska ég þeim 

góðrar skemmtunar. 

Með bestu kveðjum 

Valdimar Lárusson. 
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Botnar 

Að lokum svo botnar sem okkur hafa borist við fyrripartinn: 

 

Upp er risin enn á ný 

íhalds kreppan grimma. 

------------------------- 

 

Leppmennskunnar leiguþý 

liðugt saman trimma     

                                     J.M.P. 

Sólin fölnar sortna ský, 

sest að ógn og dimma. 

 

 

Háð mun verða um borg og bý 

blóðug kjara rimma. 

 

Ýstrubólgin auðvalds þý 

óð af græðgi „trimma".    

                                    V.L. 

 

Ekki með það aftur sný 

enn mér sýnist dimma 

                          Magnús Þór Hansson frá Smáraholti. 

 

En forðumst slysin, flýtum því. 

Frá með leppinn dimma. 

 

Úr mauradysi magnast því 

mammons leppa rimma. 

                                     V.S. 

Það áttu flestir von á því 

þegar Geir og Óli trimma. 

 

Framsókn hefur hoppað í 

haustnóttina dimma. 

 

Mata krókinn mauraþý 

magnast kjararimma. 

                              Leigubílstjóri. 

 

Og loks nýr fyrripartur: 

 

Ei má bæta kaup og kjör 

kvakar íhaldskórinn. 

Þjóðviljinn 16. febrúar 1975 
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Róma þjóð og ættarland 
 

Það stóð ekki á því að okkur bærist línur í vísuna sem kunningi hans Valdimars Lárussonar orti fyrir 15 til 20 

árum og við birtum í síðasta þætti. Hallgrímur Jónasson, sá kunni hagyrðingur kom með línuna sem vantaði og 

ég trúi ekki öðru en Valdimar og kunningi hans verði ánægðir með hana svona: 

 

Nú skal óðar brýna brand, 

beisla ljóða dýran gand, 

eins frá sjóði rekja band, 

róma þjóð og ættarland. 

 

Það er sem sagt síðasta ljóðlinan sem er frá Hallgrími og ég fæ ekki betur séð en að hún sé svo vel felld að því 

sem á undan kemur að ekki verði á betra kosið. 

 

Hér kemur svo staka eftir Hallgrím sem hann lét fylgja með línunni: 

 

Leigur bjóða kana klóm 

klækja gróða blaða. 

Eigur þjóðar skitnum skóm 

skattaóðir vaða. 

 

Vísan hans Adolf Petersen vegna kvennaársins sem við birtum fyrir þremur vikum varð til þess, að kona ein í 

Reykjavík svaraði ,,í samúðarskyni" eins og hún sagði, en svarvísa hennar er svona: 

 

Fjöri sviptur fellir tár 

fornum siðum tryggur. 

Hjálparvana og vina fár 

verður sá er liggur. 

 

Þessi var kveðin norður í landi þegar Ólafur Jóhannesson skipaði Halldóri E. að leggja fé í Gjábakkaveginn: 

 

Fjármála er voðinn vís, 

vill þó stjórnin tóra, 

eins og bústinn auragrís 

Óli kreistir Dóra. 

 

Fyrir nokkru var haldin árshátíð Kvæðamannafélagsins Iðunnar. Nokkru áður var ákveðið að efna til 

verðlaunavísnasamkeppni og voru verðlaunin afhent á árshátíðinni. Sá háttur var hafður á að mönnum var gefið 

eitt orð sem miðrímsstofn. Svo fóru leikar að Andrés Valberg fékk bæði 1. og 2. verðlaun og eru vísur hans 

svona:  

 

1.verðlaun 

 

Á skemmtifund með léttri lund 

lífsins bundinn hætti 

folinn skundar greitt um grund 

gæddur undra mætti. 

 

2. verðlaun 

 

Breiskur glanni brúkar kjaft 

bölvun kann að vinna. 

Hefur mannorð margra haft 

milli tanna sinna. 
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Þegar hlákuna loks gerði á dögunum varð Andrési litið út um gluggann og kvað: 

 

Kviknar glóð við klakadranga, 

klökknar óðum gatan hál. 

Geislaflóðið vermir vanga 

vekur ljóð í kaldri sál. 

 

Þessi er aftur á móti eftir Björn L. Gestsson: 

 

Konum fyrst ég kanna hjá 

kærleiks ystu merkin, 

dýpra risti og dái þá 

Drottins listaverkin. 

 

Jón M. Pétursson frá Hafnardal sendir okkur þessa stöku: 

 

Reynist þýðleg rúmferðin 

hjá ræfils landstjórninni 

af henni skríða óþrifin 

útúr flatsænginni. 

 

Hér koma svo þrjár vísur eftir Y. 

 

Fegurð Austurstrætis 

Hér finnst eitt og annað dót, 

ýmsu er hægt að tjalda. 

Götuskáldið gnæfir mót 

gluggum Silla og Valda. 

 

Þegar kosið var inná lista heiðurslaun í stað Þórbergs, Guðmundar Böðvarssonar og Páls Ingólfssonar: 

 

Þótt þeir leggi lambaspörð 

létt í bólið svana, 

áfram standa opin skörð 

eftir snillingana. 

 

Við seinustu stefnu VL-manna: 

 

Þeir stefna fyrir allt og ekki neitt 

íslenskan þeim veldur böli þungu, 

og skrifa kannski kanamálið eitt 

en kunna síður mæðra sinna tungu. 

 

Þá koma hér nokkrar vísur sitt úr hverri áttinni: 

 

Þegar ég tók í hrundar hönd 

 með hægu glingri, 

fannst mér, þegar ég var yngri, 

eldur loga á hverjum fingri. 

                                      Sigurður Breiðfjörð. 

Netta fingur venur við 

veifir slyngur korða, 

hjartað stingur, fær ei frið, 

fallega syngur langspilið. 

                                  Vatnsenda-Rósa. 
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Höfundar næstu fjögurra vísna eru óþekktir: 

 

Þá fyrsta æskuástin hrein 

var í mitt hjarta send, 

ég þóttist standa á grænni grein 

— en guð veit hvar ég stend. 

                                              

Svona er ástin meyju og manns, 

man ei nokkur slíka. 

Ef hún fer til andskotans 

ætlar hann þangað líka.  

                                            

Hjúskapsgiftu vermast við 

virðist klippt og skorið. 

Er þá skipting út á við 

aðal lyftisporið.   

                                           

Reynist flest í veröld valt, 

veltur margt úr skorðum, 

ég er sjálfur orðinn allt 

öðruvísi en forðum. 

                                      

---     

Prédikaði presturinn 

um píslir vítisglóða. 

„Amen" sagði andskotinn, 

aðra setti hljóða. 

                                Örn Arnarson. 

Þjóðviljinn 23. febrúar 1975 
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Nú skal óðar brýna brand 
 

Ekki var Valdimar Lárusson og félagi hans ánægðir með línuna við vísuna Nú skal óðar brýna brand  sem 

Hallgrímur Jónasson sendi okkur. Valdimar hefur skrifað þættinum langt bréf sem ég get ekki rúmsins vegna 

birt í heild; þar segir hann m.a: 

 

 

,,Ég hélt að þegar ég sendi þér þessar hendingar, þá hefði ég skýrt út, hvað ég meinti, að þar færi ekkert á milli 

mála, það vel, að hver sá, sem eitthvert skyn ber á íslenska vísnagerð hlyti að skilja við hvað ég ætti. þ.a.e.s. eins 

og ég tók fram strax, þarna væru þrjár mismunandi útgáfur sömu myndarinnar, og að nú vantaði fjórðu útgáfuna 

af myndinni, sem ekki eða helst ekki mætti vera síðri hinum! 

 

Ég er satt að segja furðu lostinn að jafn gáfaður maður og vel að sér í ísl. vísnagerð og Hallgrímur Jónasson, sem 

ég tel einn snjallasta hagyrðing, núlifandi á landi hér, að öllum öðrum ólöstuðum, skuli heldur ekki hafa skilið 

við hvað ég átti. 

 

Ég skal nú reyna að færa fram rök, máli mínu til stuðnings. Við skulum þá fyrst athuga hendingarnar eins og þær 

komu fyrst frá höfundinum: 

 

Nú skal óðar brýna brand, 

beisla ljóða dýran gand, 

ríms frá sjóði rekja band, 

 

Það hlýtur hver maður að sjá, að þarna er sama hugsunin (myndin) endurtekin með mismunandi orðalagi, þarna 

er hver ljóðlína sérstæð, en merking hennar sú sama, þá vantar fjórðu ljóðlínuna með enn öðru orðalagi, en sömu 

merkingu, það er þetta sem ég og kunningi minn vildum fá fram, ekki einhverja hendingu, sem kemur eins og 

vera úr öðrum heimi, og á ekkert skylt við, eða sameiginlegt með hinum. Við höfum fengið tugi af hendingum á 

borð við þessa síðustu, en það er bara ekki lausnin. Svo til gamans ætla ég að láta fylgja hér þær tvær hendingar 

sem okkur hafa borist, og sem ég gat um áður, og við teljum vel viðunandi, en héldum þó að e.t.v. gæti einhver 

gert enn betur:  

 

Sú fyrri er þannig: 

Ríflegt Óðins kneyfa bland. 

 

Og sú síðari: 

Ryðja slóð um Bragaland. 

 

Að lokum ætla ég svo að láta fylgja hér vísu, sem ort var í þorskastríðinu '58, og ég held að ég fari með rétt mál, 

að sé eftir Kristján frá Djúpalæk, en sé svo ekki þá biðst ég velvirðingar á því, en vísan er svona: 

 

Íslendingar andans vigra 

ennþá draga fram og brýna. 

Auðunn skökull er að sigra 

Elísabetu frænku sína! 

 

Þessi vísa varð mér tilefni annarrar um sama efni, og ætla ég að enda þessar línur með henni, mér finnst það ekki 

svo fráleitt: 

 

Elísabet á Auðun leitar 

— hvað ei mun þó svo títt hjá konum — 

En þegar Auðunn alveg neitar, 

ætlar hún að nauðga honum. 

 

Með bestu kveðjum 

 Valdimar Lárusson. 
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Hannes Hjartarson frá Akranesi skrifar okkur eftirfarandi: 

 

Í vísnaþætti í Þjóðviljanum í dag 23. feb. er vísa sem ekki er rétt með farin. Hér er um að ræða vísuna Svona er 

ástin meyju og manns. Ég kannast við þessa vísu og í mínu minni er hún þannig: 

 

Svona er ástin meyju og manns 

menn ei þekktu slíka. 

Ef þú ferð til andskotans 

ætla ég þangað líka. 

 

Höfundur vísunnar er Ragnar Ágústsson frá Svalbarði á Vatnsnesi. 

 

Ég þakka Hannesi bréfið en ekki skal ég neitt um það segja hvor útgáfan af vísunni er rétt. 

 

Guðmundur Ólafsson sendir okkur þrjár vísur: 

 

Hippagrey með hunda og ketti 

heilaspuna og mandólín, 

eru þarna á einu bretti 

utangátta og miður sín. 

                            

(Sá þá í sjónvarpinu.) 

 

Staddur í vínbúð 

Þó að oft sé allt í hönk, 

askar tómir og dallar, 

þá er ekki þjóðin blönk 

þegar Bakkus kallar. 

 

Fyrir ári eða svo hitti ég Sigurð Grímsson á götu og varð þá einhver gömul vísa á vegi okkar, sem við mundum 

báðir. Þá varð mér að orði: 

 

Margt er ofið mál til ríms, 

margt af því er lélegt bull. 

Einu sinni Siggi Gríms 

sagði það sem stendur gull. 

 

Guðmundur Ólafsson 

Frakkastíg 15 

R. 
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Botnar 

 

Þá er að snúa sér að þeim botnum sem okkur hafa borist við síðasta fyrripart sem því miður misritaðist en í stað 

— íhaldskórinn — átti að standa — íhaldsmórinn.— Þetta kemur þó ekki rímfræðilega að sök, en k-ið var 

vissulega hortittur eins og margir hafa bent á. 

 

Þá er fyrriparturinn réttur svona: 

 

Ei má bæta kaup og kjör 

kvakar íhaldsmórinn. 

------------------------ 

 

Veitum honum verðug svör 

verkum auðvaldsflórinn 

                                     R.B. 

 

Það sjást jafnan þrælaför 

þar sem kreppir skórinn. 

                                    V.L. 

 

Framsókn er að komast í kör 

kreppir hernámsskórinn. 

                                     J.P. 

 

 

Ekki veit ég hvort þessi misritun hefur orðið til þess að menn hafa sent mun færri botna nú en alltaf áður, nema 

menn hafi misst áhugann fyrir að botna. Þess vegna held ég að best sé að sleppa fyrriparti í það minnsta um sinn.    

 

–S.dór 

 

 

Það stóð ekki á svari frá Adolf Petersen vegna konuársvísnanna sem birst hafa í tveim síðustu þáttum. Kona 

svaraði vísu Adolfs í síðasta þætti og nú segir Adolf: 

 

Þína samúð þakka vil, 

það er raunabótin, 

að góðvildin þér gengur til 

að gefa undir fótinn. 

Þjóðviljinn 2. mars  1975 
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„Augnabliksins ævintýr" 
 

Í vísnaþáttunum undanfarnar vikur hefur uppistaða þáttanna verið aðsent efni og er í raun ekkert nema gott um 

það að segja. Þó finnst mér ástæða til að breyta svo lítið til í þessum þætti og hafa uppistöðu hans kynningu á 

hagyrðingi. Sá sem fyrir valinu hefur orðið er Hallgrímur Jónasson kennari. Það getur þó aldrei orðið nema 

örlítið sýnishorn af kveðskap Hallgríms að ræða, og þar sem ég veit að hann er í hópi snjöllustu núlifandi 

hagyrðinga landsins er mikill vandi að velja og hafna úr vísum hans og ég tek fram að það sem hér birtist 

er ekkert úrval, heldur sýnishorn. Það er því kannski ekki úr vegi að byrja á því sem hann segir um stökuna sína. 

 

Stakan mín 

Hún er hvorki dul né dýr, 

dálítill vafafengur, 

augnabliksins ævintýr, 

eins og bærður strengur. 

 

Geld ég skuld og ber á bug 

best í þuldum stökum, 

meðan kuldinn hjarta og hug 

herpir dulum tökum. 

 

Landið góða 

Ort við sólaruppkomu uppá öræfum: 

 

Auðnin hljóða íss og báls 

árdagsglóðum hlýnar. 

Landið góða, förum frjáls 

fjallaslóðir þínar. 

 

Hundalíf 

Í lestarferð úr kaupstað í gamla daga: 

 

Þegar hvorki víf né vín 

vermir lundu slaka, 

finnst mér hálfgert hundalíf 

heila nótt að vaka. 

 

Í vinahópi 

Hlógum, sungum, lékum listir, 

ljóð af tungu flugu snör. 

Hugir ungir, örir, þyrstir 

öllum drunga viku úr för. 

 

Létum harma flesta flýja, 

fyllti barma gleðin heið. 

Ykkar varma vinahlýja 

varpar bjarma á mína leið. 

 

Til hálfvelgjumanns 

Eigi að merkja ættarslóð 

undirlægju kjörum, 

lítið verður landi og þjóð 

lið í hálfum svörum. 

 

Skammarvaðli svarað: 

Skammanöldrið þvöglu þunga, 

þunnt, sem vilpugnauð við skarir. 

Það er líkt og loppin tunga 

leggi svona mál á varir. 
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Í lystigarði Akureyrar 

Ferskeytlan er hrjúf og hlý, 

hnittin, beinir skeytum. 

Þú ert merkust Þura í 

þessum aldinreitum 

 

Um litla jurt og fræið fætt 

ferðu mjúkum höndum 

En vísur þínar eiga ætt 

austur á Mývatnsströndum. 

 

Þekkjumst ekki,' þó ég kem, 

þín hefi lengi beðið. 

Það er aðeins sveitin sem 

svona getur kveðið. 

 

Dauður dagur 

Lítil vísa, léttur bragur, 

liðka skap og taugar styrkja. 

Þetta verður dauður dagur, 

drottinn varnar mér að yrkja. 

 

 

Snúum okkur þá næst að vísum sem okkur hafa borist. R.B. segir: 

 

Nábleik vofa viðreisnar, 

vafrar landið kringum. 

Styðst við ráðlaust stjórnarfar 

stelur af fátæklingum. 

 

Jón Pétursson frá Hafnardal sendir okkur eftirfarandi: 

 

„Við vorum á leið inn í strætisvagn, vinur minn og ég, en á undan okkur fór inni vagninn snotur stúlka. Hvernig 

líst þér á sagði kunningi minn og ég svaraði: 

 

Ellin bannar ást og hopp, 

æskuna sárt ég trega. 

Sjái ég fagran kvenmannskropp 

kitlar mig yndislega. 

 

Í biðröð 

Þarna eru fríðir fætur, 

freista mín Evudætur, 

aftrar þó elli fjandi 

oftast nær að mér.....  

 

Að lokum segir Jón: 

 

Fyrir nokkru varstu með vísu: Eignast hefur okkar bær. Þetta var útúrsnúningur á vísu eftir mig. Í minni 

ruslakompu var þetta svona: 

 

Blómgast hagur, byggðin hlær 

berast höpp að landi. 

Eignast hefur okkar bær 

asna í róðrarbandi. 

 

Um hvern vísan er ort er annað mál, segir Jón. Það væri vissulega gaman að fá meira frá Jóni bæði gamlar og 

nýjar vísur. 
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Kona í Norðurbænum í Hafnarfirði sendir okkur tvær vísur. Hún lýsir aðdraganda þeirrar fyrri svona:  

 

Þegar fjármálaráðherrann kom með fjárlögin fyrir jól, sagði hann að hin mikla hækkun þeirra ætti ekki að snerta 

fólk. Þá varð þessi til: 

 

Svo frábær að eðli og fullkomin í sinni list 

eru fjármálaráðherrans verk með íslenskri þjóð, 

að kraftaverk þau sem að kennd hafa verið við Krist, 

kallast nú ei nema tæplega miðlungi góð. 

 

 

Svo kom Mathiesen fjármálaráðherra í sjónvarpið um áramótin og boðaði kreppu; þá varð þessi til: 

 

Ráðvillt er kirkjan og rislág vor nýárssól 

og rausið prestanna drukknar í kaupsýsluglymnum. 

Þá stígur Mathiesen ráðherra upp í stól 

og startar kreppu og gengishruni á himnum. 

Þjóðviljinn 9. mars 1975 
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„En ef gamli Bakkus bregst“ 
 

Uppistaða þessa þáttar verða vísur eftir hinn kunna hagyrðing Harald Hjálmarsson frá Kambi. Ég hygg að óþarft 

sé að kynna hann fyrir vísnavinum, svo kunnur sem hann er orðinn af vísum sínum. 

 

Undarlega í mig leggst 

að illa reynist vinir, 

en ef gamli Bakkus bregst 

þá bregðast allir hinir. 

 

Undir þetta geta sjálfsagt margir tekið. 

 

Af tilhlökkun titrar minn barmur, 

ég trúi að sálinni hlýni, 

er hátt lyftir hægri armur 

heilflösku af brennivini. 

 

Og þá ekki síður þetta. 

 

Næsta vísa ber þess merki að Haraldur hafi ekki tekið skáldskap sinn alvarlega: 

 

Ljóð mín eru lítils verð 

langt frá því að vera góð. 

Þau eru flest í flýti gerð 

fyrir þann sem næstur stóð. 

 

Næsta vísa er greinilega ein af síðari vísum Haraldar: 

 

Ungum gafst mér orka og vit 

átti vísan framann 

Síðan hef ég látið lit, 

lækkað og gengið saman. 

 

Og enn um Bakkus: 

 

Ég drekk fremur faglega 

og fer ekki yfir strikið. 

Þó ég drekki daglega 

og drekki stundum mikið. 

 

Þegar vínið færist fjær 

fer að versna líðan. 

Það sem virtist grænt í gær 

gránað hefur síðan. 

 

Og að lokum: 

 

Að segja biturt orð í eyra 

angri veldur. 

Þögnin segir mikið meira 

en margur heldur. 

                                          Haraldur Hjálmarsson frá Kambi 
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Þá tökum fyrir vísur sitt úr hverri áttinni. Lúðvík Kemp yrkir: 

 

Þjófgefinni veitti vörn, 

vesælt löðurmenni. 

Með öllum syndum  átti börn, 

en þó flest með henni. 

 

Stefán Vagnsson kveður: 

 

Stríddu þrátt við strit og baks 

stundum máttu glíma. 

En urðu sátt af erjum dags 

eftir háttatíma. 

 

Emil Petersen yrkir: 

 

Safnað hef ég aldrei auð 

unnið þreyttum mundum. 

Drottinn hefur daglegt brauð 

dregið við mig stundum. 

 

Eiríkur á Hæli á þessa: 

 

Háski er að ala á holdsins þrá 

hún er oft skammvinnt gaman. 

Margur er til sem meiddist á 

mýktinni einni saman. 

 

Þorbergur Þorsteinsson yrkir: 

 

Mér er ljúft að lifa í synd, 

ljósan ber þess vottinn; 

þú skalt dæma þína mynd, 

þó með samúð, Drottinn. 

 

Dómald Ásmundsson sendi okkur þessa fyrir stuttu: 

 

Það má lengi efla óð, 

æsa mengi, hita blóð, 

lækka gengi, ljúga að þjóð, 

látast drengileg og góð. 

 

Hannes Hjartarson á Akranesi sendi okkur nokkrar gamlar vísur eftir ýmsa höfunda: 

 

Aðalsteinn Halldórsson frá Litlu-Skógum kvað svo: 

 

Þó að sáran sviði und 

sárt og hjartað blæði, 

lækna það á stuttri stund 

stuðlaföll í kvæði. 

 

Pétur Jakobsson orti um Svein frá Elivogum: 

 

Einn fær sungið ítran brag 

oft við slungin kynni. 

Sveinn með þrungið ljóðalag 

laust á tungu sinni. 
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Hjalar ljóðin sögð frá sál, 

söngvabjóður frægi, 

talar Óðins ágætt mál 

oft í góðu lagi. 

 

Sagna festan hróður held 

hafi mestan slíkur. 

Magnar bestan óðar eld 

allra gesta Víkur. 

 

Valdimar Lárusson sendi okkur þrjár eftirfarandi stökur sem hann segir eftir kunningja sína. 

 

Þessi er ort um borð í færeyskri skútu á Grænlandsmiðum: 

 

Grá og þrútin Grænlandsský 

gefur út að líta, 

meðan skútan æðir í 

ölduhnúta hvíta. 

                          G.L. 

 

Eyjar stá í aftanþeynum, 

andar flá við kletta og sker. 

Ofur smáa, upp að hleinum 

aldan bláa vaggar sér. 

                                      R.H. 

 

Að yrkja og glettast er minn sess, 

orð í fléttast þungan. 

Brokkar létt mitt ljóða -ess, 

leikur á spretti tungan. 

                                         Kj.Hj. 

 

Setti ég kjaftinn sóttkví í, 

sem er réttur vegur, 

yrði ég talinn allt að því 

óaðfinnanlegur. 

                                 Jón Arason. 

 

Hugurinn berst um hyggjusvið, 

hjartað skerst af ergi. 

Þegar mest ég þurfti við 

þá voru flestir hvergi. 

 

Tungan lostin missti mál 

merkin brostin sýna, 

þegar frostið fór um sál 

fann ég kosti þína. 

                                  Andrés Björnsson? 

 

Satt og rétt ég segja vil 

um sumra manna kvæði: 

Þar sem engin æð er til 

ekki er von að blæði.    

                                   ??? 

Þjóðviljinn 16. mars 1975 
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Tilbreytingin þætti þurr... 

 
Rauðsokka hefur sent okkur ágæta vísu sem svar við kvennaársvísunni hans Adolfs Petersen: 

 

Tilbreytingin þætti þurr 

þá unaðs nálgast stundir, 

kynni enginn karlmaður 

konu að liggja undir. 

                                  Flóin. 

 

Þessu getur þú Adolf ekki látið ósvarað. 

 

Þá ætla ég að halda áfram að birta vísur úr bréfinu sem Hannes Hjartarson á Akranesi sendi þættinum. 

 

Guðmundur Einarsson, faðir hins kunna stjórnmálamanns Valtýs Guðmundssonar orti þessa vísu sem hann 

nefnir Ofjarl: 

 

Þó að hyggi í krás fá krækt 

karl í brögðum skæður. 

Þar að stela er þeygi hægt 

er þjófur húsum ræður. 

 

Jón S. Bergmann kvað svo um Þorstein Erlingsson: 

 

Þótt hann skorti gullin gjöld 

og glit sem hofmenn prýða 

fyrir krónu og konungsgjöld 

kaus hann ekki að skríða. 

 

Kristján Ólafsson frá Húsavík nefnir þessa vísu sína: 

 

Örlög 

Finnst mér örlög fari þá 

fyrst til stáls að sverfa 

þegar orðið áttu frá 

ekki neinu að hverfa. 

 

Þá koma hér tvær gátuvísur: 

 

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. 

 

Lausnirnar birtum við í næsta blaði. 

 

Nú tínum við til sitt úr hverri áttinni. Menn riðu eitt sinn fram á pilt og stúlku í faðmlögum, þá orti Björn 

Sigurðsson Blöndal: 

 

Að sér gáði ei æskan bráð 

ástar kljáði vefinn. 

Þar var áð og unað náð 

atlot þáð og gefin. 
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Benedikt Valdemarsson frá Akureyri orti: 

 

Öls við bikar andi skýr 

á sér hiklaust gaman. 

Augnabliksins ævintýr 

endast vikum saman. 

 

Lilja Gottskálksdóttir orti: 

 

Færðin bjó mér þunga þraut, 

þrótt úr dró til muna. 

Hreppti ég snjó í hverri laut 

hreint í ónefnuna. 

 

Gestur Ólafsson frá Akureyri orti um mann: 

 

Gegnum lífið liðugt smaug hann 

líkur júðanum. 

Einu sinni ekki laug h'ann 

enginn trúði h'onum. 

 

Dauður maður sem hafði verið ölkær í lífinu kom til vinar síns í draumi og sagði: 

 

Helltu útúr einum kút 

ofan í gröf mér búna. 

Beinin mín í brennivín 

bráðlega langar núna. 

 

Ísleifur Gíslason á Sauðárkróki orti um Eirík nokkurn sem fyrstur bruggaði landa í Skagafirði: 

 

Sykurgrautinn sýður hann 

sigur hlaut í landi. 

Allar þrautir yfir rann 

Eiríkur brautryðjandi. 

 

Lúðvík Kemp orti: 

 

Þessi landi er þrísoðinn  

af þeim sem verkið kunni, 

og sýnist vera samboðinn 

sveitamenningunni. 

 

Hjálmar Þorláksson úr Eyjafirði orti: 

 

Verum kátir öls við ál 

eyðum gráti og trega. 

Nú skal láta sál að sál 

svigna mátulega. 
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Loks koma svo nokkrar drykkjuvísur: 

 

Vekjum hlátur, vekjum grín, 

villast látum trega, 

brögðum kátir brennivín 

bara mátulega. 

 

Finnst mér lífið fúlt og kalt, 

fullt er það af lygi og róg, 

en brennivínið bætir allt, 

bara það sé drukkið nóg. 

 

Það er meira en meðalskömm 

mér að neita um kraftinn: 

tvö hundruð og tíu grömm 

til að væta kjaftinn. 

                        Höf. ókunnir. 

 

Þetta hversdagsleiða líf 

lamar sálarkraftinn, 

að hafa hvorki vín né víf 

að verma á sér kjaftinn. 

                              Bjarni Gíslason. 

 

Flaskan er tóm og féð er þrotið. 

Gleðin er horfin, glasið brotið. 

Segðu mér -hef ég nokkurs notið? 

                                     Kjartan Gíslason frá Mosfelli. 

 

Hefi veitt og verið stór, 

voryl seitt í muna. 

Nú ég þreyttur, þamba bjór. 

Þessu er leitt að una. 

                                  Jón Pétursson. 

 

Látum fljóðin líða skort, 

lemjum góða vini, 

fyrr en bjóðum frelsi vort 

falt í gróðaskyni. 

                             Guðmundur Sigurðsson. 

 

Dregur grímu á dal og fjall, 

daufa skímu veitir. 

Leggur Tímans lygaspjall 

Líkt og hrím á sveitir. 

                            Jón Pálmason frá Akri. 

Þjóðviljinn 23. mars 1975 
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Gefa sumir agnar ögn... 
 

Helgi Sveinsson fyrrum prestur í Hveragerði á eftirfarandi vísu en Jóhann Sveinsson sendi okkur hana  

 

Til að öðlast þjóðar þögn 

þegar þeir aðra véla, 

gefa sumir agnar ögn 

af því sem þeir stela. 

 

Hallgrímur Jónasson á eftirfarandi vísur. Eftir að hafa hlustað á útvarpsumræðurnar frá Alþingi á dögunum, þar 

sem stjórnarliðar hældu sér mjög af tollalækkun á hverskonar feiti til matargerðar varð honum að orði: 

 

Þeir eru að leysa þjóðarvanda, 

þegna firra sulti og hrolli. 

Ótal feiti ótal landa 

öðlingarnir lækka í tolli. 

 

Mín er ósk  -að mestu leyti- 

metin eftir frónskum sið, 

að þeir hunda og fótafeiti 

fengjust til að bæta við. 

 

Svo koma hér nokkrar stökur eftir Einar Hjálmar Guðjónsson. 

 

Mammon 

Gamli Mammon glottir kalt 

gegnum tímans mistur. 

Þykist vera okkur allt 

engu síðri en Kristur. 

 

Vegur sannleikans 

Lítt er sannleiks gatan greið 

grjóti og þyrnum falin, 

er því tíðum önnur leið 

til annarra staða valin. 

 

Dýrtíðin 

Dýrtíðin er draugur sá 

er dregur langan slóðann  

honum situr ókind á 

sem allan hirðir gróðann. 

 

Stríð 

Hljóta snauðir gas að gjöf 

gjósa úr hauðri blossar. 

Fram af dauðans dökkri nöf 

dynja rauðir fossar. 

 

Iðunn 

Iðunn lítið gerir gagn 

- þó grynnist tárabrunnar 

þegar brestur burðarmagn 

breyskrar samviskunnar. 

 

Fégirndin 
Fégirndin er fingralöng 

festir góma víða. 

Lagaákvæði landsins röng 

lætur hún þingið smíða. 
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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. 

 

 

 

Baldvin skáldi á þessar vísur: 

 

Tunnan spekir hugarhag, 

harms í reki strauma. 

Á hana tek ég tár í dag 

til að vekja drauma. 

 

Blómin hrynja blund í sjúk, 

brim við dynja strendur. 

Nú er kynja frost og fjúk, 

féð í brynjum stendur. 

 

Þá tilsvörun þekki ég 

þjóð sem gjörir hæfa: 

oft eru kjörin undarleg 

og á förum gæfa. 

 

Dal í þröngum drífa stíf 

dynur á svöngum hjörðum. 

Nú er öngum of gott líf 

uppi af Gönguskörðum. 

 

Þrengjast kjörin mjög að mér, 

mæðast gjörir lundin. 

Ég er snörum heimsins hér 

hreint óvörum bundinn. 

 

Andans hækkar huggunin, 

harms af stækkun skorin. 

Óðum lækkar lífssólin, 

lúa fækka sporin. 

 

Mér hefur fundist fátt í hag 

falla lundu minni. 

Kveð ég stundum kaldan brag, 

komið er undir sólarlag. 

 

Linnir aldurs leiði stirt 

lífs um kalda sjáinn, 

grafartjald þá geysimyrkt 

geymir Baldvin dáinn. 
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Hjörleifur Jónsson bóndi á Gilsbakka í Skagafirði á þessar vísur: 

 

Sæti ég lagi, sigldi af gát, 

sundin æ þótt bláni. 

Oftast ræ ég einn á bát, 

árar fæ að láni. 

 

Í mér búa öfgar tvær, 

alvara og gaman. 

En óviðfelldnar eru þær, 

ef þeim lendir saman. 

 

Margir hæla ást um of, 

ýmsum var hún byrði. 

Nái hún aðeins upp í klof 

er hún lítils virði. 

 

Hér er svo ein vísa eftir Dómald Ásmundsson: 

 

Heiminn þjakar þetta skass 

því sjást biljón hreysi 

ágirndar og okurs hlass 

er hans gæfuleysi. 

 

Allir sem hafa gaman af því að kveðast á kannast eflaust við hve erfitt getur verið að finna vísu sem byrjar á X 

en nokkuð margar vísur eru til sem enda á X eins og til að mynda þessi: 

 

Róa skulum Runki minn 

ríkidæmið óðum vex. 

Gengið hafa í garðinn inn 

gömul naut og svínin sex. 

 

Og þá geta menn svarað með þessum vísum til að mynda: 

 

X-ið vantar okkur núna bræður 

að x-inu verður einatt pex 

x-ið gerir fjóra og sex. 

 

Eða þá þessa: 

 

X-ið rara er að sjá 

eins og besta silkitau 

Þegar kappar kveðast á 

kunna þeir að bjóða au. 

 

Hér er svo að lokum vísa eftir Adolf Petersen sem hann orti eftir að hafa horft á glímu í sjónvarpinu: 

 

Endirinn gat Erling glatt 

Unndórssonur grætur. 

Ingi glímdi annar datt 

Essdór reis á fætur. 

 

Að lokum vil ég svo biðja rauðsokkuna sem ljóðaði Adolf Petersen í síðasta þætti að gefa honum upp nafn sitt, 

annars segist hann ekki svara. 

Þjóðviljinn 6. apríl 1975 
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Ísland, eg hrópa upp á þig ... 
 

Dr. Björn Jónsson í Swan River í Kanada sendi okkur fyrir nokkru þessa tvo bragi um Jón Indíafara. Hann tekur 

ekki fram í bréfi sínu eftir hvern þeir eru, en ég þykist sjá af bréfinu að þeir séu eftir hann sjálfan. 

 

Frónsheimt Jóns Indíafara 

Ísland, eg hrópa upp á þig 

þá angist mig böndum reyrir, 

að þú lyftir í elsku á mig, 

útburðarvæl mitt heyrir.  

 

Sem Adam fyrr á Edens rann 

aftur leit þá hann flúði, 

áköf mín til þín ástin brann, 

mig aftur á vit þín knúði. 

 

Í útlöndum skjól eg ekkert fann, 

yndisvant fjáðum, snauðum. 

Ástin til þín mér orna kann 

á þínum frera, dauðum. 

 

Burtdrifinn þínum barmi frá 

sem barn úr móðurfangi, 

leyfðu mér þó að lokum fá 

legstað á þínum vangi. 

 

Hjúfraður þinn í hlýjan barm, 

— hvar um ei neinn þarf yggja 

útburðar gef eg engan larm, 

eg mun þar hljóður liggja. 

 

Landsýn Jóns Indíafara 

Ísland, þú ert það albest land 

upp á hvað sól nær skína. 

Sólarskip mitt má sigla í strand 

síðast á fjöru þína. 

 

Ísland, þig rísa upp úr sæ 

aldrei að líta ef náði, 

varpað þá tel eg vera á glæ 

veraldar öllu ráði. 

 

Upp sjá þig rísa af unna beð, 

sem Ægis brúður skarta, 

unun sú stærsta líst mér léð, 

leyfist ei síðan kvarta. 

 

Í síðasta þætti birtum við vísu. Séra Helgi Sveinsson fyrrum prestur í Hveragerði á hana. Nú hefur okkur verið 

bent á að ekki hafi verið um stöku að ræða heldur hafi vísurnar verið tvær og að sú sem við birtum á 

sunnudaginn hafi verið sú síðari, en að sú fyrri sé svona: 

 

Þegar sektin sækir að 

sálarfriði manna, 

flýja þeir í felustað 

frjálsu góðverkanna. 
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Hér koma svo nokkrar hringhendur eftir hinn kunna hagyrðing Rósberg G. Snædal: 

 

 

Veðurlýsing 

Dropasmáar daggir gljá, 

drúpa strá á völlum. 

Þokubláir bólstrar á 

brunaháum fjöllum. 

 

Afmælisvísa 

Vandist skælur aldrei á 

eða þvælingshætti. 

Ber því hæla heila frá 

heimsins þrælaslætti. 

 

Mannlýsing 
Eyddi sorg í iðu glaums 

úti á torgum sviðnum. 

Spilaborgir bernskudraums 

brunnu að morgni liðnum. 

 

Vor 

Hlýnar vangur, grund og gil, 

grænir anga hagar. 

Okkur fangið fullt af yl 

færa langir dagar. 

 

Stolnar stundir 

Þó að syndin sumum hjá 

saurgi lindir tærar 

stolnum yndisstundum frá 

stafa myndir kærar. 

 

Eftirmáli 

Þú sem dáir dagsins glóð, 

draumabláar vökur, 

þiggðu frá mér þessi ljóð, 

þessar fáu stökur. 

 

 

Prófessor Sigurður Nordal orti þessa stöku: 

 

Yfir flúðir auðnu og meins 

elfur lífsins streymir, 

sjaldan verður ósinn eins 

og uppsprettuna dreymir. 
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Karl Friðriksson fyrrum vegaverkstjóri var góður hagyrðingur og mörgum kunnur. Hér koma nokkrar vísur eftir 

hann: 

 

Ýmsa rekur uppá sker 

undir drottins banni. 

Freistingin og fallið er 

falið í sjálfum manni. 

 

Heims af yndi ýms um stig 

æðsta blindast þráin. 

Af því syndin á við mig 

eins og lindin stráin. 

 

Þegar aldan undir rær 

ýfir kaldan strauminn, 

góðra valda geislablær 

gef mér hald í tauminn. 

 

Í vísnabók stúlku sem ætlaði til Vesturheims. 

 

Margur úti leitar lönd, 

lítið vinnur -tapar. 

Stígur aldrei á þá strönd 

sem andans hilling skapar. 

 

Þótt þú gistir hærri höll 

en hugann náir dreyma, 

bíða hvergi blárri fjöll, 

bjartari nótt en heima. 

                             Karl Friðriksson 

 

Á Þingvöllum með Friðrik Hansen: 

 

Gamla Skjaldbreið láttu lyft 

leiðum þokuslæðum. 

Þær hafa fleiri fagrar skipt 

fyrir Hansen klæðum. 

 

Vart þarf að kynna Jósep Húnfjörð fyrir vísnamönnum. Þessi staka er eftir hann: 

 

Eldar bálið ástin blíð, 

unaðsþjál við notin. 

Herðir sálin heilagt stríð, 

holds við skálabrotin. 

 

Þá ætti einnig að vera óþarfi að kynna Jón Pálmason frá Akri, en hann orti: 

 

Finnst mér nú og finnst mér oft 

fegra um leiðar borðann, 

hlýrri sól og hreinna loft 

hérna fyrir norðan. 

Þjóðviljinn 13. apríl 1975 
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Svo ei verði á svörum hik... 
 

Árið 1952 kom út lítið vísna- og ljóðakver. Það lætur ósköp lítið yfir sér hið ytra, en fyrir þá sem hafa áhuga á 

ferskeytlunni er efni þess þeim mun áhugaverðara.  Bókin heitir Milli élja og er eftir Jón Arason erfiðismann 

sem lengi bjó í Reykjavík og gamlir Reykvíkingar kannast eflaust við. Hann var kunnur hagyrðingur á sinni tíð. 

Bókin kom út í tilefni 75 ára afmælis Jóns. Ég hygg að of fáir hafi séð þessa bók, og þess vegna er full ástæða til 

að helga vísum Jóns uppistöðu þessa vísnaþáttar. Inngangsvísa er að bókinni, sem er svona: 

 

Svo ei verði á svörum hik, 

sannleikskornum stráðu, 

Iðunn kær, og augnablik 

anda þinn mér ljáðu. 

 

Vinamissir 

Vinaböndin verða fá, 

valt er tímans yndi. 

Eftir stend ég eins og strá, 

einn í hvössum vindi. 

 

Settu markið hátt 

Markið settu himinhátt, 

harma léttu í nauðum. 

Svangan metta, ef saðning átt, 

silfrið réttu snauðum. 

 

Af því muntu öðlast hrós, 

auðgast dyggðum sönnum, 

viljirðu þitt litla ljós 

lýsi öðrum mönnum. 

 

Konuval 

Lánið frá þér liggur spönn, 

líka hitt er veldur baga. 

Það er gömul saga, sönn, 

svo var það um mína daga. 

 

Vertu jafnan varfærinn, 

veigagná þó fáir kyssta. 

Komstu að því karlinn minn 

hvort hún er á svörtum lista. 

 

Hvort er betra 

Ef ég reyni að yrkja gott, 

enginn vill það heyra. 

Geri ég níð og napurt spott 

nær það hvers manns eyra. 

 

Vandasamt því verður hér 

vel úr málum skera. 

Hvort er betra, herm þú mér 

hvað á ég að gera? 

 

Setti ég kjaftinn sóttkví í, 

sem er réttur vegur, 

yrði ég talinn allt að því 

óaðfinnanlegur. 
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Kæruleysi 

Viljirðu standa föstum fót 

fram í tilverunni, 

best er þá að breyta mót 

betri vitund sinni. 

 

Mammon 

Fávitans um heimsku hof 

heldur ágirnd vörðinn. 

Margan þvingar mjög um of 

Mammons náragjörðin. 

 

Varla grillir grænt í strá, 

gæfu hallar línum. 

Nú er myglað moðið á 

Mammons stalli þínum. 

 

Dýrtíðin 

Dýrtíðin er geysigrimm. 

Gengur fram úr lagi, 

þegar krónur knappar fimm 

kostar einn rauðmagi. 

 

Ágirndin er óskoruð, 

alþýðunni klórar, 

gömul bæði og grindhoruð 

grásleppan á fjórar. 

 

Um prest 

Rennir færi röng á mið, 

rær oft andans tómu fleyi. 

Tónar eins og tarfur við 

tóman stall á vetrardegi. 

 

Hárin grána 

Hárin grána, hallar leið, 

helst að ránarslóðum. 

Valt er lán, en vökin breið, 

vegurinn skánar óðum. 

 

S.E. sendi okkur þessa vísu fyrir nokkru, en hún er ort í tilefni af því að rafsuðumenn eru nú á förum í atvinnuleit 

til Noregs: 

 

Ekki kippir öllu í lag 

íhaldsstjórnin nýja, 

út til Noregs eru í dag 

iðnaðarmenn að flýja. 

 

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. 
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Þegar ljóðakver Halldórs Laxness kom út þótti sumum það fremur óskáldlegt. Það var mjög gisprentað og oft 

aðeins ein vísa á síðu. Ingveldur Einarsdóttir á Reykjum í Mosfellssveit orti þá: 

 

Þitt hef ég lesið, Kiljan, kver, 

um kvæðin lítt ég hirði, 

en eyðurnar ég þakka þér, 

þær eru nokkurs virði. 

 

Svo koma hér þrjár vísur sem Jónas Friðgeir á Ísafirði sendi okkur. 

 

Söngurinn á eyrinni 

Situr að völdum soralýður 

sultur og seyra okkar bíður. 

Undan böðuls svipu svíður 

sárt er að vera verkalýður. 

 

Undanslátt á alla kanta 

íhaldið og framsókn panta. 

Allt má verkalýðinn vanta, 

virðist hugsun stjórnarfanta. 

 

Og svo að lokum ein hlunkhenda út af því sem á undan er gengið: 

 

Þjóðin oft má þrautir reyna 

því er ekki neitt að leyna, 

það er eins og fjandinn standi 

upp á miðju þessi landi. 

 

Nokkrir hafa skrifað okkur og óskað eindregið eftir því að við höldum áfram að birta fyrriparta  fyrir menn að 

spreyta sig á. Við skulum því gera eina  tilraun og sjá hvort menn hafa  áhuga á að botna.  

Fyrri parturinn er eftir Valdemar Lárusson: 

 

Af óstjórn komið nú er nóg, 

nærri tómur kassinn. 

Þjóðviljinn 20. apríl 1975 
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Gera vann sig breiðan Björn 
 

Ég vil byrja á því að geta þess, að við gefum mönnum hálfsmánaðar frest til að skila botnum við fyrri partinn úr 

síðasta þætti þannig að enginn botn birtist að þessu sinni. 

 

Fyrstu vísurnar sem við birtum að þessu sinni sendi M.B. okkur og heitir sá fyrri: 

 

Heilræðavísa 

Gera vann sig breiðan Björn 

á barndómsárum sínum, 

en er nú sparð í Gylfa görn 

gæt að orðum mínum. 

 

Haustvísa á vori 

Blómin fjúka burt frá mér 

byljir hnjúka særa. 

Vil ég mjúka meyjan þér 

millum strjúka læra. 

 

Einar Hjálmar Guðjónsson frá Seyðisfirði benti okkur á villu sem varð í vísu er hann sendi okkur og birt var 6. 

apríl sl. Hún heitir Iðrun og byrjar svona Iðrun lítið gerir gagn 

 

Jakob Pétursson frá Hranastöðum orti þessa ágætu vísu: 

 

Er á gleði orðin þurrð 

allt er þungt í vöfum, 

ævi minnar hallast hurð 

helst til fljótt að stöfum. 

 

Einn kunnasti núlifandi hagyrðingur landsins  er tvímælalaust Egill Jónasson frá  Húsavík. Við skulum nú líta á 

nokkrar vísur eftir hann þar sem saman fer hans einstaka hagmælska og þá ekki síður hans létti og skemmtilegi 

húmor. 

 

Eitt sinn heilsaði hann arkitekt sem ekki tók undir og þá orti Egill: 

 

Enga fékk ég undirtekt, 

á því mína skoðun byggi, 

að arkitekt með eftirtekt 

sé afar sjaldgæft fyrirbrigði. 

 

Þakkarávarp Egils til Dalamanna, Strandamanna og Snæfellinga eftir bændaför Þingeyinga: 

 

Ferð var góð um lög og lönd, 

lýsti glóð og tengdust bönd, 

þökkum bróðurbros og hönd, 

bestan sjóð um dal og lönd. 

 

Þessa vísu orti Egill um kvæði eftir Karl Ísfeld þar sem alla upphafsstafi vantaði: 

 

Ísfeld er skáld, það er enginn vafi, 

eignast þyrftum við fleiri slíka, 

en úr því hann sparar upphafsstafi 

ætt‘ann að fækka hinum líka. 
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Egill sendi Ásgeir frá Gottorp þessa vísu á áttræðisafmæli Ásgeirs: 

 

Minnast vil ég merkisdags 

mæni á þínar slóðir, 

þó ég hafi ei hóf né fax 

hneggja ég til þín bróðir. 

 

Staka 

Gengi manna mjög er valt 

mörg það sanna örin. 

Þessi brann og þessi svalt 

þarna eru tannaförin. 

 

Kristján Ólafsson frá Húsavík orti: 

 

Haustsins mál þig orkar á 

innsti sálarkjarni, 

eins og þrá og eftirsjá 

yfir dánu barni. 

 

Um þessa vísu orti Egill: 

 

Sólin lækkar hægt og hægt, 

hallast göngulína, 

svona orðar veröld vægt 

vetrarboðun sína. 

 

Um bókina Hitabylgju eftir Baldur Óskarsson sem Engilberts myndskreytti orti Egill: 

 

Hitabylgja hafði gert 

hunangsilm af töðunni, 

svo varð alveg engilbert 

ástandið í hlöðunni. 

 

Helgi Sæm. sagði einhvern tíman að ekki yrði vart við fyndni hjá Þingeyingum nema hjá Agli og þá kvað hann: 

 

Stakk mig vafi heiðurshnýfli, 

hnúta sú er fjandi slæm, 

nýja mynd af Flóafífli 

finnur í mér Helgi Sæm. 
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Hálfdán Bjarnason frá Bjarghúsum yrkir: 

 

Oft er vökult auga um nótt 

og á hrökum vörnin. 

Mínar stökur fæðast fljótt 

framhjátöku börnin. 

 

Og einnig þessa vísu: 

 

Oft er dreymin innsta þrá, 

af því gleymist skuggi. 

Stakan sveimar ofan á 

andans heimabruggi. 

 

Og enn: 

 

Loft í höllum geislar gljá, 

glitrar trölla skalli. 

Táhrein mjöllin tindrar á 

túnum, völlum, fjalli. 

 

Hjálmar Þorsteinsson frá Hofi yrkir: 

 

Ei mér fæðist óður nýr, 

eins og stundum forðum, 

allar mínar ær og kýr 

anda halda í skorðum. 

 

Ingibjörg Sigfúsdóttir yrkir: 

 

Kæti hrakar, stirðnar stef, 

stormablak ei hræðist. 

Raun er að vaka alein ef 

engin staka fæðist. 

 

Jón Jónsson frá Eyvindarstöðum yrkir: 

 

Rökkurs undir rósavef, 

rétt á fundi skotið. 

Ég hjá sprundum oft þá hef 

unaðsstunda notið. 

 

Og þessa sléttubandavísu: 

 

Mjallaskelli fræin fá,  

fjalla svella hlíðar. 

Skalla velli góa grá 

gallar hrella tíðar. 

 

Halldór H. Snæhólm orti um mann sem vildi komast í hreppsnefnd: 

 

Enginn þokki eða trú 

að þér lokkar hylli. 

Þriggja flokka þú ert hjú 

þeirra brokkar milli. 

Þjóðviljinn 27. apríl 1975 
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Þura í Garði 
 

Því miður fara of sjaldan saman snilldar hagmælska og húmor. Einhverra hluta vegna hafa þeir fáu hagyrðingar 

sem sameina þetta tvennt alltaf heillað mig mest. Einn af þeim hagyrðingum sem sameina þetta er Þura í Garði. 

Það er vissulega að bera í bakkafullan lækinn að ætla að fara að kynna Þuru fyrir áhugafólki um vísur, hún er því 

öllu kunn. Og kannski er það einnig að bera í bakkafullan lækinn að birta hér vísur hennar, þær hafa flestir heyrt 

eða lesið. En kannski er langt síðan þið hafið lesið vísurnar hennar, og aldrei er góð vísa of oft kveðin. Þess 

vegna látum við vísur Þuru í Garði bera vísnaþáttinn uppi að þessu sinni. Og fyrsta vísan eftir Þuru sem við 

birtum að þessu sinni er svona: 

 

Varast skaltu vilja þinn. 

veik eru manna hjörtu. 

Guðaðu samt á gluggann minn, 

en gerðu það ekki í björtu. 

 

Vísur Þuru í Garði bera það ekki með sér að þessi vísa gefi alveg rétta mynd: 

 

Svona er að vera úr stáli og steini 

stríðin, köld og ljót, 

aldrei hef ég yljað sveini 

innað hjartarót. 

 

Svo snýr hún við blaðinu og segir: 

 

Ekki fór ég alls á mis, 

þú yljaðir mínu hjarta. 

Man ég enn þín brúnablys 

björtu og hárið svarta. 

 

Dagmálaglenna 

Þetta, sem að alveg er 

eins og dagmálaglenna, 

þegar menn fara að finna á sér 

fyrstu áhrif kvenna. 

 

Þankastriksvísa 

Við skulum ekki hugsa um hann 

heldur  einhvern stærri mann. 

Það er eins og þankastrik 

þetta litla, stutta prik. 

 

Fundin tala 

Þessari vísu fylgir sú saga að eitt sinn meðan Þura gætti Lystigarðsins á Akureyri hafi hún fundið bælt gras í 

runna og tölu af buxnaklauf, þá sagði hún: 

 

Morgungolan svala svalar 

syndugum hugsunum. 

Sínu máli talan talar, 

talan úr buxunum. 

 

Bændur á Grænavatni klæddu peningshús sín bárujárni. Þá kvað Þura: 

 

Framsókn mörgum gerir grikk, 

glampar í augun stinga. 

Allt er komið undir blikk 

íhald Grænvetninga. 
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Einhver rómantík býr að baki þessari vísu: 

 

Í ljóði vil ég lofa kvöld, 

þá lampinn fór í „maska". 

Það voru makleg málagjöld. 

Myrkrið er til að braska. 

 

Hugdetta eftir ræðu á útifundi 

Maður einn flutti ræðu á skemmtifundi, talaði um vorið, m.a. sagði hann frá því að hann hefði hlaupið yfir 

vallargarðinn, misst fótanna og fallið á grúfu til jarðar. Þá kenndi hann fyrst af mjúkum faðmi og angan jarðar, 

að vorið var komið: 

 

Þarna styrktist þrótturinn, 

það var fyrsta sporið. 

Þvílík dásend drottinn minn 

að detta á grúfu í vorið. 

 

Eftir danssamkomu 

Aldrei hef ég komist í jafn þægilega þröng, 

þetta var um vetur, en nóttin ekki löng. 

Þó alltaf væri dansað, fór enginn maður snúning 

En ég hef heyrt að sumir fengju magasár af núning. 

 

Einar Sæmundsen kom að Garði og kvað: 

 

Þá er ég kominn, Þura mín, 

að þínum ranni. 

Þrjátíu ár ég þráði fundinn, 

þó að ég væri annarri bundinn. 

 

Þura svaraði: 

 

Kætir mig þú komst að sjá 

kvenna og sveitarprýði. 

Nú er lokið þeirri þrá 

og þrjátíu ára stríði. 

 

Þó ég sé fræg í minni mennt, 

margt hefur öfugt gengið. 

Sagt er að heimti þráin þrennt 

þegar eitt er fengið. 

 

Freymóður málari ljóðaði á Þuru: 

 

Væri ég aftur ungur sveinn, 

ekki skyldi ég gefa neinn 

snefil af mínum ástararði 

annarri konu en Þuru í Garði. 

 

Og Þura svaraði: 

 

Hvað er að varast? 

Komdu þá! 

Hvar eru lög sem banna? 

Ég get lifað allt eins á 

ástum giftra manna. 
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Skeyti svarað 

Iðnskólapiltar frá Akureyri staðnæmdust í Garði og tveir þeirra gengu heim og færðu Þuru þessa vísu: 

 

Þura í Garði þraukar hér 

þögul á vatnsins bakka. 

Ef hún kynntist meira mér 

myndi hún eignast krakka. 

 

Og Þura svaraði: 

 

Ekki þarftu að efa það, 

ég mun borga skeytið. 

Nefndu, drengur, stund og stað 

og stattu við fyrirheitið. 

 

Þetta látum við nægja að sinni af vísum eftir Þuru í Garði. 

 

 

Botnar 

 

Eins og ég átti von á var þátttaka lítil í að botna fyrripartinn sem við birtum fyrir tveim vikum, og munu því ekki 

fleiri fyrripartar koma í þessum þætti. Þeir botnar sem bárust við fyrri partinn  

 

Af óstjórn komið nú er nóg 

nærri tómur kassinn. 

-------------------------- 

 

Íhaldið og Óli Jó 

eru að detta á rassinn. 

                                    VL. 

 

Aldrei meira áður vó 

auglýsingaklassinn. 

                                    S.E. 

Ennþá fægir Framsókn þó 

fjárplógsmannarassinn. 

                                     Adm. 

Þjóðviljinn 4. maí 1975 
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Allt sem þjóðin átti og naut... 
 

Með vísnasöfnun sinni og síðar útgáfu á Vísnasafni eitt og tvö hefur Sigurður Jónsson frá Haukagili unnið 

ómetanlegt starf sem vísnavinir fá aldrei fullþakkað. Nú á tímum, þegar hagmælska virðist á undanhaldi eða það 

þykir ekki lengur fínt að yrkja stöku í stað atómljóða, þá er það dýrmætara enn menn kannski grunar að safna 

þeim vísum sem enn eru ortar, hvað þá þegar slík drift fylgir að gefa safnið út í bók. 

 

Sigurður hefur gefið okkur leyfi til að birta nokkrar vísur úr vísnasafni sínu og munu vísur úr safni hans að mestu 

leyti bera uppi þennan þátt. Í Vísnasafni 1 hefur Sigurður notað vísu skáldsnillingsins Steingríms Baldvinssonar 

frá Nesi sem einkunnarorð en hún er svona: 

 

Allt sem þjóðin átti og naut, 

allt sem hana dreymir, 

allt sem hún þráði og aldrei hlaut 

alþýðustakan geymir. 

 

Það er mikill sannleikur í þessari vísu Steingríms, ekki síður en þessum vísum Stefáns G. 

 

Undarleg er íslensk þjóð 

allt sem hefur lifað, 

hugsun sína og hag í ljóð 

hefur hún sett og skrifað. 

 

Hlustir þú og sé þér sögð 

samankveðna bagan 

þér er uppi lófa lögð 

landið, þjóðin, sagan. 

 

Og þeir voru fleiri Vestur-Íslendingarnir sem höfðu taugar til vísunnar eins og alkunna er.  

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson orti: 

 

Finnst mér lýsa um brjóst og bak 

bjartra dísa geislahringur, 

hvar sem íslenskt tungutak 

týnda vísu aftur syngur. 

 

Einar Þorgrímsson, annar Vestur-Íslendingur yrkir í vonleysi: 

 

Ég er blauður orðinn þræll 

og mun trauður gleyma, 

nú væri auður vinur sæll 

að vera snauður heima. 

 

Jónas Jóhannsson frá Öxney á Breiðafirði yrkir: 

 

Hlátur brestur, grátur grær, 

gæfa sést á reiki. 

Sá hlær best er síðast hlær 

svo er um flesta leiki. 

 

Þórarinn Sveinsson í Kílakoti yrkir á góðri stund: 

 

Hornasjórinn hressir geð 

hylli sór ég veigum. 

Dýran bjórinn drósum með 

drekk í stórum teygum. 
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Sigurður Jónsson frá Kaldadal var nýgiftur og kom til kirkju. Heilsaði hann karlmönnum með kossi en konum 

með handarbandi. Þetta þótti mönnum skrýtið en Sigurður svaraði: 

 

Ekki kyssa mey ég má, 

mér er skylda að baki. 

Aðeins finna ylinn frá 

einu handartaki.  

 

Í annað sinn leit Sigurður í ung og heit meyjaraugu og sagði: 

 

Böl er sveinum bið og hik 

best í leynum gengur. 

Þetta eina augnablik 

ætti að treinast lengur. 

 

Haraldur Hjálmarsson frá Kambi, sem við höfum oft birt vísur eftir, yrkir til konu: 

 

Mikið ertu fjölluð, frú, 

fjörið mun því valda. 

Kvakaðu til mín þegar þú 

þarf á manni að halda. 

 

Um konu eina sem þótti aðsjál orti Sigurbjörn Jóhannsson frá Fótaskinni: 

 

Auð þótt hálan hangi við 

harðlynd fálan bauga. 

Þrengra sál mun himins hlið 

en hesti nálarauga. 

 

Jakob Ó. Pétursson frá Hranastöðum yrkir: 

 

Leitt er karlsins kjótl og tutl, 

káf í pilsum betl og fitl. 

Sífellt nudd og rjátl og rutl, 

ráp og trítl og dútl og kitl. 

 

Tómas Jónsson og Skarphéðinn Einarsson báðir á Blönduósi, sambýlingar og vinir hafa oft kveðist á sér og 

öðrum til ánægju. Eitt sinn kvað Tómas: 

 

Ég hef séð þess vísan vott 

á vorum kjaftafundum, 

að Skarphéðinn vill gera gott, 

en gleymir því bara stundum. 

 

Skarphéðinn svaraði: 

 

Víða brotinn veit ég pott 

vil sem dæmi taka, 

að Tómas  mörgum gerir gott 

en grípur sumt til baka. 
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Lífshlaupi sómamanns lýsir Stefán Stefánsson frá Móskógum þannig: 

 

Labbar fullur lífsins slóð 

með litla fyrirhyggju, 

út og suður eltir fljóð 

og endar á Kvíabryggju. 

 

Stína og ástin fá þessa viðurkenningu frá Stefáni: 

 

Ástin kyndir elda sína 

ásamt girndinni. 

Ég hef yndi af þér Stína 

eins og syndinni 

 

Þorsteinn frá Gilhaga orti um mann sem giftist aldraðri ekkju: 

 

Kalt er ástarþelið þitt 

þó ei framar vonum. 

Það er illt að eiga sitt 

undir haustveðronum. 

 

Á Alþingi 1958-1959 sótti Björgvin Jónsson þingmaður Seyðfirðinga allfast á ríkisframlög ýmiss konar, 

Seyðfirðingum til handa. Þá orti Karl Kristjánsson: 

 

Held ég að Björgvin hirði 

helminginn ríkisfjár. 

Sólin á Seyðisfirði 

sest ekki þetta ár. 

 

Þetta látum við nægja í bili úr vísnasafni Sigurðar frá Haukagili. Næstu tvær vísur bárust okkur fyrir skömmu. 

S.E. yrkir þá fyrri: 

 

Í minni skúffu vildi ég gjarnan að ég ætti 

og engan skattinn af því sætti 

alla landsins vísnaþætti. 

 

„Járnharður" sendir okkur þessa vísu í tilefni forsíðumyndar Þjóðviljans 27.4. sl. 

 

Þá lærastautinn líta vann 

lyftist brún að vonum. 

Lengi endast ætti hann 

inní rauðsokkunum. 

 

Þjóðviljinn 11. maí 1975 
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Af hæsta priki heyrist vein... 
 

Þessi vísnaþáttur verður eingöngu helgaður vísum sem okkur hafa borist að undanförnu, og er þá fyrst ein sem 

flaug innum gluggann á dögunum þegar Vilmundur var að hrella Matthías bifreiðarkaupanda: 

 

Úr Vilmundarrimmu hinni nýjustu 

(Vimmi minkur í stíunni) 

 

Þá Vilmundur með voðans flein 

vatt sér inn með steigurlæti, 

af hæsta priki heyrðust vein 

hænsnanna við Kirkjustræti. 

 

Nú deila guðsmennirnir okkar rétt einu sinni um rétt og rangt í dýrkun vorri á þeim himnafeðgum og sýnist sitt 

hverjum eins og gengur. Í því tilefni yrkir N: 

 

Sálina guðlausa geymir 

Í girndum við rökkurból. 

Hýðingameistarinn ------ 

hreykinn á Skálholtsstóli. 

 

Ástafar prestsins 

Meyna hægt á sófann setti, 

síður strauk á biblíunni. 

lipur bókarblöðum fletti 

blessun hlaut af ritningunni. 

 

Vor 

Vorinu fylgir von og sól 

vaxtarþrár og draumar. 

Blómaskrúð á bæjarhól 

og blakkir jökulstraumar. 

 

Og þegar talið berst að sumri og sól þá er ekki úr vegi að birta nokkrar ferðavísur eftir Adolf Petersen, ortar á 

þeim stöðum sem sumarferðamenn sækjast mest eftir. 

 

Í Þórsmörk 

Fögnuð sótti í fjallasal, 

fegurð þrótti borin. 

Löngum rótt í Langadal 

og ljós er nótt á vorin. 

 

Loftið kliðar ljúfum hljóm 

lýsir friði myndin. 

Allt um sviðið anda blóm 

undir niðar lindin. 

 

Vorið fangar vini nær, 

vekur langan mína. 

Kjarrið angar, kvöldsins blær 

kyssir vanga þína. 

 

Svanir yrkja sólarljóð 

söngsins virkja gleði. 

Álfakirkjan opin stóð 

andann styrkja réði. 
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Hugann seiðir hjalli og skeið, 

hált um breiða salinn. 

Þá er greiðfær gönguleið, 

gegnum eyðidalinn. 

 

Mild og heið er morgunstund, 

margan seiðir huga, 

Við skulum leiðast mund í mund 

meðan skeiðin duga. 

 

Griðastaður 

Þegar vítt er vengi sett 

viðjum klaka og fanna. 

Gott er að eiga grænan blett 

í garði minninganna. 

 

Einar Hjálmar Guðjónsson sendir þættinum þessar vísur: 

 

Bálega tókst með alþing enn 

Byggðastefnan  brást þar enn, 

bágt er til að vita, 

hve flatir liggja forsvarsmenn 

fyrir spón og bita. 

 

Margir höfðu hugsað sér 

hlutdeild vora stærri. 

Hátíðarárið horfið er 

— hungurvofan nærri. 

 

Andstreymi 

Fjöldinn gengur flónsku á vald 

fögrum dyggðum tapar. 

Aldrei hik né undanhald 

ávinninginn skapar. 

 

Víða er brask á Fróni frægt, 

fastur er sá liður. 

Svikamyllan malar hægt 

mannkostina niður. 

 

Málgagn heimskunnar 

Frekja og heimska fylgjast að 

fölsuð rök og lýgi. 

Eiga sér á einum stað 

örugg saman vígi. 

 

Á Öræfum 

Hvar sem fer þín ferðasál, 

um fjöll og eyðisanda. 

Töfrar lands og tungumál 

tala í sama anda. 

 

Fjallahreimur fyllir sál 

fögnuð heima vandar. 

Heiðin geymir huldumál. 

Hljóðir sveima andar. 
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Á Hveravöllum 

Heillagyðjur hafa völd, 

huga seiða manna. 

Dátt sér leika og dansa í kvöld 

dísir öræfanna. 

 

Náttfall 

Fjalla grætur feldur blár 

foldar vætir kinnar. 

Drjúpa lætur daggar tár 

drottning næturinnar. 

 

Í Kerlingarfjöllum 

Fögur ertu fóstra mín, 

fjöll og heiðar þínar, 

hafa líka hrjóstur þín 

heillað sjónir mínar. 

 

Við stiginn 

Sem í móðu saga vor, 

sýnd en fróðleik dylur. 

Gömul þjóðar gengin spor 

götuslóði hylur. 

                               Adolf J. E. Petersen. 

Þjóðviljinn 25. maí 1975 
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Margur er kátur maðurinn... 
 

Einn af velunnurum vísnaþáttarins kom með þessa frábæru vísu til okkar fyrir skömmu, en sagðist ekki vita eftir 

hvern hún er, og þætti okkur væntum ef einhver vissi hver höfundurinn er og léti okkur vita, en vísan er svona: 

 

Margur er kátur maðurinn 

og meyjan hneigð fyrir gaman, 

en svo kemur helvítis heimurinn 

og hneykslast á öllu saman. 

 

Einar Hjálmar Guðjónsson sendi okkur þessa vísu og kallar hana Okrarastéttina: 

 

Hún vill hlúa að sverum sjóð, 

á silfrið trúa og fela, 

þráfalt sjúga þreyttra blóð 

þjóðarbúi stela. 

 

Við gátum ekki birt allar ferðavísurnar hans Adolfs Petersens í síðasta þætti, en hér koma þær 6 sem eftir urðu: 

 

Við Veiðivötn 

Orpið sandi allt að sjá, 

eyðimörk í dalnum, 

en vötnin lygnu björt og blá 

brosa í fjallasalnum. 

 

Við Eyvindarver 

Þeim varð gæfugatan hál 

að greiðastaðinn finna. 

Auðnin geymir einkamál 

útlaganna sinna. 

 

Nótt í Nýjadal 

Næturhiminn, næturglóð, 

nætur stjörnuhringur, 

á næturhörpu næturljóð 

næturgalinn syngur. 

 

Einn ég sveima um auðan völl 

undir mánaskini, 

óska mér að Íslands tröll 

ætti nú að vini. 

 

Máninn skín og skreytir blá 

skaut með stjörnurósum. 

Björtum ljóma bregður frá 

bjarma af norðurljósum. 

 

Árla 

Döggin vætir dalarós, 

dagsins mætir veldi. 

Rjóð á fætur röðulljós 

rísa af næturfeldi. 

                              Adolf J. E. Petersen. 
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Næst skulum við líta á nokkrar gaman- og kersknisvísur. Sveinn Guðmundsson, járnsmiður á Eyrarbakka, fór eitt 

sinn út í Þorlákshöfn og sá þar kunningja sinn vera að hlaða upp hertum þroski, og þá kvað Sveinn: 

 

Það ég hörðust handtök sá 

í Hafnartúrnum mínum, 

þegar Steini þuklaði á 

þurrum nafna sínum. 

 

Guðmundur Pétursson, kennari á Eyrarbakka, var vinur Sveins og ljóðaði stundum á hann. Eitt sinn sagði 

Guðmundur: 

 

Segðu mér hvar sálin mín 

síðast á að lenda. 

 

Sveinn svaraði: 

 

Vísurnar og verkin þín 

á verri staðinn benda. 

 

Guðmundur dúllari varð ekki kunnur af vísnagerð, en þessa vísu orti hann þó er hann var staddur að Reykjum í 

Lundarreykjadal: 

 

Sjöunda júní sagt er mér að sé ég fæddur, 

nokkuð miklum gáfum gæddur, 

en gat ei orðið vel uppfræddur. 

 

Eitt sinn gaf Stefán Vagnsson séra Jóni Thorarensen bók sem heitir Marína og lét þessa vísu fylgja með: 

 

Vert er að hlú að velsæmi, 

von og trú það gefur. 

En þú skalt snúa að þessari 

þegar frúin sefur. 

 

Gömul útreiðarvísa úr Reykjavík: 

 

Ástin hún er ekki stygg 

í útreiðinni. 

Þau föðmuðust svo að fór um hrygg 

hjá frökeninni. 

 

Guðfinna Þorsteinsdóttir orti er hún heyrði þess getið að hægt væri að vinna túnáburð úr loftinu: 

 

Tíminn marga ræður rún, 

sem rökkrið áður faldi. 

Guðs úr englum tað á tún 

taka þeir nú með valdi. 

 

Þegar Þorsteinn Þorsteinsson, fyrrum Dalasýslumaður, lést var þessi vísa ort, en Þorsteinn var einn mesti 

bókamaður landsins: 

 

Fallega Þorsteinn flugið tók 

fór um himna kliður, 

Lykla-Pétur lífsins bók 

læsti í skyndi niður. 
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Sagt er að þessi vísa sé eftir Guðmund Böðvarsson skáld á Kirkjubóli.  

 

Stefán Jónsson fréttamaður kallar þessa vísu sína Flokksfylgið: 

 

Þeir yfirgefa hann einn og tveir 

uns á hann sitt fylgi í skýjunum, 

en Alþýðuflokkurinn fríkkar æ meir 

því færri sem eru í honum. 

 

Meyjarhrós 

Fagurt hrósið fyrir það eitt 

fær sú meyjan hreina, 

að hún tekur aldrei neitt 

annarra þörf til greina. 

 

Ólína Jónsdóttir á Sauðárkróki sá þrjár stelpur og þrjá stráka ganga fyrir glugga og orti: 

 

Misjafnlega tíminn timbrar 

og teygir þessi jarðarpeð. 

Líttu á þessar litlu gimbrar 

og lambhrútana skokka með. 

 

Jón Helgason prófessor í Kaupmannahöfn skrifaði þessa vísu framan á bók sína Úr landsuðri og sendi kunningja 

sínum: 

 

Er opna ég þetta yrkingakver 

með andfælum við ég hrekk: 

Hvort er þetta heldur ort af 

mér ellegar Ríkharði Beck? 

Þjóðviljinn 1. júní 1975 
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Kekkir í hafragrautnum árið 1984 
 

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. 

 

 

Eftirmæli um Grána 

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. 

 

Sama skáld orti um ævi sína: 

 

Ævi mín er eins og fjöl, 

útá regin hafi. 

Allt mitt líf er eilíf kvöl 

og eg er sjálfur í kafi. 

 

Aldrei nœ ég í fjölina  

þó ég krafsi með klónum. 

Alltaf sýp ég kvölina 

og ekkert minnkar í sjónum. 
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Sama skáld orti eftir misheppnað gæsaskyttirí: 

 

Hvar eru gæsir þær sem verptu í sumar? 

Ég sé þær ekki lengur hér, í Bárðardal. 

Þær hafaflogið lengra, mér fróðir segja gumar, 

í fjallasýn í norður þœr stórhríð fal. 

 

Ég ætlaði mér eina gæs að skjóta 

í aftanverð á fátæklinga borð, 

nú verða þær víst vængja sinna að njóta 

því vopnlaus geng ég hér um feðra storð. 

 

Svo fer ég heim og sest í gamla stólinn 

sem þjónað hefur pabba og líka mér, 

hér hef ég lifað öll mín æfi jólin 

og etið marga baun og talsvert smér. 

 

Þegar nútíma dans var tekinn upp, þ.e. að menn og konur snertust ekki, heldur rugguðu sér hvort fyrir framan 

annað, orti ágætt skáld, sem kallaði þennan dans kláðadans: 

 

Ekki varð ég hissa, 

heldur varð ég hissa, 

á kláðadansi hissa, 

forviða og hissa. 

 

Þegar skólasálfræðingar komu fyrst til sögunnar þótti ýmsum nóg um og skáldi varð að orði: 

 

Ekki er ég ennþá vitlaus, 

en aðrir virðast hér um kring 

hafa tapað eða misst haus 

og trúa mest á sálfræðing.  

 

Skáldi sem kom að Laxá í Aðaldal varð að orði: 

 

Hvað ertu Laxá, unaðselfan bláa?; 

af bergstalli fellur yfir breiða byggð. 

Mannsandans kraftur reisti verið háa, 

fœrir oss öllum von um dáð og dyggð. 

 

Og skáldinu var svarað: 

 

Hvað ertu Laxá, lítilsmagnans draumur? 

ljóselfan bláa rennur út í sjó. 

Framtíðin okkar er þinn stríði straumur, 

afl þitt mun sóla verkamannsins skó. 

 

Loks er hér ein nýleg staka svona í lokin: 

 

Ólafur í ríkið rann 

á rússajeppa sínum. 

Helvítið ætlaði að kaupa 

tvær flöskur 

en keypti bara eina. 

Þjóðviljinn  14. - 15. janúar 1984 
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Kekkir í hafragrautnum 

 
Þá höldum við áfram að birta ljóð þeirra skálda, sem farið hafa bil beggja, þeirra sem yrkja í hefðbundnum stíl 

og hinna sem kallaðir eru atómskáld. Fyrsta ljóðið að þessu sinni er eftir Markús B. Þorgeirsson í Hafnarfirði en 

það hefur einu sinni áður birst í Þjóðviljanum. Markús orti þetta ljóð til heiðurs Boris Spasský, þá er hann hafði 

lagt Hort að velli í frægu skákeinvígi hér á landi og sendi honum í skeyti: 

 

Rússlandssómi í skákíþróttinni Boris Spasský er. 

Hann í þeirri íþrótt af öðrum samherjum, frá öðrum löndum ber. 

Hort er skáksnillingur, sómi sinnar þjóðar á landi hér. 

Boris Spasský sannur skákmaður, hvar sem hann kemur og fer. 

Lifðu heill svo lengi, Boris Spasský, sómi lands þíns og þjóðar, 

                                                                   hvar sem skákhetjan fer. 

 

Um misheppnaða leit að hestum orti skáld eitt á Norðurlandi: 

 

Jón í Garðsvík fór að leita að hestum 

greyin töltu strax afstað 

því þeir óttuðust sinn aftökudag. 

Hann hefði ekki þurft þess 

hefði hann haft það lag 

að setja þá í poka og geyma það. 

 

Þannig sagði skáld nokkurt frá mannsláti í sinni sveit: 

 

Dauður maður dauður var, 

sendimaður sendur var 

uppí séra Valdimar 

til að yrkja ljóðin þar. 

 

Þegar unnið var að gerð kvikmyndarinnar „Rauða skikkjan" í Kelduhverfi í Þingeyjarsýslu, vildi svo vel eða illa 

til að tík ein stór merkileg, sem ein erlenda kvikmyndastjarnan átti varð hvolpafull eftir ómerkilegan sveitahund 

nyrðra. Þetta var hneyksli og mikið mál gert úr öllu saman. Egill Jónasson, skáld á Húsavík orti gamanbrag um 

málið. Öðru skáldi á Húsavík þótti Egill ekki verja málstað tíkarinnar nógu vel og orti þá til Egils. 

 

Heldur fannst mér Egill vera 

áleitinn við tíkina. 

Ef hann sæi meyju bera 

mundi hann ekki láta vera 

að fá svona að snertana, 

en hvort hann mundi vísitera 

lœt ég svona alveg vera, 

því hann veit ekki hvað er hvað 

buxur eða fíkjublað. 

 

Þótt Egill Jónasson sé einhver mesti snillingur ferskeytlunnar sem nú er uppi, þá getur hann líka brugðið sér í 

„milliflokk" skálda og það gerði hann og svaraði fyrir sig: 

 

Heyrðu dýravinurinn hérna í Víkinni, 

þú virðist reiður hundsins ástarsýkinni, 

eins og þú hafir fundið til með tíkinni. 

Þú stendur fremst í frænda og vina röðum, 

frúarinnar sem varð fyrir hvolpasköðum, 

máski hún sendi þér mynd af fíkjublöðum. 
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Steinn Steinarr orti frægt kvæði um Hallgrímskirkju á sínum tíma. En það hafa fleiri gert og hér kemur afbragðs 

góð vísa eftir skáld sem lítið er hrifinn af kirkjunni: 

 

Lít ég yfir borgina, 

turninn ber við himininn. 

Veit ég ei hvort Hallgrími 

líkar steypukumbaldinn. 

 

Næsta vísa var ort um konu sem þótti knöpp á kost við hjú sín: 

 

Mikil þykist Vigdís vera, 

von er það að hún sé ljót. 

Alla sveltir hún til dauða, 

bryður sundur torf og grjót. 

 

Þessi vísa mun vera til í fleiri en einni útgáfu: 

 

Geng ég inn um ganginn hér, 

bjart er yfir sveitinni. 

Ég er eins og jólatré, 

ég er í hreppsnefndinni. 

 

Skáld kom að konu sem var að taka til í eldhúsi sínu og orti: 

 

Eldhúsið er eins og meyja á grúfu. 

Drullutauma dragnast með, 

drýldin frú á Þúfu. 

 

Guðrún Ólafsdóttir fæddist 4. ágúst 1866 að Karlsstöðum á Berufjarðarströnd. Hún missti móður sína 7 ára að 

aldri og var upp frá því alger einstæðingur. Hún lenti til vandalausra, en leið ekki vel í þeirri vist og mun það 

sennilega hafa mótað allt hennar líf. Húsbóndinn á heimilinu var heldur hrottafenginn maður og Guðrún vildi 

komast þaðan í burtu. Það varð ekki fyrr en 3 árum síðar, en þá var þarna á ferð maður að nafni Þorsteinn. 

(Maður þessi var lengi verkamaður á Norðfirði og gekk undir nafninu stutti Þorsteinn.) Hann tók telpuna með sér 

austur í Vaðlavík og kom henni í fóstur hjá sómahjónunum Þórunni Halldórsdóttur og Ásmundi Jónssyni, sem 

síðar bjuggu í Vindheimi. Um þetta ferðalag sitt austur orti Gunna: 

 

Tíu ára að aldri var 

tók ég á mig ferðarnar 

yfir fjöll og firnindi 

flæktist ég með Þorsteini. 

 

Tregi og sorg í brjósti bjó 

barðist ég með hetjumóð 

burt frá úlfum, ekki rík, 

austur beint í Vaðlavík. 

 

Vel var tekið á móti mér 

af Ásmundi og Þórunni. 

Þeim skal bestu þakkir tjá 

bæði guði og mönnum hjá. 

 

Síðar, eða frá 1913 til dauðadags 1949 var Guðrún hjá þeim hjónum Sólveigu og Guðjóni Ármann, fyrst í 

Fannardal og síðar á Skorrastað. Hún vann þeim hjónum ávallt vel og var börnum þeirra góð. 

 

Guðrún Ólafsdóttir var ákaflega lagin að skemmta fólki. Hún var síyrkjandi og fór ævinlega sínar eigin götur. 

Hún hirti ekki um stuðla né höfuðstafi og því þóttu sumar vísna hennar skrítnar, en þær falla vel að hinni 

rímlausu öld nútímans. 
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Hún skrifaði aldrei neitt af skáldskap sínum. Mest af honum er því glatað nema það sem fólkið á heimilinu og 

aðrir lærðu og kunna enn. Eftirfarandi vísu orti Gunna þegar Halldór Laxness var orðinn frægur af skáldskap 

sínum. 

 

Það er stríð í stórborgum 

stjórnleysi í heiminum. 

Biblían er á bálið sett, 

en bókum Laxness upp er flett. 

 

Guðrún er uppi á þeim tíma, sem guðstrúin og kristindómurinn var haldreipi manna, ekki síst hinna 

munaðarlausu. Hún orti ógrynni af trúarlegum vísum t.d.: 

 

Þú lætur grösin gróa 

vor Guð og blómgast hjörð 

þú sendir björg og blessun 

vorri fósturjörð. 

 

Menn mæðast þreyttir, þjáðir 

en þola ekkert stríð 

sífellt syndum háðir 

sína lífs um tíð. 

 

Óðum líður ævin hér 

bráðum sjötug að aldri er 

svo byrja ég elliárin mín 

með gleði og trausti, Guð, til þín 

því þú ert besta hjálpin mín. 

 

 

Víða kemur fram í vísum Gunnu að henni er illa við lausung og hvers kyns daður. Þannig yrkir hún um ball úti á 

Nesi: 

 

Í lausu lofti þeir leika sér 

með líkamsparta sína. 

Sálina þeir svæfa í sér 

með alls konar látæði. 

 

Vangadansinn dönsum hér 

þeir dansa hann úti á Nesi. 

Strákarnir þeim klappa þá 

bæði aftan og framan á. 

 

Margt hefur breyst til batnaðar 

eðlið er eins og samskonar 

karlarnir stunda kvennafar 

kela þó mest við jómfrúrnar. 

 

Þjóðviljinn  21. - 22. janúar 1984 
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Kekkir í hafragrautnum 
 

Áður en tekið er til við höfuðskáld þáttarins í dag þykir rétt að tilfæra tvær vísur, sem því miður verða ekki 

feðraðar með vissu. Sú fyrri komst á blað fyrir meira en aldarfjórðungi og hlaut þá upphefð fyrst og fremst vegna 

þess, að hún var sögð eftir fimm ára gamalt stúlkubarn, Lísu að nafni. Hún er þannig: 

 

Blómin í hlíðinni léku sér dátt, 

þau dreymdi um sólarins hita. 

Þau blómstruðu bæði gult og blátt. 

Slíkt er aldrei að vita. 

 

Athyglisvert má það teljast, að hin unga skáldkona hefur sólina í karlkyni - eins og reyndar flestar 

hámenningarþjóðir hafa hugsað sér hana gegnum aldirnar. 

 

 

Síðari vísan var af ýmsum eignuð Steini Steinarr, en birtist höfundarlaus í Vinnunni fyrir mörgum árum (1948): 

 

Rösklega er riðið í hlað 

rétt eftir sólarlags bil. 

Ég er nú hræddur um það, 

það er nú líkast til. 

 

Fleiri höfundar hafa verið tilgreindir, en enginn viljað viðurkenna að hafa ort hana. 

 

 

Og þá er best að snúa sér að skáldi dagsins. Vafasamt er, að hann vildi nokkuð frekar flíka nafni sínu, ef hann er 

þá ekki horfinn til feðra sinna fyrir löngu, en rétt er kannski að geta þess að hann var búsettur norðan fjalla, og 

munu flestar yrkingarnar sem hér eru tilgreindar vera gerðar fyrir a.m.k. 40-50 árum. Um skemmtanalíf þeirra 

tíma orti hann: 

 

Alþýðan dansandi gengur um gólf 

í hátíða veraldarsölum, 

þar er útþanið hvert einasta talandi hólf 

í miðnætur galandi hönum. 

 

Önnur svipaðs eðlis, en öllu heimspekilegri: 

 

Í háfjallasölum við dalanna lind 

hundar elta tík með loðna rófu, 

en menn með sína réttu góðu guðamynd 

elta stúlkur á borgar götuslóðum. 

 

Á þessum tíma komu fyrstu bílarnir í sveitina. Þá orti skáldið um einn þeirra, sem sat fastur: 

 

Þegar dýrið dottið er 

niður í fen og fúa, 

fœr það til að hjálpa sér 

þreytta menn og lúa. 

 

Næsta vísa mun einnig vera ort um bíl, og hvað sem forminu líður, þá er hún óneitanlega nokkuð myndræn: 

 

Litla tunnan veltur þar, 

hér og hvar og allsstaðar. 

Uppi undir hamrabrún 

þar hringar hún. 
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En ekki var hrifning skálds vors af þessum nýju farartækjum neitt tiltakanleg, sbr. eftirfarandi: 

 

Magnast tók keyrslan hjá Magnúsi núna, 

mannfjöldinn undrandi starði þar á; 

trosían stanzaði rétt neðan við brúna, 

við barminn á þeirri helvítis voða gjá. 

 

Ástin í mannfólkinu varðskáldinu að yrkisefni, að sjálfsögðu: 

 

Haukur einn á riðli um nótt 

frúarskipti hefur, 

en fúnu trén þau bresta fljótt 

er hana hann örmum vefur. 

 

Einnig þessi: 

 

Kúrir einn í kompu sveinn, 

kumpánlegur að vísu. 

Hann má alltaf vera einn, 

því aldrei fœr hann hana Fjalla-Dísu. 

 

Ekki lét skáld vort pólitíkina heldur með öllu framhjá sér fara: 

 

Kommúnistahreyfingin 

komin er í Bæhreppinn, 

íhaldið með rauða kinn 

og Framsókn með krepptan fingurinn. 

 

Sveitungi skáldsins reisti sér hús sem þótti nokkuð hátimbrað og með fleiri burstum eða kvistum en skáldinu 

líkaði: 

 

Strýta er þar strýtu við, 

strýta er hans sjónarmið: 

strýta á stafni, strýta á hlið; 

strýta gefur Magnúsi sálarfrið. 
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Menn reyndu að fá skáldið til að botna, og er vitað um tvö dæmi þess að það tækist. Maður kom með þennan 

fyrripart: 

 

Lengist nóttin, lækkar sól, 

lífið óttast vetur. 

 

Skáldið svaraði: 

 

Komdu þér upp að drottins stól 

og stattu þar ef þú getur. 

 

Annar hagyrðingur ljóðaði á hann: 

 

Ævi manns er ekki löng, 

aðeins húsavegur. 

 

Skáldið svaraði að bragði: 

 

Dauðinn blaktir efst á stöng 

og hann er hættulegur. 

 

En ekki hefur honum alltaf fundist menn kunna að meta sig sem skyldi, og er það bæði gömul og ný saga um 

skáld. Þessi mun vera ort svo seint sem 1950 eða þar um bil, en ekki er vitað hvern hann ávarpar: 

 

Launa vil ég ljóðin þín, 

landsins haukur prúði. 

Fáir hugsa hlýtt til mín 

úr sínu andans rúmi. 

 

Að lokum þykir rétt að tilfæra þá vísu eftir skáldið, sem í rauninni lýsir betur því sem gerðist á landi hér árið 

1940,  og hefur því miður verið að gerast æ síðan,  heldur en e.t.v. flest annað sem sett hefur verið saman af 

skáldskapar tagi í landinu, hvort heldur er í bundnu máli eða óbundnu, svo sárt sem það er að þurfa að kyngja 

því: 

 

Brezki herinn blasir við; 

brezka auðvaldsklíkan 

engri sálu gefur grið 

gefst upp þjóðernispíkan. 

Þjóðviljinn 28. - 29. janúar 1984 
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Kekkir í hafragrautnum 

 
Ólafur Bjarnason hét maður ættaður frá Stafni í Svartárdal. Kveðskaparform hans var nokkuð sérstætt og mest 

orti hann lýsingar á samferðamönnum sínum og koma hér nokkur sýnishorn: 

 

Vatnsskarðs Inga viður glingur pilta. 

Fóhornsnefjan furðu slyng 

fer að tefja í úrtíning. 

 

Er hann Geggi enn með sleggjunefið. 

Syndahreggi vanur var, 

vinur beggja taldist þar. 

 

Einsi hró með ýsuspóanefið. 

Syndakjóinn svartur og snar 

svörlast flóann glötunar. 

 

Imba í Steini er að reyna að trítla 

í kringum Gísla svarta sinn, 

sá er píslarvotturinn. 

 

Einar á Handi eins og branda í potti. 

Með syndaanda sínum hér 

sá um landið hoppa fer. 

 

Haraldur gamli haltur um svamlar veginn, 

út í mýri ekur sér, 

eins og kýr í framan er. 

 

Hér koma svo nokkrar vísur í viðbót eftir skáld það er átti megnið af kveðskap síðasta þáttar. 

 

Andans fjandans selirnir 

hrafnar fundu forðum. 

Hákarlar og refirnir 

flugu með hnísusporðum. 

 

Næsta vísa var ort að loknum ástarfundi: 

 

Eina bjarta eldsins nótt, 

eldsnemma var á fótum! 

Tifaði bæði títt og ótt 

og togaði að sér brókum. 

 

Við eftirlátum mönnum að túlka næstu vísu: 

 

Dauðans auðn í augu skar, 

auðn í dauðann svarta. 

Andinn eigi eldinn þar, 

eldsins tungur bjartar. 
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Sömuleiðis þessa: 

 

Tvær þó tungur mæli fljótt 

með eldsins tungutaki, 

leika logar um miðja nótt 

logar á hússins þaki. 

 

Kvenlýsing: 

Þuríður með þurra lund, 

gengur þurr og lotin, 

eins með þurra lífsins grund, 

þangað til þurra grundin er þrotin. 

 

Að loknu ferðalagi: 

Rekkar kátir rennandi, 

röskir fákar ganga. 

Kaffið heitt á könnunni 

kætir ferðamannalanga. 

 

Hér er svo sýnishorn úr Ævirímu Jóns Björnssonar á Bakka í Viðvíkursveit: 

 

Með öxi hjó ég einatt haus 

og yddi marga staura. 

Helst þó var mér höndin laus 

að hamast við þá gaura. 

 

Hér kemur svo merkur bragur eftir Guðrúnu Ólafsdóttur, sem við höfum áður birt vísur eftir. Nefnist hann 

Stínubragur: 

 

Lítið virti hún mannkosti mína 

þó ráðalaus væri hún Stína. 

Sjalinu hún sundur lét fletta, 

þetta fannst henni það rétta. 

 

Kom hún til mín eins og flærðartóa 

biður mig að lána sér 

sjalið til að flangsast með. 

 

Ég spyr kvendið hvert nú skuli halda 

greinir hún mér grett þar frá 

að fundinn ætli hún sér á. 

 

Lítið hafði hún fyrir því að kveðja, 

ofan stigann œddi fljóð 

út um dyr og fram á slóð. 

 

Verður mér þá litið út um gluggann, 

sé ég undir taglið á 

Kristínu fram að Holti þá. 

 

Í strákasolli vill hún heldur vera 

en að sækja fundina 

út í stúlkutemplara. 
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Og enn kemur mannlýsing, sem einnig segir nokkuð til um efnahag viðkomandi: 

 

Hillir undir Húsafell, 

þar býr ríkur bóndi 

Þorsteinn nokkur Jósepsson, 

hann á margar rollur. 

Skeiðsprettur gæti þessi vísa heitið: 

 

Grána gamla þenur sig 

en henni ferst það ekki, 

því hún er orðin elliær 

aumingja kerlingarhróið. 

 

Loks er vísa sem varð til á Þorra: 

 

Á blóti vestur á Þingeyri. Þá var kastað fram fyrri parti og heitið vínflösku í verðlaun fyrir besta botninn. Fyrri 

parturinn var svona: 

 

Fór að smala fram til dala 

frækinn halur Gunnlaugur, 

 

Margir botnar bárust, því flestir vildu eignast flöskuna. Á staðnum var skáld úr okkar flokki og hann fékk að 

sjálfsögðu verðlaunin fyrir þennan botn: 

 

Rauður var í svitabaði 

og hundurinn alveg ónýtur. 

Þjóðviljinn  4. - 5. febr. 1984 
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Kekkir í hafragrautnum 
 

Við hefjum þennan þátt eins og við enduðum þann síðasta með vísum eftir Guðrúnu Ólafsdóttur frá 

Neskaupstað. Svona þakkaði hún sæmdar hjónum fyrir sig: 

 

Með heiðri og sóma ferst þeim vel 

Ólafíu og Sæmundi, 

enda bið ég Guð þess hér 

að þau fái uppskorið, 

hvað þau reyndust Gunnu vel 

í hennar reynsluskóla hér. 

 

Gunnu blöskraði fréttir af stríði út í hinum stóra heimi og orti: 

 

Af lífinu út í löndunum 

leiðir illt í heiminum 

þeir eru að skemmta skrattanum 

og skjóta fólk með byssunum. 

 

Um Norðfjörð orti Gunna, en hún leit á sig sem Norðfirðing og þótti vænt um fjörðinn. 

 

Á Norðfirði er indælt að vera 

þeir alla kosti hafa að bera 

bið ég Guð þeim blessun að veita 

því boðorðunum vil ég ei neita. 

 

Og til ungu piltanna í Neskaupstað orti hún 1937. 

 

Ég er nú orðin eins og skar 

piltunum líst ekki á það 

að setjast á brúðarbekk með mér 

mega þeir ekki hugsa sér. 

 

Eitt sinn mætti hún verkamönnum að koma frá kolauppskipun og orti þá: 

 

Allur verkahópurinn 

mætti mér á Ströndinni 

voru þeir eins og von var til 

allir saman kolsvartir 

upp úr kolavinnunni. 

 

Þessi vísa varð til þegar Gunna var á leið heim af engjum. 

 

Með bólgna öxl og handleggi 

gengur hún að vinnunni 

þó lítið hafi hún upp úr sér 

eftir veraldarandstreymið. 

 

Vorvísa (eftir harðan vetur) 

 

Veturinn þessi er vikinn á burt 

vaknar að nýju af svefni hver jurt 

sumarið færir oss sólríkan yl-t 

samhliða vöknuðu menningar til. 
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Eins og áður hefur komið fram var Gunna trúuð kona og þessa heilræða vísu orti hún eitt sinn: 

 

Þeir sem lifa í saurlífi 

og syndasvalli á jörðinni, 

þeim ég segi: Það er vandinn 

að trúa á Guð svo styrkist andinn. 

 

Hér er svo vísa þar sem Gunna boðar bindindi: 

 

Pólitíið kylfu ber 

lemur henni í haus á þér, 

ef þú drekkur áfengi 

hafðu maður gát á þér. 

 

Gunna vildi setja niður nábúakritur og orti: 

 

Nábýliskriturnar niður ég kveð 

andarnir góðu nú veiti mér lið, 

lifið í einingu allir í ró 

eftir því takið á landi og sjó. 

 

Gunna orti þulu um hið vonda í heiminum og skefur ekkert utan af hlutunum: 

 

Það er stand á vörgunum, 

þarna út í löndunum, 

þeir standa stíft á strætunum, 

og beita illsku brögðunum, 

þeir binda fólk í böndunum 

og byrla því eiturgasinu. 

 

Austfjarðar þokan er illræmd og öllum illa við hana, þannig lýsir Gunna henni: 

 

Svei þér þokan grá 

þig vil ég ekki sjá. 

Þú villir fólk á sjó og landi 

og veldur bæði regni og grandi. 

 

Svo kemur hér vísa eftir ókunnan höfund og eins og hún ber með sér er hún ort þegar þeir Spassky og Fischer 

háðu einvígi um heimsmeistaratitilinn í skák hér á landi: 

 

Sátu tveir að tafli, 

tefldu að öllu afli. 

Annar hét Spasser 

en ég segi aldrei hver hinn er. 

 

Í næstu vísu birtist mikil mannlýsing eða jafnvel heil ævisaga: 

 

Rauðhærður með kringlótt klof, 

kikknar hann allur í hnjáliðunum. 

Hann ætlaði að verða mikill maður 

en gat það ekki. 

 

Ekki hefur hann verið álitlegur náunginn sem svona var ort um: 

 

Illa líst mér á þann hrút 

dável þótt hann dafni. 

Dregur annað augað í pung 

og glennir uppá sér kjaftinn. 

 

  



113 

 

Jón Bergsson var maður nefndur og orti hann talsvert. Eitt sinn bað hann mann að fylgja sér austur yfir 

Hornafjarðarfljót með eftirfarandi vísu: 

 

Ef þú kemur með mér austur yfir fljót 

skal ég útvega þér einhvern stúlkufót 

handa þínum lœraljót. 

 

Að lokum eru svo tvær nýlegar vísur um Albert og hundahaldið: 

 

Albert varð í Frakklandi 

frægur fyrir lappir tvær. 

Nú er það af hundahaldi 

sem hans ljómi stendur skær. 

 

Hundalíf er hér í borg 

Alberts gerast raunir stórar 

veldur mestri harma sorg 

að hafa loðnar lappir fjórar. 

Þjóðviljinn  11. - 12. febr. 1984 
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Kekkir í hafragrautnum 
 

Þá tökum við aftur til við Kekkina í hafragrautnum og að þessu sinni verðum við eingöngu með vísur eftir Jónas 

Friðmundsson frá Fremstafelli, en eftir hann var m.a. sá ágæti Grána-bragur sem birtist í fyrsta þætti okkar. 

Eftir Jónas hafa varðveist fjölmargar vísur, enda eru þær með þeim hætti að menn sóttust eftir þeim á sinni tíð. 

 

Fyrst eru þá tvær vísur sem hann nefnir Heimþrá og eru allar vísurnar sem hér verða birtar með starfsetningu 

Jónasar: 

 

Jeg hugsa heimí dalinn minn, 

jeg hugsa um mína sveit, 

því jeg er fjarri firstum sinn 

og frí jeg ekkert veit. 

 

Jeg sit oft hljóður síðla kvölds 

og stari útí geim, 

því nætur húm og hríðarvölds 

hindra mig í að komast heim. 

 

Um stúlku heitir næsta vísa: 

 

Þú ert vel af guði gjörð, 

giðja norður landa 

gráttu hækt um gleðinnar jörð 

glöð og ljett í anda. 

 

Næst koma nokkrar lausavísur: 

 

Seint og snemma hjér hjá oss 

svanur er á veiðum. 

Töfra guma tigna hross 

til og frá á heiðum. 

 

Mörg er meyan björt og blíð 

bros hír mild og fögur. 

En álit mitt á þessum líð 

á hjér eingar sögur. 

 

Alstaðar er eitt hvað að 

engin alsæll verður, 

er það nokkur eða hvað 

hjér er aldrei friður. 

 

Borð stólana reisir rjétt, 

rösk á elthús beknum.      

Klukkan þín, og kanski óþjett 

krímd er undir serknum. 

 

Ó, að fari að flíta sjér 

fagra vorið blíða, 

svo það geti sungið mjer 

söng er mætti á hlíða. 

 

Singandi í lopti svífur lóga 

sólin vermir kalda jörð, 

í mónum heiri jeg smalan hóga 

hoppar um grundir fjörug hjörð. 
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Opt er það nú, opt um sinn, 

opt í solli hreinum, 

ef jeg kissa mætti á kinn 

konurnar í leynum. 

 

Næst kemur svo vísa um æskuástina: 

 

Æ opt, æ opt jeg hugsa um þig 

og okkar skauta ferð. 

Þá gegstu hlið að hlið við mig 

og hlógst að hættu merð. 

Þú leiddir mig, jeg leiddi þig, 

við leiddumst bæði tvö. 

 

Eitthvað hefur skáldið verið óánægt með tilveruna þegar næsta vísa ort: 

 

Eitt er víst og víst er eitt 

í veröldinni heima. 

Mjer er orðið lífið leitt 

látlaust einn jeg sveima. 

 

Þá kemur vorvísa: 

 

Opt á vorin skríði í skjól 

skrítin lömb í haga. 

Sínast þó með sada vömb 

en svona er lífsins saga. 

 

Um ástleitni kvenna orti Jónas: 

 

Kvenfólk oft er kátt í lund 

þá karlmenn ber að garði. 

Hugxar sjer á ásta fund 

áður en nokkurn varði. 

 

Einhver var orðinn lúinn og tók sér hvíld, þá orti Jónas: 

 

Ertu lagxtur, lítið má 

littlu beri granda. 

Farðu á fætur reindu þá 

fljótt nú reind að anda. 

 

Ort var níðvísa um Jónas og hann svaraði: 

 

Þú mát irka níð um mig 

meðan að jeg þeigi. 

En konur munu meiða þig 

í mirkri og bjórtum deigi. 

 

Ortu lof og ortu níð 

ortu líka um bandann. 

Ortu um mig og ortu um líð 

ortu allan fjandann. 

 

Afmælisvísa heitir sú næsta: 

 

Sjötíu og fimm þú árin sjerð 

sorg og þreita á þeim er. 

Drottinn gefi þjer glaða ferð 

þegar guðs á fund þú fer. 
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Á gamals aldri orti Jónas: 

 

Jeg er gamall orðinn grár 

giktveikur og marinn. 

Rifinn sundur allur sár 

sálin aðeins ófarin. 

Þjóðviljinn  25. - 26. febr. 1984 
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Kekkir í hafragrautnum 
 

Á Snæfellsnesi eru hinar svokölluðu Gonsa vísur vel þekktar, en sá er þær orti, var kallaður Gonsi og var kunnur 

maður vestra á sinni tíð. Hann orti margar perlur í okkar stíl hér í hafragrautnum. Við skulum líta á nokkrar vísur 

eftir Gonsa. 

 

Eitt sinn kom hann á bæ þar sem var uppi hangandi mynd af húsbóndanum, sem hét Sæmundur og einnig mynd 

af hundum. Þá orti Gonsi: 

 

Hér er mynd af hund og hund 

hér er mynd af Sœmundi. 

Elínborg er ágætt sprund 

alveg laus af syndinni. 

 

Á þeim tíma sem Gonsi var uppi þurfti að setja báta og ýta fram. Um það orti hann: 

 

Gekk ég niður í fjöruna 

út að bátnum þarna þá, 

ýtti honum útá sjó 

en Gonsi passaði stýrið þó. 

 

Um kvenhylli sína orti Gonsi: 

 

Meyjarnar á himnahæðum 

allar hafa Gonsa séð. 

Hann er ekki hérna hér 

heldur bara annarsstaðar þar. 

 

Bróðir Gonsa, sem Hafliði hét náði sér í unnustu. Þegar hann kom heim með unnustuna lenti hann í Kofafjöru á 

Hellissandi og þá stóð Gonsi á fjörukambinum og orti: 

 

Helvítið hann Hafliði 

hann fékk hana Sigríði. 

Óð uppí klof eins og andskotinn 

uppúr Kofafjörunni. 

 

Þessi vísa mun einnig vera eftir Gonsa: 

 

Lóa hefur loppur 

labbar út á tún. 

Þegar Lóa labbar, 

þá labba ég með hún. 

 

Góðbóndi í Laxárdal yrkir svona um dalinn sinn: 

 

Laxárdalur langur er 

og liggur að Hrútafirði. 

Kaffisopann sýpur ég 

sé hann nokkurs virði. 

 

Eins og þeir muna sem lesið hafa þennan þátt, þá yrkja fáir jafn vel í okkar stíl og Jónas Friðmundsson, 

Þingeyingur. Hér koma nokkrar vísur eftir hann. 

 

Hulda er að binda blóm 

beint á móti vestri. 

Hún er eins og síld í sjó 

eða sá vesti. 
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Um unga stúlku orti Jónas: 

 

Anna á Krossi andar blítt, 

allir vilja sveinar 

hana kyssa hart og títt 

hún svo undan kveinar. 

 

Það hefur verið kuldaleg hvítasunna þegar Jónas orti þessa vísu: 

 

Hvítt er á hvítasunnu, 

hvítt það sem kemur úr loftinu. 

Það er eins og andlit á nunnu 

sem langar ekki í neitt. 

 

Ástamálin voru ofarlega á baugi hjá Jónasi: 

 

Einn ég geng um eyðihjarn 

út með Skjálfandafljóti. 

Ég skal hlaða konu barn 

ef Bibba hleður á móti. 

 

Þá kemur hér ágætt bréf sem okkur var sent með góðum skýringum á þessum gullvægu vísum. 

 

Frá skútuöldinni 

Blái liturinn frá Gleðjufirði 

innbyrti eitt lítið kóð. 

Það var eins og ofurlítil beita, 

en ekki eins og andskotinn. 

 

Sagði ég við skipstjórann: 

 

Láta síga í bakkann, 

fá sér eina, fá sér eina 

rauðkúfótta þar, 

rauðkúfótta þar, þar, 

rauðkúfótta þar. 

 

Þetta má syngja við lagið „Nú er ég kominn náungann að finna". Gleðjufjörður mun vera Patreksfjörður, en 

nánari skýringu á því er ekki að finna í vorum vösum. 

 

Þessi er eftir Sigurmund Runólfsson og ort í Vestmannaeyjum. 

 

Gekk ég inn á Eiði, 

unga meyju hitti þar. 

Anga blómin blíðu 

í vorblíðunni stríðu. 

 

Eftirfarandi afmæliskveðju orti Árni Pálsson (ekki prófessor) til vinar síns: 

 

Þú hugljúfi afmælisdrengur 

á vængjum svífur um geim. 

Ég er á förum, Siggi, 

ég er að fara heim. 

 

Þessi er eftir óþekktan höfund: 

 

Gaman hef ég af að sjá, 

þegar ærnar koma 

ofan af nú Geldingahjallanum og telja þœr. 
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Ekki er mér heldur kunnugt um höfund þessarar hugljúfu stöku: 

 

Lítið törn á kelerí 

tekur Brynki á kvöldin, 

og með morgunsárinu 

annað eins sig skekur. 

 

Indriði Guðmundsson var á sinni tíð þekkt skáld eystra, og hefur Sigfús Sigfússon getið hans í þjóðsögum sínum. 

Þetta orti Indriði um móður sína: 

 

Blessuð veri móðir mín í heimi hér, 

hún hefur átt við bágan hag að búa. 

Þegar guð vill ekki meiri miskunn á henni gera, 

þá fari hún upp í friðarstað og veri hún þar. 

 

Þessar vísur orti Indriði eftir erfiðan fjárrekstur yfir fjallveg: 

 

Lágum úti á fjöllunum 

í dagstæða viku. 

Féð var að bera í höndunum, 

þessi litli hópurinn. 

 

En um síðir komum þar 

allir á einn glugga þar, 

enginn maður út kom þar, 

þó orgað og grenjað væri þar. 

 

Í sama brag var einnig þetta: 

 

Hundar þessir, hundar þessir hlupu móðir, 

þeir voru ekki allir góðir, 

eins og þeir væru djöfulóðir, 

skattalóðir, skattalóðir. 

 

Um konu eina kvað Indriði: 

 

Arndís er að hlæja hátt, 

færist mjög í herðar, 

hún er eins og úfinn hrafn 

eða fugl á eggjum. 

 

Eftirfarandi vers söng Indriði að loknum húslestri, og er talið hann hafi ort það sjálfur, segir Sigfús: 

 

Ekki er að furða, 

þótt á komi snurða, 

því heimurinn hrekur 

og hrjóstrugt við tekur, 

syndirnar sveima, 

Satan er breima, 

og hér stendur heima. 

Þjóðviljinn 17. - 18. mars. 1984 
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DV 
 

 
 

 

Sandkorn 
1995 – 1996  og 1997 
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Sandkorn árið 1995 
 

 

 

Silfursjóðurinn 

Í Austra er skýr frá því að þegar fréttin um hinn rétta aldur silfursjóðsins frá Miðhúsum barst landslýð á öldum 

ljósvakans hafi hagyrðingurinn Hákon Aðalsteinsson ort vísu sem hann og Sigrún Benediktsdóttir sendu 

hjónunum í Miðhúsum. Vísan er svona: 

 

Rann af mönnum móðurinn, 

margra léttist byrðin. 

Nú er silfursjóðurinn 

sinnar þyngdar virði.  

DV 28. ágúst 1995 

 

 

Fimmeyringurinn   
Eftirfarandi vísa er ort af ónefndum verkamanni sem blöskraði 40 þúsundkallinn sem þingmenn fengu skattfrítt. 

Vísan er ort við lagið ,,Ef hjá honum pabba einn fimmeyring ég fengi." Þetta hefði átt að raula á Ingólfstorginu 

en var því miður sett saman aðeins of seint! 

 

Ef hjá Dóra og Dabba ég fjörutíu þúsund fengi, 

fjarskalega kátur ég skuldir fengi greitt. 

Ég myndi kaupa í matinn og lifa vel og lengi, 

langt nef gefa Skattmann því hann feng'ekki neitt. 

 

Bak við réttarvegginn 

Í síðasta vísnaþætti Austra eru nokkrar vísur sem ortar hafa verið á  hagyrðingamótum á liðnum árum. Þar á 

meðal er vísa sem ort var í tilefni þess að menn á hagyrðingamótinu ræddu um messu sem hestamenn höfðu 

verið við í Árbæ. Jóhannes Guðmundsson í Stapa orti þá þessu skemmtilegu vísu. 

 

Guðsþjónustu gegndu af list, 

gleypt var hinsta dreggin. 

Þar menn bergðu blóðið Krists, 

bak við réttarveggtón. 

DV 18. sept. 1995 

 

 

Snjall er Ari    
Á búi Ara Teitssonar, bændaforingja á Brúni Beykjadal, standa nú yfir byggingarframkvæmdir þannig að frá 

þjóðvegi séð lítur helst út fyrir að búið sé að reisa háan gálga á túninu skammt frá bænum. Hagyrðingi, sem átti 

þarna leið um, varð að orði þegar hann sá ,,gálgann": 

 

Snjall er Ari, þrautaráði rétta sá hann, 

að reisa gálga svona háan. 

Það sýnist augljóst mál hvað er í vændum, 

það á að fækka bændum. 

Gálginn hái greyptur skal í minni  manna 

sem merki bændasamtakanna. 

DV 20. sept. 1995 
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Forgangsröðin      
Niðurskurður í heilbrigðismálunum hefur verið eitt heitasta pólitíska umræðuefnið síðsumars.Þar sýnist sitt 

hvetjum. Meðal þeirra tillagna sem komið hafa fram er að forgangsraða hjá sjúkrahúsum. Ráðherra og þingmenn 

segja að það sé verk lækna að forgangsraða við sjúkrahúsin. Læknar segja aftur á móti að það verði að vera vera 

verk ráðamanna, þeirra sem ætla að skera niður fjárveitingar til sjúkrahúsanna. Ingvar Gíslason, fyrrum ritstjóri, 

þingmaður og ráðherra orti þessa snjöllu stöku um forgagnsröðun sjúklinga. 

 

Finnist vænleg forgangsröð 

fólks í heljarnauðum. 

Raðast upp á reikningsblöð 

ríkir ofar nauðum. 

DV 22. sept. 1995 

 

 

Margir lof'ann     
Dagur birti á dögunum eina af kunnustu prestvísum sem til eru. Vísan er eftir lands þekktan hagyrðing en nú 

þorir maður ekki að nefna vísnahöfunda af ótta við að fá yfir sig dembu í blöðum þar sem menn afneita afkvæmi 

sínu. En vísan er svona: 

 

Mikið er hve margir lof‘ann 

menn sem alltaf hafa séð‘ann 

skrýddan kápu Krists að ofan, 

klæddan skollabuxum neðan. 

 

Síðan birtir blaðið skemmalega styttingu á vísunni: 

 

Mikið er hve margir lof‘ann 

að ofan. 

Menn sem hafa séð‘ann 

að neðan. 

DV 29. sept. 1995 

 

 

Heimasætan  
Fjárlaganefnd Alþingis var á ferð um kjördæmin í sumar. Þar á meðal var farið um Þingeyjarsýslur. Árni Johnsen 

á sæti í nefndinni. Hjálmar Jónsson á líka sæt í nefndinni og segir hann að Árni taki bara viðtöl við skipstjóra í 

Vestmannaeyjum fyrir Mogga. Í ferðinni um Þingeyjarsýslur brást hins vegar svo við að Árni hitti gamla konu 

og tók við hana viðtal. Árni reyndi, að sögn kollega sinna í Fjárlaganefnd mikið að fá konuna til að segja frá 

ástarlífi sínu og ræða kynlífið en gekk illa. Um þetta orti Hjálmar Jónsson: 

 

Árni sér í sveitir brá 

og sýndi með því framfarir. 

Heimasætu hitti þá 

og hafði við hana -viðtal 

 

Mátti reyna 

Jón Kristjánsson formaður fjárlaganefndar er hagyrðingur góður. Hann fylgdist grannt með þessu viðtalsmáli 

Árna og þingeysku heimasætunnar og orti í sama tilefi og Hjálmar: 

 

Árni er iðnastur sveina 

og áreitti kerlingu eina. 

Hún sagði alltaf nei 

og sagðist hrein mey 

en það sakaði samt ekki að reyna. 

DV 13. okt. 1995 
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Upphæðir af eru stemmdar  
Á ferðum fjárlaganefndar um kjördæmi landsins í  sumar hélt Jón Kristjánsson, formaður nefndarinnar, alltaf 

ræður eins og vera bar. Jón sagði alltaf að nú væru erfiðir tímar og að ná þyrfti fjárlagahallanum niður með því 

að skera og skera. Eitt sinn eftir svona ræður orti Hjálmar Jónsson, sem sæti á í nefndinni, þessa limru: 

 

Upphæðir af skornum stemmdar  

yfirleitt skornar og klemmdar. 

Hann er grimmur sem ljón 

þessi góðlegi Jón, 

sem er formaður fjárlaganefndar. 

 

Árni Johnsen og Hjálmar Jónsson eiga báðir sæti í fjárlaganefnd Alþingis. Á fundi nefndarinnar með 

héraðsnefnd Eyfirðinga og bæjarstjórn Dalvíkur voru þeir flokksbræður eitthvað að kankast á og skaut Árni vísu 

með meiningum að Hjálmari sem svaraði að bragði: 

Árna Johnsen þekkir þjóð 

og þolir af honum hrekki. 

Gjarnan vill hann gera ljóð 

en getur það bara ekki. 

DV 18. okt. 1995 

 

 

Þingmaður götunnar   
Það er meira ort af góðum vísum á Alþingi nú um stundir en verið hefur lengi. Það eru margir hagyrðingar í hópi 

þingmanna og sumir góðir. Þar í hópi er séra Hjálmar Jónsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, og enda 

landskunnur sem slíkur. Hjálmar yrkir mikið og er fljótur að því. Það var einhvern tíma í haust, í miklum 

pólitískum umræðum, að Svavar Gestsson, þingmaður og fyrrum menntamálaráðherra, fór mikinn í ræðustól. 

Hann úthúðaði ríkisstjórninni, sagði hana lúna og senn búna að vera. Þá orti séra Hjálmar. 

 

Lúin er stjórnin, og lek eins og hrip 

og látin, senn borin til grafar, 

þrumaði úr ræðustól, þungur á svip, 

þingmaður götunnar, Svavar. 

DV 27. okt. 1995 

 

 

Fæ í kviðinn kveisusting    

Halldór Blöndal samgönguráðherra fór mikinn síðsumars við að klippa á borða þegar nýjar brýr eða vegarspottar 

voru opnaðir. Meðal annars voru tvær brýr á Austurlandi opnaðar formlega. Við opnun brúar á Jökuldal var 

boðið til kaffidrykkju og hnallþóruáts eftir að Halldór hafði klippt á borðann. Þótti Jökuldælingum það þunnur 

þrettándi að fá engar guðaveigar, bara kaffi. Þá varð þessi vísa til. 

 

Yfir glasi ætíð syng, 

alltaf þá er gaman. 

En fæ í kviðinn kveisusting 

af kaffinu einu saman. 

DV 1. nóv. 1995 

 

 

Mannvitið  
Páll Pétursson, bóndi og ráðherra frá Höllustöðum, og Jón Baldvin Hannibalsson hafa lengi eldað grátt silfur í 

pólitík og gengið á ýmsu. Á dögunum gerðist það að Ólafur Hannibalsson, bróðir Jóns, kom inn á þing sem 

varamaður Einars Odds Kristjánssonar. Þetta er í fyrsta sinn sem Ólafur situr á Alþingi. Þess vegna varð hann að 

undirrita eiðstaf í upphafi þingfundar. Á meðan Ólafur var að undirrita orti Páll Pétursson: 

 

Alltaf vex það meir og meir, 

mannvitið í þessum sal. 

Eru þeir nú orðnir tveir, 

undan gamla Hannibal. 

DV 10. nóv. 1995 
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Internetið  
Það var ekki lítið sem gekk á hér á dögunum þegar birtist ljósmynd á Internetinu af Heiðari Jónssyni 

snyrtifræðingi við vafasamt athæfi, að því er mörgum þótti. Það gat því ekki hjá því farið að hagyrðingar færu af 

stað, þeir gera það þótt minni mál séu í gangi. Nú eru vísurnar farnar að tínast inn og er eftirfarandi vísa sögð 

vera ort af verkstjóra í Neskaupstað. 

 

Um Internetið að ferðast þykir fínt og flott 

þótt fæstir vilji sýna sig þar bera. 

Hitt er öllu verra og ekki nógu gott 

ef enginn vil nú „heiðarlegur" vera. 

DV 17. nóv. 1995 

 

Eyjasveinninn 
Það gekk ekki lítið á um daginn milli þeirra alþingismannanna Össurar Skarphéðinssonar og Árna Johnsen í 

orðaskaki, eyrnaklípingum og endaspörkum. Bragðminni atburðir en þessir hafa orðið hagyrðingum að yrkisefni. 

Dagfari DV fjallaði um þetta mál af einurð og alvöru og varð sú umfjöllun Aðalsteini Davíðssyni að yrkisefni. 

 

Fágætan á andans auð 

Eyjasveinninn horski: 

Hefur bæði heila úr sauð 

og höfuðkvarnir úr þorski. 

DV 6. des. 1995 

 

Hvernig vísa verður til    
Til eru nokkrar góðar vísur um það hvernig vísa verður til í huga hagyrðings. Í Borgfirðingi er ágætur vísnaþáttur 

og þar var á dögunum vísa um þetta efni eftir Hafstein Stefánsson. 

 

Þér ég segja þetta vil, 

því ég hvergi leyni. 

Svona verður vísa til 

vinurinn minn eini. 

DV 13. des. 1995 
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Sandkorn árið 1996 
 

 

Blessaðu Vatnsfjörð       
Það eru margar góðar vísur og sögur í bókinni Þeim varð á í messunni, gamansögum af íslenskum prestum. 

Nokkrar sögur eru þar af séra Baldri Vilhelmssyni í Vatnsfirði, enda maðurinn löngu orðinn þjóðsagnapersóna. 

Ein sagan segir frá því að þeir Hannes Pétursson skáld og Einar Laxness sagnfræðingur hafi heimsótt vin sinn 

Baldur vestra. Þegar þeir kvöddu skrifaði Hannes í gestabókina. 

 

Góð er gisting hjá presti, 

sem gleðjast með vinum kann. 

Ó Jesú, bróðir besti, 

blessaðu Vatnsfjörð og hann. 

DV 5. jan. 1996 

 

Ögn í lægð     
Í fjárlagaumræðunni á Alþingi í lok fyrra árs réðst Jóhanna Sigurðardóttir, fyrrverandi félagsmálaráðherra, með 

miklu offorsi á Pál Pétursson félagsmálaráðherra úr ræðustól. Undir ræðunni sat Páll með púkaglott á vörum og 

þegar hann svaraði Jóhönnu lét hann þessa vísu fara í loftið. 

 

Ein er núna ögn í lægð, 

ekki að marki lagin. 

Hún er óskóp óánægð 

eins og fyrri daginn. 

 10. jan. 1996 

 

Röskur prestur    
Enn skal leitað fanga í þeirri ágætu bók, Þeim varð á í messunni, sem eru gamansögur af prestum. Þar eru margar 

sögur af séra Baldri Vilhelmssyni í Vatnsfirði, eins og áður hefur komið fram í Sandkorni. Einu sinni var séra 

Baldur að messa og var þá aragrúi af fiskiflugum í kirkjunni sem trufluðu messuna. Þá var þessi limra ort. 

 

Söfnuður píndist sem prófaði vellandi díki, 

prófastur þrumaði: „Til komi þitt ríki" 

meðan að sveif suðandi á dreif 

meinfýsinn andi í maðkaflugu líki. 

 

Séra Baldur er sagður presta röskastur við embættisverk, einkum þó giftingar. Segir sagan að einhverju sinni hafi 

liðið 9 mínútur frá því að brúðurin mætti í kirkjuna og þar til hún gekk aftur út úr kirkjunni með sinn ektamaka 

sér við hlið. 

 

Fyrirheit og efndir 

Það gekk mikið á á Alþingi þegar Halldór Blöndal vildi að fyrirtækið Spölur, sem ætlar gera jarðgöng undir 

Hvalfjörð, fengi ríkisábyrgð á lán upp á einn milljarð króna. Eins og menn eflaust muna hafa þeir Spalarmenn 

alltaf talað um að framkvæma verkið án nokkurs stuðnings frá ríkinu. En þegar ríkisábyrgðin hafði verið ákveðin 

orti Hreiðar Karlsson á Húsavík eftirfarandi vísu: 

 

Heyrast býsna háar tölur, 

hærri en áður voru nefndar. 

Það er meira en meðal spölur, 

milli fyrirheits og efndar. 

DV 12. jan. 1996 

 

Umburðarlyndi  

Í einni af ræðum sínum um hátíðirnar talaði Jóhannes Páll páfi um kjarnorkutilraunir og fordæmdi þær harðlega. 

Hann nefndi þó ekki Frakka á nafn enda þótt allir hafi skilið fyrr en skall í tönnum. Páfi ræddi líka um nauðsyn á 

umburðarlyndi og hafði mörg orð þar um en nefndi engan, hvorki lönd, söfnuði né einstaklinga í því sambandi. 

Gárungar hafa gripið þetta á lofti og segja að þarna hafi páfi átt við Langholtsdeiluna margfrægu. Auðvitað hafa 

hagyrðingar farið af stað vegna þessarar deilu og góðkunningi Sandkorns sendi okkur þessa vísu. 

 



126 

 

Stríð í kirkna háu höllum 

herir bíða lags. 

Drottinn hjálpi okkur öllum 

ekki seinna en strax. 

 

Í DV um síðustu helgi var skýrt frá því að maður hefði verið dæmdur 5 ára fangelsi fyrir að stela undirfatnaði frá 

13 konum á Austurlandi. Þetta sérstæða sakamál varð hagyrðingnum Hákoni Aðalsteinssyni tilefni til yrkinga. 

Um er að ræða níu vísur og hér koma þær þrjár fyrstu: 

 

Landið fela lúin ský, 

læðist deli grófur 

að næturþeli, borg og bý 

brókarsteliþjófur. 

 

Kuldaboli fælir frið 

fáir þola svona. 

Bitra golu berst nú við 

brókarstolin kona. 

 

Saklaust víf á fósturfold 

flótta stífum hrakið. 

Brókin þýfi, bert er hold, 

blessað lifið nakið. 

 

Meira næst. 

DV 17. jan. 1996 

 

 

Nærfataríma 
Í síðasta Sandkorni birtum við þrjár fyrstu vísurnar úr brag Hákonar Aðalsteinssonar um þann fræga 

kvennærfataþjóf sem dæmdur var fyrir glæp sinn á Austurlandi á dögunum. Hákon yrkir ekki síður um 

meistaratakta lögreglunnar fyrir austan við að upplýsa málið. Hér koma svo næstu þrjár vísurnar úr bragnum: 

 

Limi skóku af líf og sál 

lagahrókar snöggir. 

Kátir tóku að kanna mál 

kvennabrókarglöggir. 

 

Vaskir renna vettvang á 

vökul spenna netin. 

Fljótir kenna firðar þá 

ferskan kvennaþefinn. 

 

Höfðu klókir kappar þá 

kannað flókin svæði. 

Fúl var blókin fönguð á 

feikna brókarstæði. 

 

Meira í næstu viku. 

DV 19. jan. 1996 
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Nærfataríma 
Í síðustu viku birtum við tvisvar sinnum þrjár vísur úr hinum magnaða brag Hákonar Aðalsteinssonar um 

nærfataþjófinn sem dæmdur var og viðskipti hans og lögreglunnar á Austurlandi. Hér koma svo síðustu þrjár 

vísurnar: 

 

Nú varð bil að brúa fljótt, 

bæta yl á vífum. 

Vanda til í verki skjótt, 

vel að skila þýfum. 

 

Allmörg hnátan ofsaglöð, 

eins og kátur lækur, 

arkar státin upp á stöð, 

er að máta brækur. 

 

Mjög er heitt í málum þeim, 

mikið breytt er öldin. 

Labbar sveitt og lúin heim 

löggan þreytt á kvöldin. 

 

Tveir um smokkinn 

Það hlaut að koma að því að menn færu að yrkja um hið skrýtna nauðgunarmál sem DNA-rannsókn í Noregi 

beindi kastljósinu að á nýjan leik. Þar er breskur sjómaður sakaður um að hafa nauðgað íslenskri konu um borð í 

togara. Það er ekki síst sú „tillitssemi" meints nauðgara að setja á sig smokk í átökunum fyrir nauðgunina sem 

vakið hefur afhygli. Hagyrðingurinn KK hefur stundum sent okkur vísur eða limrur og hann segir þetta um 

málið: 

 

Við illan draum upp er nú hrokkinn 

og ónotin fara um skrokkinn. 

Þó vilji menn spara 

við því ætti að vara 

að tveir noti sama smokkinn. 

DV 22. jan. 1996 

 

 

Á Torgi hins himneska friðar    
Aðalsteinn Hallgrímsson, verkfræðingur og einn af fyrrverandi eigendum Hagvirkis hf., og Páll Ólafsson, 

verkfræðingur hjá Landsvirkjun, sem nú starfar í Kína, eru góðir kunningjar. Þeir eru að vísu ekki flokksbræður í 

pólitík en kunningjar samt. Þegar Páll varð sextugur í lok síðasta árs sendi Aðalsteinn honum þessar vísur, en 

stormasamra samskipta Páls og Hagvirkis hf. er getið í nýútkominni bók Jóhanns G. Bergþórssonar, Satt að 

segja. 

 

Uppistand verður og allt fer í hnút 

og Alþýðulýðveldið riðar, 

þegar að Páll tekur tappa úr stút 

á Torgi hins himneska friðar. 

 

Ef yfirvöldin þér ætla að sýna 

yfirgang, eða vinna mein. 

Berðu þá kommunum kveðju mína, 

þeir kannast við félaga Aðalstein. 

DV 24. jan. 1996 
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Eins og Kristur  
Sighvatur Björgvinsson alþingismaður er prýðilegur hagyrðingur og oft hnyttinn. Þegar sló í brýnu fyrir nokkrum 

árum milli kirkjunnar manna og stjórnvalda, um fastar tekjur kirkjunnar kvað herra Ólafur Skúlason biskup fast 

að orði þegar að kirkjunni var vegið. Þá orti Sighvatur: 

 

Mörgum þykir biskup byrstur 

og býsnast yfir verkum manna. 

Hann er orðinn eins og Kristur 

einn á meðal ræningjanna. 

DV 29. jan. 1996 

 

Ellin  
Í bókinni Þeim varð á í messunni segir frá séra Hallgrími Thorlacius sem var prestur í Glaumbæ í Skagafirði um 

síðustu aldamót. Hann var vel hagmæltur en flíkaði því lítt. Þessa afmælisvísu sendi hann sjötugum vini sinum 

sem var kaupmaður á Sauðárkróki. 

 

Þegar Elli þér er skæðst, 

þú snýst hnellinn viður. 

Þegar mellan þig á ræðst, 

þú henni skellir niður. 

 

Sagt er að vísan hafi dregið dilk á eftir sér því ráðskona kaupmanns, sem var ekkjumaður, hélt að sneitt væri að 

sér og reiddist presti. 

DV 31. jan. 1996 

 

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. 

DV 2. febr. 1996 

 

 

Hljóðnað orgel  
Enn yrkja hagyrðingar um deilurnar í Langholtskirkju, enda ekkert lát á þeim. Nú styttist í að biskup Íslands taki 

þar í taumana en hann gaf deiluaðilum frest til 15. febrúar að skila greinargerð um stöðu málsins. En á meðan 

yrkja hagyrðingar um málið. Þorvaldur Guðmundsson, skipstjóri á Akranesi, orti þessa vísu: 

 

Í Langholtskirkju er leiðindatuð 

og lasin kenning. 

Hljóðnað orgel, horfinn guð 

og heilög þrenning. 

 

Hljóður kór 

Og jafnvel prestar landsins yrkja um stöðuna í Langholtskirkju og þá erfiðleika sem yfirmaður þeirra, herra 

Ólafur Skúlason biskup, hefur haft af málinu. Séra Hjálmar Jónsson alþingismaður orti þessa vísu: 

 

Þagnar Langholtskirkjukór 

kvörtun Jón lét bóka. 

Biskup þreyttur þangað fór 

þurfti að greiða (F)flóka 

 

DV 7. febr. 1996 
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Hjálmar og fiskarnir  
Það er mikið ort á Alþingi og þarf oft ekki mikið tilefni til þess að hagyrðingar fari í gang. Á dögunum lýsti 

hagyrðingurinn og alþingismaðurinn séra Hjálmar Jónsson því yfir að auka ætti þorskkvótann um 20 þúsund 

tonn. Þá kom upp hjá mönnum samlíkingin við það þegar Kristur mettaði mannfjöldann með tveimur fiskum. 

Jón Kristjánsson alþingismaður orti þá: 

 

Naglann‘ann Hjálmar á höfuðið hitti 

og heiðraðir kjósendur fá þess að njóta. 

Frelsarinn bauð aðeins fáeina titti 

þegar færði hann sjómönnum viðbótarkvóta. 

 

Páll Pétursson félagsmálaráðherra orti: 

 

Heillakarlinn Hjálmar minn 

höfðingsskapinn metur. 

Hann er fremri en frelsarinn 

og fiskar mikið betur. 

 

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. 

DV 9. febr. 1996 

 

 

Flókalundur  
Ekki dregur úr vísnaflóðinu um Langholtskirkjudeiluna. Sá snjalli hagyrðingur, Hákon Aðalsteinsson, 

skógarbóndi á Héraði, kallar Langholtskirkju ekki annað en Flókalund eftir allt sem gengið hefur þar á. Og 

auðvitað hefur Hákon ort vísu um málið: 

 

Þótt sóknarnefnd sitji á fundi, 

samt hefur orðið tjón. 

Friður sé með oss í Flókalundi, 

farðu til andskotans, Jón! 

DV 12. febr. 1996 

 

Bónorðið  
Í Fjarðarpóstinum er bráðskemmtilegt viðtal sem hefst á þessa leið: 

 

Vilt þú, 

Halla, 

lífsins lalla, 

langan fjalla 

- með mér 

veg. 

Mína galla, 

elska alla, 

eins þótt skalla 

fái ég. 

 

Þeir eru ekki á hverju strái í dag sem biðja sér konu með dýrt kveðnum hringhendum en finnast þó. Einn þeirra 

er Símon Jón Jóhannsson, framhaldsskólakennari í Flensborg að starfi, en fjölskrúðugur að mennt og upplagi. 

Ættaður að norðan af heilsteyptri Sambands- og framsóknarfamilíu, en nú allaballi, menningarfrömuður og 

formaður Sálarrannsóknarfélags Hafnarfjarðar til skamms tíma. Kennari kaþólskra nunna, 

draumaráðningarmaður, þjóðfræðingur og spesíalisti í þjóðtrú.... 
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Nægur afli 

Í síðustu viku birtust þrjár vísur hér í Sandkorni þar sem skotið var á séra Hjálmar Jónsson alþingismann fyrir 

hugmynd hans um að auka þorskkvótann um 20 þúsund lestir. Það voru þeir Jón Kristjánsson alþingsmaður, Páll 

Pétursson félagsmálaráðherra og einn blaðamaður sem ortu vísurnar. Nú hefur Hjálmar svarað vísunum: 

 

Lítt af þekking lýsti þar 

lokaðir viskubrunnar. 

Vita þeir fátt um fiskveiðar 

og fræði Biblíunnar. 

 

„Lúkas 5 til 11" 

Skipið fyllt af fiski var 

fagnað kvótum stærri. 

Þá voru fiskifræðingar 

og Framsókn hvergi nærri. 

DV 14. febr. 1996 

 

 

Verðandi forseti 
Gísli Jónsson í Þorlákshöfn átti samtal í síma við Jón Guðlaug Magnússon á Marbakka. Hjá Jóni var staddur 

góðvinur beggja, Ingvi Þorkelsson, kennari og fyrrum framkvæmdastjóri Glettings og tengdasonur 

aðaleigandans, Björgvins Jónssonar. Þeir Jón og Gísli urðu sammála um að Ingvi væri verður 

forsetaframbjóðandi og síst verri en þeir sem hafa verið nefndir. Guðvarður Kjartansson bókari orti brag af 

þessu tilefni sem endar svona: 

 

Alla kosti Ingvi hefur, 

æsku kennir ginnhelg fræði. 

Giftur inn í „Gletting" meður 

góð hann rímar blautleg kvæði. 

 

Á þig skora ýtasynir: 

Yfirlýstu framboð núna! 

Svo mæla þínir mætu vinir, 

sem misstu aldrei á þér trúna. 

 

Þessu svaraði Ingvi. 

 

Stuðning þakka hrærðum huga 

hefur fjöldi til mín leitað. 

Hvatning ykkar hún mun duga 

hef ég sjaldan floti neitað. 

 

Ingvi Þorkelsson, verðandi forseti. 

 

Handan Skerjafjarðar 

Svavar Gestsson alþingismaður var að ræða um það á Alþingi þegar fjórir þingmenn Sjálfstæðisflokksins lögðu 

fram frumvarp sem gekk lengra en stjórnarfrumvarp um sama efni. Sagði hann Sjálfstæðisflokkinn og 

ríkisstjórnina stjórnlítil því hugur forsætisráðherra væri hálfur handan Skerjafjarðar. Þá orti Páll Pétursson 

félagsmálaráðherra. 

 

- Dafnar allvel Davíðs bú, 

deilur ekkert harðar, 

þótt hugurinn sé víst hálfur nú 

handan Skerjafjarðar. 

DV 16. febr. 1996 
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Tapað tækifæri  
Kirkjuleg málefni hafa verið ofarlega á baugi um alllangt skeið. Eins og venjulega þegar eitthvert málefni 

heltekur þjóðina fara hagyrðingar í gang og vísurnar, misgóðar að vísu, fara af stað og flytjast frá manni til 

manns um allt land. Hagyrðingurinn og skógarbóndinn Hákon Aðalsteinsson hefur ekki látið sitt eftir liggja, enda 

einn snjallasti hagyrðingur landsins um þessar mundir. Nýjasta framlag hans til kirkjumála er þessi limra. 

 

Hann strauk henni létt um læri 

hún lét sem ekkert væri, 

en svo varð hún sár 

eftir sautján ár 

yfir töpuðu tækifæri. 

DV 21. febr. 1996 

 

Iðkar í landi annað svið     
Menn voru að tala um það niður á Alþingi eftir að séra Hjálmar Jónsson alþingismaður krafðist þess að 

þorskvótinn yrði aukinn um 20 þúsund tonn að hann hefði, sem ungur maður, stundað sjóinn, meðfram námi. Jón 

Kristjánsson, alþingismaður og ritstjóri, orti þá vísu um það þegar séra Hjálmar hætti sjómennsku og tók við 

nýjum störfum. 

 

Iðkar í landi annað svið 

afla þá gerðist brestur 

álpaðist fljótt í íhaldið 

ennfremur varð hann prestur. 

DV 23. febr. 1996 

 

Niðurskurðardeild   
Um fátt var meira rætt í haust og vetur en þann mikla niðurskurð sem á að eiga sér stað og hefur átt sér stað í 

heilbrigðiskerfinu. Þar hefur lokun ýmissa deilda uppvakið miklar deilur, sem og ýmislegt annað sem lent hefur 

undir niðurskurðarhnífnum. Í byrjun febrúar birtist frétt í Degi um að upp væri risin og að sperrur hefðu verið 

reistar á viðbyggingu við Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri. Í fréttinni kom fram að byggingin væri 4.000 

fermetrar í heild. Í tilefni þessa orti Björn Þórleifsson á Akureyri. 

 

Byggingin er fjögur þúsund fermetrar í heild, 

og fé í hana ríkið þurfti að moka. 

Því vakna hlýtur spurning hvort verði þarna deild 

sem vegna niðurskurðar þarf að loka. 

DV 1. mars 1996 

 

 

Skemmtilegt fólk   
Nýskipaður sýslumaður Skagfirðinga, Ríkharður Másson, segir í viðtali við Dag: „Það er spennandi að fara til 

starfa á Sauðárkróki. Þar er fallegt og Skagfirðingar eru skemmtilegt fólk." Gárungar sögðu þegar þeir lásu þetta 

að þarna væri sýslumaðurinn að leggja inn gott orð hjá Skagfirðingum áður en hann tæki við sýslumannsstarfinu. 

En við þetta rifjast upp vísukorn sem oft er sungið á góðum stundum hjá Skagfirðingum: 

 

Skála og syngja Skagfirðingar, 

skemmta sér og gera hitt. 

Heyrið, snjallir Húnvetningar, 

hér er landaglasið mitt. 

DV 4. mars 1996 

 

 

Skagfirskt blóð 
Sandkornsritara hefur verið bent á að vísan Skála og syngja Skagfirðingar, sem birt var í Sandkorni á 

mánudaginn, hafi ekki verið rétt eins og hún birtist. Rétt sé vísan svona: 

 

Skála og syngja Skagfirðingar, 

skemmtun vanda og gera hitt. 

Heyrið slyngir Húnvetningar: 

Hér er landaglasið mitt. 
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Og því er rétt að birta vísu eftir Jónas Jónsson í Hofdölum, svona til að blíðka Skagfirðinga vegna villunnar á 

mánudaginn: 

 

Bregst ei þjóð á Brúarvöllum 

Bragaglóð sem aldrei dvín. 

Skagfirskt blóð er í þeim öllum 

sem elska fljóð og brennivín. 

DV 6. mars 1996 

 

Brúarvallabragurinn  
Pálmi Jónsson á Sauðárkróki hafði samband við Sandkornsritara og sagði að eitt orð hefði verið rangt í vísu eftir 

afa hans, Jónas Jónsson frá Hofdölum, sem birt var í Sandkorni síðastliðinn miðvikudag. Í síðustu línu vísunnar 

sagði hjá okkur „sem elska fljóð og brennivín" en rétt er vísan svona: 

 

Bregst ei þjóð á Brúarvöllum 

Bragaglóð sem aldrei dvín. 

Skagfirskt blóð er í þeim öllum 

sem elska fljóð og drekka vín. 

 

Í tilefni þessa orti Pálmi eftirfarandi hringhendu: 

 

Er ég skjalla afa minn 

ei vil palladóma líða. 

Brúarvallabragurinn 

bætir allan sálarkvíða. 

DV 8. mars 1996 

 

 

Dökkklædd þrenning  
Hagmæltur og níðskældinn maður kom þar sem þrír prestar sátu að spjalli. Er hann hafði hlustað á samræður 

þeirra dágóða stund og eigi líkað fæddist þessi vísa. Það skal tekið fram að hún er ekki ný heldur úr bókinni 

Þeim varð á í messunni. 

 

Þar sem dökkklædd þrenning býr 

þróast enginn friður, 

blessun drottins burtu flýr 

bölvun rignir niður. 

DV 13. mars 1996 

 

Seinheppni  
Alþýðublaðið er orðið hið skemmtilegasta blað undir ritstjórn Hrafns Jökulssonar. Stundum minnir Hrafn mann á 

fátæku konurnar í gamla daga sem sagðar voru geta gert mat úr engu. Alþýðublaðið hefur farið mikinn í kringum 

80 ára afmæli Alþýðuflokksins og látið eins og stolt foreldri sem ekki fæst til að ræða um annað en barnið sitt. 

En auðvitað getur Hrafn verið seinheppinn eins og aðrir. Það var hann einmitt á miðvikudaginn. Leiðarinn var 

um flokkinn og hét Frá fortíð til framtíðar. Jakob Frímann Magnússon, nýja stjarnan í Alþýðuflokknum, skrifar 

opið bréf til Alþýðuflokksins, sem er mikil lofgrein um Jón Baldvin Hannibalsson, formann Alþýðuflokksins, og 

segir hann einn mikilhæfasta stjórnmálamann 20. aldarinnar á Íslandi og fleira í þeim dúr. En svo slæðist inn á 

leiðaraopnuna vísa í fasta dálki sem heitir Orð dagsins og hljómar svona: 

 

Hirðirinn ráfar um heiðar og fjöll 

og horaður verður að svelta, 

en hjörðin er farin til helvítis öll, 

því hundurinn kunni' ekki gelta. 
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Sjónhverfingar 

Ólafur Örn Haraldsson var að segja frá því í góðum hópi að hann hefði gengið norður yfir Sprengisand. Hann 

sagði frá því að þegar hann kom til byggða með félögum sínum, eftir mikið streð á leiðinni, norðanátt og 

hvassviðri, hafi þeir komið að bakka Skjálfandafljóts og séð að þar voru naktar konur að baða sig við bakkann 

hinum megin. Jón Kristjánsson alþingismaður var viðstaddur þegar Ólafur Örn sagði söguna. Í sögulok varð Jóni 

að orði. 

 

Silast norður Sunnlendingar 

sáu konur undir halli, 

sem að voru sjónhverfingar, 

svona er að vera lengi á fjalli. 

DV 15. mars 1996 

 

 

Kavaler í hámarki  
Kynferðisleg áreitni hefur verið mál málanna á Íslandi að undanförnu. Í Austra er sagt frá því að á fundi 

fulltrúaráðs Sambands íslenskra sveitarfélaga í Borganesi fyrir skömmu komu fundarmenn akandi víðsvegar af 

landinu. Þar á meðal komu þau Anna Pála Víglundsdóttir og Kristján Magnússon akandi saman í bíl frá 

Vopnafirði. Einhverjir fundarmenn sögðu Kristján kjarkmann að ferðast einn án vitna með konunni þessa löngu 

leið með tilliti til þess að hún gæti kært hann fyrir kynferðislega áreitni, jafnvel mörgum árum síðar. Anna Pála 

hrein þvoði Kristján af öllu slíku með eftirfarandi vísu: 

 

Upp á skrifar Anna Pé 

ofsóknir í lágmarki, 

og kveður að hann Kristján sé 

kavaler í hámarki. 

DV 20. mars 1996 

 

Gunna Pé  
Þeir sem eru að hugsa um að bjóða sig fram til forseta eru að kanna landið eins og sagt er og þeir sem þegar eru 

búnir að bjóða sig fram leita beint eftir stuðningi. Sagan segir að stuðningsmaður Guðrúnar Pétursdóttur hafi 

leitað til Þórarins Eldjárns um stuðning við framboð hennar. Hann svaraði með eftirfarandi limru: 

 

Þú keyrir mig vinur í keng ei, 

að kostum sem þessum ég geng ei, 

mitt atkvæði eitt 

ég get ekki greitt 

henni Gunnu Pé Thors úr Engey. 

DV 22. mars 1996 

 

 

Guðlaugsstaðakynið  
Talandi um Hannes Hólmstein Gissurarson þá er hann af því fræga Guðlaugsstaðakyni. Af því kyni eru margir 

kunnir Íslendingar og allir miklir orðhákar. Fyrir utan Hannes má nefna Pál Pétursson, ráðherra og bónda á 

Höllustöðum, Björn á Löngumýri, Hannes á Undirfelli, svo nokkrir þjóðkunnir menn séu nefndir. Borgfirskur 

bóndi orti eitt sinn um Guðlaugsstaðakynið: 

 

Með óstöðvandi orðadyn 

öslar á hundavaði 

þetta djöfuls kjaftakyn, 

kennt við Guðlaugsstaði. 

DV 27. mars 1996 
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Kirkjudeila   
Austri skýrir frá því að erjur milli leikmanna og þjóna kirkjunnar séu engin nýlunda og virðist alltaf blossa upp 

annað slagið. Björn Þorláksson var lengi prestur á Dvergasteini í Seyðisfirði. Fara sögur af því að stundum hafi 

kastast í kekki milli hans og Páls Ólafssonar skálds. Eitt sinn fauk sóknarkirkja séra Björns í ofviðri og þá orti 

Páll. 

 

Kirkjunni drottinn burtu blés 

í bræði sinni. 

Því var prestur þá ekki inni? 

DV 29. mars 1996 

Fundi slitið   
Íslendingar eru fundaglaðir menn. Það er alveg viss passi að ef fréttamenn ætla að ná í opinberan starfsmann 

fyrir hádegi þá er hann sagður á fundi. Og í sumum fyrirtækjum eru ráðamenn á fundi frá morgni til kvölds. Svo 

koma allir klúbbafundirnir og félagafundirnir á kvöldin. Gísli Brynjólfsson mun háfa ort eftirfarandi vísu sem 

fundargerð af einum slíkum kvöldfundi: 

 

Fundur settur, fáir mættir, 

flóir vín um allar gættir. 

Flestir drukku frá sér vitið, 

fundi slitið! 

DV 1. apríl 1996 

 

Flóki  
Um fátt hefur verið meira ort síðustu vikurnar en deilurnar í Langholtskirkju og svo hremmingar þær sem biskup 

Íslands hefur lent í. Enn yrkja menn um Langholtsdeiluna og leika sér með orðið og nafnið Flóki. Hákon 

Aðalsteinsson orti þessa vísu nýverið. 

 

Ullarflóki er leiðinlegur 

línuflóki skapar tjón. 

Sálarflóki sorgir dregur, 

séra Flóki berst við Jón. 

DV 10. apríl 1996 

 

Rímleikur      
Margir hagyrðingar hafa leikið sér með rímþrautir. Einn sá kunnasti í þeirri list var Stefán Jónsson, fyrrum 

alþingismaður. Elías Mar rithöfundur lék sér með þessa rímþraut í gamanvísu um kunningja sinn: 

 

Anta- jafnan etur -bus, 

einnig Pega- ríður -sus, 

spíri- því ei teygar -tus 

Thorla- kappinn frækn -cius. 

DV 17. apríl 1996 

Bragarbót 
Nokkrar svonefndar bragarbótavísur hafa orðið landsfrægar. Hér á eftir fer ein sem margir þekkja. En fyrst vísan 

sem bragarbótin var gerð við: 

 

Margt er hér 

sem miður fer 

og mætti helst ei ber‘ á. 

Veiga í Skógum ólétt er 

eftir Jón á Þverá. 

 

Stúlkan reiddist vísunni og krafðist bragarbótar þar sem enginn fótur væri fyrir því að hún væri ólétt. 

Höfundurinn varð við þessari ósk og orti: 

 

Vísunni skal verða breytt, 

Veigu ekkert sér á. 

Átti sem sé aldrei neitt 

undir Jóni á Þverá. 

DV 19. apríl 1996 
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Dofnar húsi Drottins í     
Fjölmennt hagyrðingakvöld var haldið á Vopnafirði í ágústmánuði síðastliðnum. Þar voru þeir báðir mættir, séra 

Hjálmar Jónsson, prestur á Sauðárkróki, og Hákon Aðalsteinsson, hagyrðingur og skógarbóndi á Héraði. Séra 

Hjálmar var orðinn alþingismaður og orti Hákon í tilefni þess eftirfarandi vísu: 

 

Dofnar húsi Drottins í 

dvínar andans kraftur. 

Séra Hjálmar fékk sér frí 

og fór að syndga aftur. 

DV 24. apríl 1996 

 

 

Eitt sinn skal hver deyja  
Það gekk mikið á síðustu dagana fyrir frestun funda Alþingis. Eftir mikla vinnu gerðist það undir lok þingsins að 

einhverjir þingmenn settust niður á síðkvöldi og fengu sér bjórglas. Séra Hjálmar Jónsson frétti af þessu og að 

nafni sinn Árnason hefði verið þarna í hópnum. Þá orti séra Hjálmar: 

 

Framsókn inní flokksherbergi þreyir, 

fyllir glasið nafni minn og segir: 

Á mig sækir ógurlegur þorsti, 

eitt sinn skal hver deyja, að minnsta kosti. 

 

Okkar forna ásatrú 

Sá kunni verkalýðsforingi Hrafnkell A. Jónsson á Eskifirði hefur verið ráðinn safnvörður á Egilsstöðum. Hann 

mun í framtíðinni hafa aðsetur í kjallara safnahússins þar í bæ en á hæðinni fyrir ofan hann verður til sýnis 

fornmaðurinn úr Skriðdal. Hrafnkell var á Alþýðusambandsþingi á dögunum og þá væntanlega í síðasta sinn sem 

formaður Verkalýðsfélagsins Árvakurs. Um vistaskipti Hrafnkels var ort á ASÍ þingi og er vísan með 

„austfirskum hreim" eins og sagt var eða ort með flámælisframburði: 

 

Okkar forna ásatrú 

aldrei bele. 

Æðsta goð vors átrúnaðar 

er nú Kele. 

DV 12. júní 1996 

 

Kom í gættina  
Það vakti mikla athygli þegar Guðmundur Hallvarðsson alþingismaður mætti ekki á þingfund þegar greidd voru 

atkvæði um frumvarpið um stéttarfélög og vinnudeilur eftir 2. umræðu á Alþingi. Hann fékk meðal annars að 

heyra það á þingi ASÍ, sem stóð yfir á sama tíma. Við 3. umræðu á þinginu mætti Guðmundur og greiddi 

atkvæði gegn frumvarpinu en sagði ekkert á fundinum. Þá orti Jón Kristjánsson alþingismaður og ritstjóri: 

 

Guðmundur kom hér í gættina, 

og glotti svo breitt. 

„Ég sver mig í sjálfstæðisættina, 

og segi ekki neitt." 

DV 19. júní 1996 

 

 

Allar meyjar elski hann  
Við höfum stundum birt vísur eftir þann snjalla hagyrðing séra Helga Sveinsson, sem var prestur í Hveragerði. Á 

dögunum barst inn vísa eftir séra Helga sem hann orti þegar hann var kennari við Garðyrkjuskólann í 

Hveragerði. Einn nemenda hans, Sveinn Indriðason, átti 25 ára afmæli einn kennsludaginn og þá kvað séra Helgi 

til hans þessa vísu: 

 

Hálffimmtugan heiðursmann 

heiðra ég röddu klökkri. 

Allar meyjar elski hann, 

eins í birtu og rökkri. 

DV 26. júní 1996 

  



136 

 

Hér er sniðugt höfuðból  
Til eru margar sögur af séra Sigurði Norland, sem var prestur í Hindisvík. Hann varð raunar þjóðsagnapersóna í 

lifanda lífi og þá ekki síst fyrir sérvisku sína margs konar. Hann var snilldar hagyrðingur og varð meðal annars 

frægur fyrir að yrkja stökur á ensku. Hann orti líka margar tvíræðar vísur, sumar raunar klámfengnar. Í bókinni, 

Þeim varð á í messunni, segir að hann hafi ort eftirfarandi vísu um ráðskonu sína: 

 

Ein er mærin munablíð, 

mér svo kær að neðan. 

Henni ærið oft ég ríð, 

annars færi hún héðan. 

 

Eitt sinn kom Jón Helgason biskup í heimsókn til Hindisvíkur og kastaði þá fram þessum fyrriparti: 

 

Hér er friður, hér er skjól. 

Hér er griðastaður. 

 

Séra Sigurður, sem var bæði hestamaður og kvensamur, botnaði að bragði: 

 

Hér er sniðugt höfuðból. 

Hér er riðið, maður. 

DV 5. júlí 1996 

 

Fyrir klukkan sex  
Það á ekki af blessaðri þjóðkirkjunni að ganga. Það er ekki fyrr hætt að fjalla um Flóka-mál en séra Torfi 

Hjaltalín Stefánsson á Möðruvöllum hefur deilumerkið á loft. Hann er löngu landsfrægur fyrir deilur við 

sóknarbörn sín og aðra presta. Nú síðast er hann kominn í deilu við nágrannaprest fyrir að vilja fá 

Möðruvallakirkju til að gifta í fólk úr sókn Torfa. Hann hefur kært málið til siðanefndar presta. Í fyrra var Torfi 

sendur í námsleyfi svo hægt væri að setja niður deilur í sókninni. Þegar hann kom til baka hafði RALA fengið að 

nýta tún prestsetursins í rannsóknaskyni. Séra Torfi hafði samband við yfirmann rannsóknanna og sagði að ef 

ekki yrði búið að snúa heyinu fyrir klukkan átta ákveðinn dag myndi hann loka fyrir aðgang RALA að túninu. 

Heyinu var ekki snúið fyrir klukkan átta þennan dag og séra Torfi lokaði túninu og hirti heyið 

 

Sjaldan opnuð Seyðisfjarðarkirkja 

Vegna þess að séra Torfi lokaði kirkju sinni fyrir nágrannaprestinum, sem vildi gifta þar par úr sókn séra Torfa, 

er vel við hæfi að birta vísu eftir Egil Jónasson á Húsavík. Hann kom eitt sinn til Seyðisfjarðar og meðal annars 

langaði hann að skoða Seyðisfjarðarkirkju. En þegar klerkur ætlaði að opna kirkjudyrnar gekk það illa og þá orti 

Egill: 

 

Ljót og ryðguð læsing er, 

lamir þarf að styrkja. 

Sjaldan opnuð sýnist mér 

Seyðisfjarðarkirkja. 

DV 8. júlí 1996 

 

Eygði selung stóran  
Nú stendur veiðitímabil stangaveiðimanna sem hæst. Mjög er misjafnt hvernig gengur í hinum ýmsu ám. Sumir 

spá vatnsleysi í dragánum í sumar vegna þess hve snjóléttur veturinn var. En veiðimenn eru þekktir fyrir annað 

en gefast upp, bjartsýni þeirra er nær óendanleg. Það er því ekki óviðeigandi að birta eina veiðivísu sem er ort í 

austfirsku flámæli: 

 

Einn í felum upp við á, 

eygði selung stóran, 

í stígvélum óðar þá, 

út í helinn vóð'ann. 

DV 10. júlí 1996 
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Svona er hietinn maður  
Sigurður Pálsson skólastjóri er höfundur flámælgivísunnar um veiðimanninn sem sá ,,sielunginn“ upp við á og 

við birtum í Sandkorni á dögunum. Sigurður hafði samband og benti okkur á tvær villur í vísunni og því verður 

hún birt hér aftur. Hann sagði líka að skrifa ætti „sielung" en ekki „selung" því þannig væri framburðurinn á 

Austfjörðum. Vegna þessa birtum við vísuna aftur: 

 

Lá í felum upp við á 

eygði sielung stóran. 

Í stígvélum óðar þá 

út í hielinn fór'ann. 

 

Og svona til gamans, vegna þess að nú er heitasti tími ársins, er við hæfi að birta aðra flámælgivísu eftir Sigurð 

Pálsson: 

 

Hörmung að vieta, hart er flet, 

hér eg siet óglaður. 

Fyrir svieta ei soflð get, 

svona er hietinn maður! 

DV 17. júlí 1996 

Hestavísa  

Við birtum flámælisvísur eftir Sigurð Ó. Pálsson, skólamann á Héraði, á dögunum. Stefán Jónsson, fyrrum 

fréttamaður og alþingismaður með meiru, kenndi undirrituðum vísuna sem hér fer á eftir og er ort á austfirsku 

flámæli. Stefán tók það mjög skýrt fram að hér væri um hestavísu að ræða. Ef ég einhvern tíma færi með hana 

eða birti á prenti yrði ég að taka það skýrt fram. Stefán sagðist ekki vita hver höfundurinn væri: 

 

Svo þér líði sjálfum vel 

og sért ei kvíðaþrunginn. 

Þú skalt ríða þangað tiel, 

þieg fer að svíða í....ieljarnar. 

 

Stefán tók fram að ef menn vissu betra rímorð í lokin mættu þeir nota það ef þeir vildu en þetta væri samt 

hestavísa. 

DV 24. júlí 1996 

 

Ekki póstmeistari  
Í Sandkorni á mánudaginn var sagt frá því að Ólafur G. Einarsson hefði neitað að fara heim til Ólafs Ragnar 

Grímssonar, nýkjörins forseta, til að sækja afsagnarbréf hans sem þingmanns. Ólafur G. á að hafa sagt að hann 

væri enginn póstburðarmaður. Hann hefur hins vegar alltaf þótt röggsamur forseti Alþingis og þess vegna orti 

séra Hjálmar Jónsson alþingismaður þegar hann las Sandkomið: 

 

Enn með þjósti þingið ver, 

þjóðin bjóst við svari, 

þó er ljóst að ekki er 

Ólafur póstmeistari. 

DV 29. júlí 1996 

 

Góðra vina fundur    
Sigurður Jónsson, tannlæknir og píanóleikari, sendi okkur þessar vísur sem hann orti í tilefni af innsetningu nýs 

forseta Íslands á morgun. Hann tók það fram og lagði mikla áherslu á að vísurnar ætti syngja við lagið „Hvað er 

svo glatt sem góðra vina fundur": 

 

Öll þjóðin nýja forsetanum fagnar, 

hinn fyrsta ágúst níutíu og sex 

og Davíð hyllir herra Ólaf Ragnar 

en hugsar sitt og minnist ýmislegs. 

 

Þeir hafa aldrei verið miklir vinir 

né virt hvor annan pólitíkinni í. 

En víst þeir eru landsins vænstu synir 

og vorri þjóð er best að kyngja því. 
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Ólafur af Dannebrog 

Við sögðum frá því á dögunum að séra Hjálmar Jónsson alþingismaður hefði ort vísu af því tilefni að Ólafur G. 

Einarsson, forseti Alþingis, hefði neitað að fara heim til Ólafs Ragnars Grímssonar, verðandi forseta Íslands, til 

að taka við afsagnarbréfi hans sem alþingismanns. Hann sagðist hins vegar ætla að heimsækja nafna sinn og 

þiggja kaffisopa. Séra Hjálmar orti aðra vísu um atburðinn: 

 

Nýja starfið nú er ljóst 

að niðurskorið er við trog. 

Ekki bera ætlar póst 

Ólafur af Dannebrog. 

DV 31. júlí 1996 

 

Dýrt kveðið  
Nú orðið má segja að ekki sjáist dýrt kveðin vísa. Og góðar dýrt kveðnar vísur tilheyra fortíðinni. Meira að segja 

venjulegar hringhendur eru að verða sjaldgæfar. Til eru margar góðar dýrt kveðnar vísur sem eru hreinustu 

gimsteinar. Meðal þeirra er þessi vísa eftir þá kunnu skáldkonu Látra-Björgu sem hún orti þegar sýslumaður einn 

hafði stöðvað hana á flakkinu og ætlaði að láta hana sverja eið að því að hætta að flakka: 

 

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. 

DV 14. ágúst 1996 

 

Auðnan bláa ekki dimm  
Þeir kunnu hagyrðingar og skáld, Einar frá Hermundarfelli, Hermóður Guðmundsson frá Sandi og Kristján frá 

Djúpalæk, voru samtímamenn á Akureyri og miklir mátar. Einar var um tíma næturvörður á Hótel KEA. 

Einhverju sinni var hann að segja vinum sínum frá því að ekki væri allt í sómanum hjá þessum sunnanmönnum 

sem gistu á hótelinu. Þarna kæmu þeir norður með viðhöldin með sér og mikið væri sukkað og syndgað á 

hótelinu. Þá ortu þeir Hermóður og Kristján saman vísu um málið: 

 

Hermóður byrjaði: 

 

Auðnan bláa ekki dimm, 

augað gráa natið. 

 

Og Kristján botnaði: 

 

Einar lá á fótum fimm 

fastur við skráargatið. 

DV 21. ágúst 1996 

 

 

Kjötlærin   
Sá kunni hagyrðingur og spaugari Hákon Aðalsteinsson sagði í útvarpsviðtali ekki fyrir löngu að nú væri hann 

eiginlega hættur öllu nema því að reykja kjötlæri í reykkofum sínum. Baldur Jónasson, starfsmaður RÚV, er 

góður hagyrðingur. Hann á enda ekki langt að sækja það því Egil Jónasson á Húsavík var afi hans. Baldur er 

kunningi Hákonar og orti vísu þegar hann heyrði ummæli hans. Baldur segir Hákon hafa verið landsfrægan 

kvennamann á árum áður: 

 

Ungur Hákon komst á kreik, 

og kunni að nota færin. 

Kafar'ann núna kofareyk 

klappandi sauðalærin. 

DV 26. ágúst 1996 
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Vinstra megin víð hægra lærið  
Við höfum stundum birt hér vísur eftir snillinginn Egil Jónasson frá Húsavík. Því miður hafa vísur hans ekki 

verið gefnar út á prenti og því eru þær alltaf birtar eftir minni og sjálfsagt ekki alltaf rétt með farið. Eitt sinn 

gerðist það á Húsavík að ungt par átti barn í vændum. Undruðust menn hve stuttur aðdragandi hafði verið að 

kynnum unga parsins. Þá orti Egill Jónasson þessa vísu: 

 

Eðlilegan ávöxt bar 

allra fyrsta tækifærið, 

af því að hann að verki var 

vinstra megin við hægra lærið. 

DV 28. ágúst 1996 

 

Giftist harmóniku  
Sameining þingflokka Alþýðuflokksins og Þjóðvaka á dögunum í Þingflokk jafnaðarmanna vakti óneitanlega 

athygli. Sitt sýndist hverjum en flestir voru á þeirri skoðun að Jóhanna Sigurðardóttir og félagar hefðu 

einfaldlega verið að koma heim. Þegar Hjálmar Jónsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins á Norðurlandi vestra, 

hefur verið spurður álits á þessum nýja þingflokki hefur hann svarað með vísu hins landskunna hagyrðings  

Ísleifs heitins Gíslasonar á Sauðárkróki. Svo virðist sem Ísleifur hafi séð sameininguna fyrir: 

Hljóðfæranna sætur sónn, 

sjatnaði ekki í viku, 

þegar gamall grammófónn, 

giftist harmóniku. 

DV 13. sept. 1996 

 

Frjáls viðskipti  
Í nýjasta hefti af Stefni, tímariti ungra Sjálfstæðismanna, er grein sem heitir Til varnar vændi. Þar segir meðal 

annars:  

 

„Líklega er best að skilgreina vændiskonuna sem manneskju sem nauðgunarlaust skiptir á kynlífi og fé. 

Mikilvægast er þó að viðskiptin eru nauðgunarlaus. Fyrir nokkrum árum sá ég forsíðumynd á tímariti þar sem 

mjólkurpóstur og bakari stóðu, sælir á svip, saman við sendibíla sína og átu sætabrauð og drukku mjólk. Báðir 

voru greinilega hæstánægðir með þau nauðungarlausu viðskipti sem þeir höfðu átt. Einhverja kann að skorta 

hugmyndaflug til að sjá nokkurt samhengi milli vændiskonu, sem skemmtir viðskiptavini sínum, og viðskipta 

mjólkurpósts og bakara. Engu að síður er í hvoru tilvikinu um að ræða tvær manneskjur sem af fúsum og 

frjálsum vilja koma saman og gera tilraun til að fullnægja þörfum sínum. Auðvitað getur það gerst að 

viðskiptavinur vændiskonunnar telji þjónustu hennar ekki hafa verið í samræmi við það fé sem hann greiddi eða 

vændiskonan telur sig fá lítið fyrir sinn snúð. En svipuð óánægja getur orðið í viðskiptum mjólkurpóstsins og 

bakarans. Mjólkin gæti verið súr og bakkelsið hrátt...!" 

 

Ástin blind 

Eftir svo stórbrotna lýsingu á því sem líkt er með gleðikonu og viðskiptavini hennar annars vegar og 

mjólkurpósti og bakara hins vegar er ekki úr vegi að skipta yfir til hinnar sönnu ástar og fara með vísu sem Jón 

Bergmann, sá mikli hagyrðingur, orti um hana: 

 

Ástin blind er lífsins lind, 

leiftur skyndivega. 

Hún er mynd af sælu og synd 

samræmd yndislega. 

DV 18. sept. 1996 

 

Heimurinn er í smíðum   
Við höfum nokkrum sinnum birt vísur eftir þann góða hagyrðing séra Helga Sveinsson sem lengi var prestur í 

Hveragerði. Margar vísur séra Helga eru landsfrægar. Ekki veit ég hvort eftirfarandi vísa hefur flogið víða en 

hún á það sannarlega skilið: 

 

Ristu og sýndu sæmd og rögg, 

sól er í miðjum hlíðum. 

Drottins glymja hamarshögg, 

heimurinn er í smíðum. 

DV 25. sept. 1996 
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Fullir í göngum  
Það er svo sem ekki óalgengt að menn séu undir áhrifum í göngum og réttum á haustin. En það er sjaldgæfara að 

hreppsnefndir þurfi að gripa í taumana og ávíta gangnaforingja fyrir ölvun og vanrækslu í starfi. Umburðarlyndi 

hefur verið mikið í þessum efnum í gegnum tíðina. Það gerðist hins vegar í haust norður í Þingeyjarsýslu að 

umburðarlyndið þraut og skrifað var ávítunarbréf til gangnaforingjans. En meinleg villa var í bréfi hreppsnefndar 

þar sem orðið - ekki - féll niður. En bréfið er á þessa leið.  

 

„Vegna mikillar ölvunar þinnar og þar með vanrækslu í starfi í fyrstu göngum, veitir sveitarstjórn þér hér með 

alvarlega áminningu. Ölvun gangnamanna, meðan á göngum stendur, er óviðunandi og verður að koma í veg 

fyrir slíkt. Því telur sveitarstjórnin að gangnaforingjum sé skylt að sjá til þess að gangnamenn séu svo ölvaðir að 

til miska leiði."  

 

Þarna má glöggt sjá að orð eru dýr. 

 

Hollráðin 

Það hefur nú oftast þurft minna tilefni en þetta til þess að Þingeyingar yrki um málin. Og að sjálfsögðu fóru 

hagyrðingar af stað vegna mistakanna með orðið - ekki. Þorfinnur Jónsson er sagður höfundur þessarar limru: 

Hreppsnefndin hagsýn er löngum 

og hollráðin gaf eftir föngum 

hún krotaði á blað 

og kóngana bað 

að drekka nú daglega í göngum. 

DV 23. okt. 1996 

 

Gangavísa  
Þingmenn Sjálfstæðisflokksins í Norðurlandskjördæmi vestra, þeir séra Hjálmar Jónsson og Vilhjálmur 

Egilsson, voru á dögunum á fundi á Siglufirði. Með þeim í för voru Halldór Blöndal samgönguráðherra og 

Þorsteinn Pálsson sjávarútvegsráðherra. Þarna var rætt um göng milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar, sem margir 

telja að verði næstu göng sem grafin verða. Halldór Blöndal tók vel í þessa gangagerð og jók svo bjartsýni séra 

Hjálmars að hann orti. 

 

Allt mun takast ef menn þora, 

áhuginn kveikir bálið. 

Við skulum, Halldór, byrja að bora 

í bítið í fyrramálið. 

DV 30. okt. 1996 

Forsetningin  
Einhverju sinni, skömmu eftir að Sveinn Björnsson var kjörinn fyrsti forseti lýðveldisins, sat hagyrðingurinn 

Egill Jónasson frá Húsavík að tali við ónefndan apótekara á Norðurlandi. Þeir voru að tala um hve orðið forseti 

væri í rauninni gott og segði allt sem segja þarf. Þá fóru þeir að velta fyrir sér hvað kalla ætti forsetafrúna. Þeim 

kom saman um að eiginlega ætti að kalla hana forsetningu. Kona Sveins Björnssonar var dönsk og Egill orti: 

 

Íslensk tunga þykir mikið þing, 

þó er stundum vafi á hinu rétta 

fyrst að okkar aðal forsetning 

má eiginlega kallast dönskusletta. 

DV 6. nóv. 1996 

 

Honum á ég það að þakka   
Þeir sem á annað borð hafa ánægju af vísum þekkja til vestur- íslenska hagyrðingsins  

Kristjáns Nikulásar Júlíussonar eða KN eins og hann var kallaður. Vísur hans voru vel gerðar og fullar af kímni. 

Hann var einnig frægur fyrir að svara vel fyrir sig í bundnu máli. KN drakk nokkuð og giftist aldrei. Eitt sinn var 

virðuleg frú að skamma hann fyrir að drekka of mikið. Hún sagði að ef hann hefði drukkið minna hefði hann án 

efa náð sér í konu, jafnvel hún hefði getað hugsað sér að eiga hann. KN svaraði konunni þannig: 

 

Gamli Bakkus gaf mér smakka 

gæðin bestu, öl og vín, 

og honum á ég það að þakka 

að þú ert ekki konan mín. 

DV 13. nóv. 1996 
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Að hita jörðina  
Ólafur Þ. Þórðarson situr nú á Alþingi og leysir af Gunnlaug Sigmundsson. Ólafur Þ. er með skemmtilegri 

mönnum og fær oft einstakar hugdettur. Á dögunum sagði hann á þingflokksfundi að taka þyrfti það mál til 

umfjöllunar á Alþingi að jafna hita á jörðinni. Menn hváðu við. Þá skýrði Ólafur frá því að Rússar hefðu talað 

um, meðan þeir voru ríkir, að breyta rennsli þriggja stórfljóta og veita þeim yfir saltauðnir. Ef það yrði gert 

myndi Ísland færast 500 km sunnar hvað veðurfar og gróður snertir. Þá myndi nú margt breytast á Íslandi. Meðal 

annars myndi allt hálendið gróa upp. Þegar Ólafur hafði skýrt frá þessu áhugamáli sínu orti Páll Pétursson 

félagsmálaráðherra: 

 

Ólafi Þórðar eru kunnar 

afleiðingar harðra vetra. 

Ætlar að færa Ísland sunnar 

einhver hundruð kílómetra. 

DV 20. nóv. 1996 

 

Laus við grasrótina   
Frásögn Davíðs Oddssonar forsætisráðherra um bandaríska stjórnmálamanninn sem fékk ánamaðka í eyrun 

vegna þess hve mikið hann hlustaði á grasrótina vöktu athygli. Svar Davíðs kom vegna þess að hann var spurður 

hvort hann væri hættur að hlusta á grasrótina í Sjálfstæðisflokknum. Skömmu eftir flokksþing 

Sjálfstæðisflokksins spurði séra Hjálmar Jónsson alþingismaður Sighvat Björgvinsson, formann 

Alþýðuflokksins, hvernig honum hefði litist á flokksþingið. Sighvatur svaraði með vísu: 

 

Með ánamaðka í eyrunum 

eins og milli vina. 

Labbar um á leirunum 

laus við grasrótina. 

DV 27. nóv. 1996 

 

 

Föst til eilífðar   
Síðustu vikur hafa verið annasamar hjá fjárlaganefnd Alþingis eins og alltaf vill verða þegar unnið er að 

lokafrágangi fjárlagafrumvarpsins. Nefndin kallar til sín marga aðila og þá ekki síst úr menntamálunum, enda 

er þar um að ræða einn af fjárfrekustu málaflokkum landsins. Á dögunum var Hermann Jóhannesson  í 

menntamálaráðuneytinu á fundi fjárlaganefndar. Þar ræddi hann meðal annars um að minnka ætti útgjöld til 

skóla á Sauðárkróki. Þar var við kviku komið. Séra Hjálmar Jónsson, sem sæti á í fjárlaganefnd, brást hart við, 

stóð fastur á móti hugmyndinni og sagði það aldrei skyldu verða. Þá orti Hermann: 

 

Þótt fjárlögin séu flókin bók 

fasta reglu má greina þar. 

Fjárveiting sem er sett á Krók 

situr þar föst til eilífðar. 

DV 4. des. 1996 

 

Þykkvabæjarkartöflur   
Sem kunnugt er hefur Árni Johnsen fengið Sinfóníuhljómsveit Íslands til að leika inn á segulband það sem hann 

kallar „Stórhöfðasvítu" eftir hann sjálfan. Mörgum alþingismönnum þykir þetta tiltæki Árna hið skemmtilegasta. 

Þar í hópi er Jón Kristjánsson. Hann nefndi að til væri Alþingiskantata sem hefst svona:  

 

„Þið norrænu hetjur af konungakyni,  

sem komuð með eldinn ..."  

 

Jón vill endilega að saminn verði texti við „Stórhöfðasvítuna" sem hefjist á þessu erindi: 

 

Eyjapeyjar í stafni stóðu 

og stýrðu bátnum um úfinn sæ. 

Með kassagítar og klóna góðu 

og kartöflupoka úr Þykkvabæ. 

DV 11. des. 1996 
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Á móti eigin tillögu 
Það vakti athygli þegar fjórir alþingismenn, Vilhjálmur Egilsson, Siv Friðleifsdóttir, Árni Johnsen og séra 

Hjálmar Jónsson, fluttu tillögu um það á þingi á dögunum að hækka leyfilegan hámarksökuhraða. Þingmennirnir, 

sem allir eru þekktir fyrir að aka ekki hægt, fengu fljótt mótmæli víða að úr þjóðfélaginu gegn tillögunni. Þegar 

svo afkvæði voru greidd um hana á þingi voru allir þingmenn á móti henni nema þrír flutningsmanna. Séra 

Hjálmar hætti við og greiddi atkvæði gegn eigin tillögu. Fróðir menn segja að séra Hjálmar eigi þrjá bestu tímana 

á leiðinni Sauðárkrókur- Reykjavík. Halldór Blöndal samgönguráðherra orti af þessu tilefni: 

 

Á 100 og 10 Hjálmar ekur, 

Húnavatnssýslulögreglan 

eftir því samt ekki tekur 

af því hún kennir guðsmann þann, 

sem syngur messur á Sauðárkrók. 

Sálna- þar er landlægt mók. 

 

 

Andstöðu veita enginn kann 

Séra Hjálmar Jónsson er þekktur fyrir allt annað en að láta menn eiga inni hjá sér þegar vísur eru annars vegar. 

Og enda þótt hann hafi framið þann einstaka verknað að snúast gegn eigin tillögu á þingi svaraði hann Halldóri 

Blöndal fullum hálsi: 

 

Á ógnarhraða ýmsir jeppar 

aka norður í land. 

Eyfirskir þá lögguleppar 

lúta höfði í sand. 

Andstöðu veita enginn kann 

af því menn þekkja ráðherrann. 

DV 18. des. 1996 

 

 

Aldnir framsóknarmenn   
Þingmenn Framsóknarflokksins héldu upp á 80 ára afmæli flokksins með pompi og prakt 16. desember 

síðastliðinn. Morguninn eftir mættu þingmennirnir til vinnu eins og ekkert væri, vildu hefja 81. ár flokksins með 

eðlilegum hætti en voru illa sofnir og illa fyrirkallaðir margir hverjir. Menn þóttust bæði sjá það á þeim og finna 

í loftinu og þá ekki síður af yfirbragðinu. Var sagt að sumir litu út eins og þeir væru jafnaldrar flokksins. Af 

þessu tilefni orti séra Hjálmar Jónsson: 

 

Enginn þeirra út af deyr 

afmælis vín þó renni, 

en aftur vakna ýmsir þeir 

sem áttræð gamalmenni. 

DV 20. des. 1996 
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Sandkorn árið 1997 
 

 

Oft er gott sem gamlir kveða   
Í umræðum á Alþingi um framtíð Skálholts taldi Guðni Ágústsson, þingmaður Framsóknarflokksins á 

Suðurlandi, réttast að flytja biskupsembættið að Skálholti og jafnvel guðfræðideild Háskóla Íslands einnig. 

Gárungar hentu þetta tafarlaust á lofti og sögðu að umræðan um álver í kjördæmi Guðna hefði nú vikið fyrir 

kröfunni um flutning biskups í Skálholt. Í tilefni af þessu orti séra Hjálmar Jónsson: 

 

Oft er gott sem gamlir kveða, 

Guðni fyllist von. 

Suðurland fái álver eða 

Ólaf Skúlason. 

DV 8. jan. 1997 

 

Andlitið á Guðna  
Við birtum vísu eftir séra Hjálmar Jónsson um Guðna Ágústsson vegna tillögu hans um að flytja 

biskupsembættið að Skálholti í síðasta Sandkorni. Séra Hjálmar hefur ort fleiri vísur um Guðna sem er vinsæll 

maður enda húmoristi og orðheppinn með afbrigðum. Össur Skarphéðinsson sagði einhverju sinni í þingræðu að 

Guðni hefði hjarta úr gulli. Séra Hjálmar horfði á Guðna þar sem hann sat í forsetastóli á Alþingi og orti þá: 

 

Andlitið á Guðna er greypt 

í granítklett með sanni. 

Persónan er með prýði steypt 

og pilturinn gull að manni. 

DV 10. jan. 1997 

 

Prestastéttin  
Séra Sigurður Ægisson var eitt sinn prestur á Djúpavogi. Þá var hann eitt sinn fenginn til að mála skólann og 

leggja nýja gangstétt þar fyrir framan. Stéttinni var fljótlega gefið nafnið Prestastéttin og þótti hún afar glæsileg. 

Séra Sigurður er snjall hagyrðingur og um þessa stétt, prestinn sjálfan og Hjalta nokkurn, sem sá um sorphirðu í 

plássinu, orti séra Sigurður: 

 

Hjalti gamli hirðir sorpið 

og hendir í sekki. 

Prestastéttin prýðir þorpið 

en presturinn ekki. 

DV 13. jan. 1997 

 

Það er blíðskaparveður   
Í Alþýðublaðinu í gær er rætt við tvo þingmenn Sunnlendinga um hvað þeir hafist að í þinghléinu. Guðni 

Ágústsson fer á kostum og segir aldrei meira að gera en í þinghléi. Hann og samþingsmaður hans, Ísólfur Gylfi 

Pálmason, séu á ferð og flugi um kjördæmið, talandi við fólk og haldandi fundi. „Fólkið hér á Suðurlandi veit að 

minnsta kosti að við Ísólfur Gylfi liggjum ekki á meltunni, það verður þess vart þegar við komum, leitum hjá því 

ráða og segjum því hvað við erum að basla," segir Guðni. Hann vísar öllum spurningum um lausa kjarasamninga 

til Ísólfs Gylfa. „Hann svarar öllum flóknum spurningum en ég segi eins og skáldið: 

 

Ég veit hestinn minn traustan 

og mig heimvonin gleður. 

Það er bjart fyrir austan, 

það er blíðskaparveður. 

DV 17. jan. 1997 
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Gunnlaugin    
Séra Vigfús Þór Árnason segir þá sögu að þegar hann útskrifaðist sem guðfræðingur frá Háskólanum hafi verið 

haldin mikil veisla. „Á meðal veislugesta í áðurnefndu brautskráningarboði var dr. Gunnlaugur A. Jónsson, nú 

prófessor í fræðum gamla testamentisins við guðfræðideild Háskóla Íslands. Hann slapp ekki undan skáldfáki 

séra Hjálmars Jónssonar frekar en aðrir sem þarna voru og hljóðar vísan um dr. Gunnlaug svona: 

 

Aðrir fá hér engu breytt, 

augum sljóum týna. 

Glösin hverfa eitt og eitt 

oní Gunnlaugina. 

DV 20. jan. 1997 

 

Fyrsta bifreiðin   
Í bókinni Þeim varð aldeilis á í messunni segir af kennara í kristnum fræðum sem var að segja ungum 

nemendum sínum frá fyrstu jólunum. Hann sagði sem var að Jósef hefði verið smiður að atvinnu. Síðan bætti 

hann við frá eigin brjóstviti að sennilega hefði hann smíðað leikföng handa Jesú og gefið honum í jólagjöf og 

kannski hefði lítill bíll verið þar á meðal. Út frá þessari speki kennarans var ort: 

 

Gullum missti ekki af, 

oft þó brysti á skilning vina. 

Jesú Kristi á jólum gaf 

Jósef fyrstu bifreiðina. 

DV 22. jan. 1997 

 

Þegar myrkrið er svart   
Einu sinni voru nokkrir félagar saman síðsumars við veiðar á Arnarvatnsheiði. Á leiðinni niður af heiðinni um 

nótt bilaði bíll þeirra. Þeir félagar ákváðu að bíða birtingar og reyndu því að dorma í þröngum bílnum og fór illa 

um þá. Einn þessara veiðimanna var Helgi Hóseasson prentari, alls óskyldur þeim er sletti skyrinu. Helgi var 

snilldar hagyrðingur, jafnvel skáld. Og þarna um nóttina orti hann eftirfarandi: 

 

Þegar myrkrið er svart stígur hugurinn hæst 

í hamstola girnd til kvenna. 

Æðir um sléttur, úthöf og lönd 

og akra sem logandi brenna. 

 

Ég sé rekkjutjöld lyftast og sængum svift 

og silkið af búknum renna. 

Hver hneykslast þótt tryll'ann hin holdlega girnd, 

sem er hæst virtum Drottni að kenna. 

DV 27. jan. 1997 

 

Hvannarót í Lindum    
Í Austra er birt skemmtileg brennivíns- og ferðavísa eftir Hrafn Sveinbjarnarson á Hallormsstað. Hrafn er 

kunnur ferðamaður sem unir sér vel á öræfum í góðum félagsskap. Honum þykir ekkert verra að hafa eitthvað 

meðferðis til að lífga upp á sálartetrið. Og því orti hann eitt sinn: 

 

Tindavodka taka skal 

til dæmis undir felli, 

gamla lautin í Gæsadal, 

ég gjarnan í mig helli. 

 

Finnst ykkur ekki fyrirtak 

að fastmælum það bindum 

í Kverkfjöllum sé koníak 

og hvannarót í Lindum? 

DV 29. jan. 1997 
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Næsti fundur eftir ár   
Fyrir nokkrum árum kvaddi séra Svavar A. Jónsson, prestur á Akureyri, sér hljóðs á aðalfundi Prestafélags 

Hólastiftis og sagði farir sínar ekki sléttar í samskiptum við bíla. „Daginn sem prestafélagsfundurinn var í fyrra 

velti ég bílnum mínum og komst ekki á fundinn af þeim sökum. Ég keypti mér nýjan bíl. Hann er núna á 

verkstæði, það er farin í honum heddpakkning." Harmsöguna endaði hann með þessari vísu: 

 

Einn er horfinn, annar sár, 

eg er nauðir líðandi. 

Næsti fundur eftir ár. 

Eg fer þangað ríðandi. 

DV 31. jan. 1997 

 

 

Hjeppinn   
Við birtum á dögunum ljóðið hans Helga Hóseassonar prentara - Þegar myrkrið er svart... Halldór Jakobsson, 

kaupmaður á Skólavörðustíg, var einn af félögum Helga í ferðalaginu þegar ljóðið var ort. Hann segir í bréfi til 

Sandkornsritara að þeir hafi ekki verið á leið niður af Arnarvatnsheiði heldur á leið að Hítarvatni í svarta myrki 

um haust. Ljóðið hafi verið ort í veiðihúsinu um kvöldið eftir erfitt ferðalag að skálunum. Hann segir að í 

mörgum ferðum þeirra Helga, Eðvarðs Sigurðssonar, fyrrum formanns Dagsbrunar og Eiríks Þorleifssonar 

rafvirkjameistara hafi bíll ekki bilað nema tvisvar. Í annað skiptið var það þegar þeir voru á leið í 

Landmannalaugar. Þeir komust þó að lokum á áfangastað og munu vera annar hópurinn sem komst á bíl í 

Landmannalaugar. Þá orti Eiríkur Þorleifsson þessa vísu en þess bera að geta að jeppar voru kallaðir hjeppar hér 

á landi í fyrstu: 

 

Hóf sig í brekkur býsna snar, 

brúnum að lokum náði, 

hjeppinn, og kaldar kvíslarnar, 

klauf og í Laugum áði. 

DV 3. febr. 1997 

 

 

Yxu víur...    
Knútur Hafsteinsson menntaskólakennari segir frá Sigurkarli Stefánssyni, fyrrum stærðfræðikennara við MR, í 

þætti sínum Sögur úr skólastofunni í blaðinu Ný menntamál. Hann segir að Sigurkarl hafi verið góður 

hagyrðingur. Muni ein hans þekktasta vísa hafa orðið til við yfirsetu í einu hinna þjóðfrægu stafsetningarprófa 

skólans og er þannig: 

 

Yxu víur ef ég hnigi 

og önd mín smygi í himininn 

fyrir því að það er lygi 

að Þráinn flygi á Skarphéðin. 

DV 5. febr. 1997 

 

 

Björg að dyrum barði þar   
Björg Sigurðardóttir, umboðsmaður DV á Eskifirði, hafði samband við Sandkornsritara og sagði honum 

skemmtilega vísu. Það er alltaf saga á bak við hverja vísu og eins var með þessa. Björg sagðist hafa verið að 

rukka fyrir blaðið og á einum stað stóð illa á og hún því beðin um að koma seinna. Þegar hún kom í síðara sinnið 

var henni heilsað með þessari vísu húsfreyjunnar um leið og hún borgaði blaðið: 

 

Björg að dyrum barði þar. 

„Borgið þið nú skuldirnar." 

Aurasjúkir aumingjar 

eru þessir rukkarar. 

DV 7. febr. 1997 
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Fáklæddar fálur   
Þannig háttar til að milli danshússins Óðals og hússins sem fjárlaganefnd Alþingis er til húsa í er þunnt þil. 

Fjárlaganefnd vinnur oft fram á nótt á haustin þegar fjárlög eru í undirbúningi. Á kvöldin upphefst oft mikill 

tónlistarhávaði og ýmis torkennileg hljóð bárust gegnum þilið, meðal annars heyrðust hróp mikil þegar konur 

fækkuðu þar fötum. Skrifstofa séra Hjálmars Jónssonar alþingismanns er við þilið og hann verður fyrir mestum 

áhrifum af látunum. Jón Kristjánsson, formaður fjárlaganefndar, hafði áhyggjur af vini sinum vegna þessa og 

orti: 

 

Húsið er pakkað af fáklæddum fálum, 

nú fáum við glögglega taktinn skilið. 

Séra Hjálmar 'ann situr á nálum 

og svitnar af skelfingu bak við þilið. 

DV 12. febr. 1997 

 

 

Syndgar í huganum  
Í Sandkorni í fyrradag birtum við hina bráðskemmtilegu vísu eftir Jón Kristjánsson, alþingismann og formann 

fjárlaganefndar, um séra Hjálmar Jónsson og þá truflun sem hann verður fyrir af hávaða gesta á Óðali þegar 

nektardansmeyjar sýna listir sínar. Aðeins þunnt þil er í milli skrifstofu séra Hjálmars og skemmtisala Óðals. 

Vísan er svona: 

 

Húsið er pakkað af fáklæddum fálum, 

nú fáum við glögglega taktinn skilið. 

Séra Hjálmar 'ann situr á nálum 

og svitnar af skelfingu bak við þilið. 

 

En það er til önnur útgáfa af síðustu línunni í vísunni eftir Jón. Þá verður botninn svona: 

 

Séra Hjálmar 'ann situr á nálum 

og syndgar í huganum bak við þilið. 

DV 14. febr. 1997 

 

 

Að fresta sumars fyrsta degi   
Umræður um of marga frídaga hér á landi hafa oft sprottið upp. Menn ættu að vita hvernig það er hjá kaþólskum 

þjóðum. En það er önnur saga. Þórarinn V. Þórarinsson, framkvæmdastjóri VSÍ, hafði orð á því fyrir skömmu að 

skynsamlegt væri að hætta með sumardaginn fyrsta og flytja frídaginn fram á haust og setja hann á mánudaginn 

eftir fyrsta vetrardag. Í tilefni af þessu orti Ólafur Stefánsson á Syðri- Reykjum: 

 

Best svo kjörin bæta megi, 

boðað er nú hárri raust, 

að fresta sumars fyrsta degi 

fram í snjóa næsta haust. 

DV 19. febr. 1997 

 

 

Séra Geir með þekktan þokka   
Á dögunum var birt vísa í Sandkorni um það þegar bleiki smokkurinn fannst í Snorralaug í Reykholti. Þar sagði 

að svartur smokkur færi klerki staðarins betur en bleikur. Sú vísa var svar við þessari vísu Georgs bónda á 

Kjörsey í Hrútafirði. 

 

Séra Geir með þekktan þokka 

þenur brjóst og sperrir stél. 

Brúkar aðeins bleika smokka 

og ber þá sérstaklega vel. 

DV 21. febr. 1997 
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Best heima á Höllustöðum  
Fyrir nokkru var viðtal við Pál Pétursson, félagsmálaráðherra og bónda á Höllustöðum, í útvarpinu. Þar lýsti Páll 

því meðal annars yfir að enda þótt ráðherradómurinn væri mikið starf væri hugurinn alltaf heima á Höllustöðum. 

Málið var að sjálfsögðu rætt meðalþingmanna og þá var auðvitað stutt í vísuna. Jón Kristjánsson, 

samflokksmaður Páls, orti þá: 

 

Auðveldlega gleðst með glöðum, 

garpurinn er vís til alls. 

 

Séra Hjálmar Jónsson tók við og botnaði og talaði auðvitað um holdið og andann eins og presti sæmir: 

 

Hugurinn er á Höllustöðum 

en holdið, það er sunnan fjalls. 

DV 26. febr. 1997 

 

Verði ljós   
Guðni Ágústsson alþingismaður er mikill áhugamaður um að lýsa upp veginn yfir Hellisheiði. Á dögunum var 

þetta mál rætt á Alþingi og talaði Guðni þar fyrir Því að lýsing yrði sett upp á Hellisheiðinni. Jón Kristjánsson 

samþingmaður Guðna orti þá í orðastað hans: 

 

Í borginni er lélegt leiði 

leiðist mér í Reykjavik 

Verði ljós á Hellisheiði 

heimvon mín er nokkuð rík. 

DV 28. febr. 1997 

 

Hlusta á Þórarin Viðar   
Umræðan í þjóðfélaginu snýst þessa dagana mikið um kjarasamningamálin. Auðvitað eru hagyrðingarnir komnir 

á kreik með vísur eða limrur um stöðuna í samningamálunum. Velunnari Sandkorns sendi þessa limru um 

kjaramálin: 

 

Ég stól'á að stillt sé til friðar. 

Við staduskvó verðbólgan miðar. 

Menn herða sitt belti, 

híma glaðir í svelti 

og hlusta á Þórarin Viðar. 

DV 5. mars 1997 

 

 

Biskupsslagur   
Ekki er fyrr lokið Langholtsdeilu og biskupsmálum en innan þjóðkirkjunnar hefst þriðja átakamálið sem er 

komandi biskupskjör. Þegar eru einir þrír klerkar búnir að lýsa því yfir að þeir gefi kost á sér til biskups. Eflaust 

verða þeir fleiri og fullvist má telja að keppnin verði hörð. Þannig sér Ólafur á Syðri- Reykjum  málið fyrir sér og 

yrkir: 

 

Um málið er réttast að ríma 

og rækta sér skoðun í tíma. 

Verður karp bæði og stríð, 

eða kemur sú tíð 

að klerkar um biskupstign glíma? 

DV 7. mars 1997 
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Orðin ríma aldrei saman   
Í héraðsfréttablaðinu Austra eru stundum góðir vísnaþættir. Í einum slíkum á dögunum er sagt frá því þegar 

Óttar Einarsson skólastjóri hugðist kasta fram vísu en átti í einhverju basli um stund. Þó er ljóst að andinn var 

nær en hann hugði því honum hraut af munni: 

 

Við að eiga vart er gaman 

vinur minn. 

Orðin ríma aldrei saman 

andskotinn. 

DV 12. mars 1997 

 

 

Hollustukreppa   
Hjörleifur Sveinbjörnsson, eiginmaður Ingibjargar Sólrúnar borgarstjóra, sagði í samtali við DV á dögunum að 

hann hefði hætt við að sjá um áróðursmál hjá BSRB eftir að konan hans varð borgarstjóri. Hann sagðist 

ómögulega geta haft af því atvinnu að skamma konu sína. Um þetta var ort á Sauðárkróki: 

 

Óhollustu iðkar nú, 

ei vill skömmum beita, 

enda má hans fína frú 

frekjudolla heita. 

DV 14. mars 1997 

 

Þeir á Króknum   
Rósberg G. Snædal var snjall hagyrðingur og í hópi þeirra bestu. Eftir hann eru til margar snjallar vísur og er 

góður húmor einkenni á hans vísum. Rósberg stundaði ýmis störf, bæði á Akureyri og í Skagafirði. Einhverju 

sinni þegar hann var í Skagafirðinum kusu Sauðkrækingar sér nýjan prest. Þá orti Rósberg: 

 

Þeir á Króknum kusu prest, 

kaþólskari en páfann. 

Það er sem mér þykir verst 

að þurfa að heyra og sjá hann. 

DV 19. mars 1997 

 

Öfund   
Fyrir nokkru birtum við í Sandkorni vísu eftir Jón Kristjánsson, formann fjárlaganefndar Alþingis, um sálarkvalir 

séra Hjálmars Jónssonar alþingismanns þegar hann heyrir óminn af tónlist og ópum gesta sem horfa á 

nektardansmeyjar í Óðali, hinum megin við vegginn á skrifstofu hans. Kristbjörg Bjarnadóttir, Skagfirðingur 

eins og séra Hjálmar, sendi okkur vísu, þar sem hún tekur upp hanskann fyrir klerkinn. 

 

Presti varð í hamsi heitt, 

hélt við sálartjóni, 

en ætli gæti ekki neitt 

öfundar hjá Jóni? 

DV 21. mars 1997 

 

Féll á prófinu   
Jón Kristjánsson alþingismaður segir frá því í héraðsfréttablaðinu Austra að hann og fleiri þingmenn 

Framsóknarflokksins hafi farið að skoða fyrirtæki Kára Stefánssonar, Íslensk erfðagreining. Síðan segir Jón: 

„Eftir að hafa litið tækjabúnaðinn augum hélt Kári Stefánsson fyrirlestur um starfsemina. Prófessorinn byrjaði 

hins vegar á að leggja fyrir mig próf sem ég féll því miður á. Það var í því fólgið í hvaða landshluta eftirfárandi 

vísa væri ort: 

 

Sumri hallar hausta fer 

heyri snjallir ítar, 

hafa fjallahnjúkarnir 

húfur mjallahvítar. 
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Kenning hans var sú að vísan væri ort á Austurlandi og upphaflega útgáfan af þriðju línu hefði verið 

„fjallahnjúkarnir". Mér varð, við þennan inngang, hugsað til föður vísindamannsins sem var góður vísna- og 

sögumaður og ég hitti lítillega en kynntist of lítið. Það var Stefán Jónsson, alþingismaður og fréttamaður við 

ríkisútvarpið, sem öll þjóðin þekkti á sínum tíma. Mér þótti greinilegt að sonurinn hefði erft einhver gen frá 

föðurnum..." 

 

Úlfahjörðin 

Það er allmikið ort á löngum verklausum stundum í samningaþófinu í Karphúsinu. Á dögunum kallaði Þórarinn 

V. Þórarinsson, framkvæmdastjóri VSÍ Dagsbrúnarmenn úlfahjörð þegar stóra samninganefnd þeirra felldi 

nýundirritaða samninga. Þá var þessi vísa ort og sagt er að höfundurinn sé Sigurður T. Sigurðsson, formaður 

Hlífar: 

 

Íhaldinu helst í hag 

hallast samningsgjörðin. 

Kringum trítlar titrandi 

tannlaus úlfahjörðin. 

DV 4. apríl 1997 

 

 

Enginn guð í Görðum   
Hinar eilífu uppákomur innan þjóðkirkjunnar og safnaðarstjórna hafa orðið mörgum hagyrðingnum að yrkisefni. 

Einn af þeim sem mikið hafa ort um þessi mál er Hákon Aðalsteinsson, hagyrðingur og skógarbóndi að Húsum í 

Fljótsdal. Nýjasta uppákoman tengdist því að koma presti til starfa í Garðasókn. Um það orti Hákon: 

 

Ýmsar stefnur virðist trúin taka 

en tækifærin bregðast eins og gengur. 

Yfir söknum traustir verðir vaka, 

þó virðist flæktur drottins nafla strengur, 

því nú er enginn guð í Görðum lengur. 

DV 18. júní 1997 

 

 

Gamla aðferðin   
Páll Magnússon, fréttastjóri Stöðvar 2, las á dögunum frétt þess efnis að nú væru hryssur sæddar og folarnir 

fengju ekki að gera neitt með gömlu aðferðinni, þeim til armæðu. Sigurður Ó. Pálsson, hagyrðingur á 

Egilsstöðum, orti í tilefni þessa. 

 

Merunum gerist í hamsi heitt 

heimta að þessu linni, 

til gamans ei leyfist að gera neitt 

með gömlu aðferðinni. 

DV 25. júní 1997 

 

Ógætinn Hjaltalín   
Séra Torfi Hjaltalín á Möðruvöllum komst enn og aftur í fréttir í vor þegar hann vildi ferma eftir að hafa verið 

burtu í námsleyfi í vetur. Margir muna líklega eftir því þegar hann neitaði öðrum presti um að gefa saman ung 

brúðhjón í kirkju sinni í fyrra. Hagyrðingar höfðu að sjálfsögðu á þessu skoðun og ónefndur sundlaugarvörður 

fyrir norðan setti þessa saman: 

 

Stendur fæti heldur höllum, 

hljóðnar kæti, gleði dvín. 

Magnar þrætu á Möðruvöllum 

mjög ógætinn Hjaltalín. 

DV 11. júlí 1997 
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Sólveig allsherjar    
Um þessar mundir gengur nokkuð á hjá allsherjarnefnd Alþingis. Hún hefur verið sökuð um að breyta bréfi frá 

Gunnlaugi í Hvilft og nú síðast um að ekki sé nógu skýrt kveðið á í lögum um hve lengi biskup á að sitja á 

veldisstóli. Sólveig Pétursdóttir alþingismaður er formaður allsherjarnefndar þingsins en meðal nefndarmanna 

eru þingskáldin sr. Hjálmar Jónsson og Jón Kristjánsson. Þegar Jón heyrði eitt sinn sr. Hjálmar tala um formann 

allsherjarnefndar sem Sólveigu allsherjar orti hann: 

 

Frómur í kirkjunni fyrr hann vann, 

frá henni er nú sprottinn. 

„Sólveig allsherjar" segir hann. 

Hann sagði það áður um Drottin. 

 

Hana Guð 

Séra Hjálmar lætur sjaldan eiga inni hjá sér þegar ljóðað er á hann. Það leið heldur ekki á löngu þar til hann 

svaraði vísu Jóns og útskýrði hvers vegna hægt er að tala um „Sólveigu allsherjar". Eftir að hafa horft á 

umræðuþátt í Sjónvarpinu í síðustu viku orti sr. Hjálmar: 

 

Ég tengi það kannski við kunnuglegt suð, 

í kirkjunni ný er stefna. 

Ég heyrði talað um hana Guð 

meðal háttvirtra biskupsefna. 

DV 16. júlí 1997 

 

 

Þó að rigni heima    
Hákon Aðalsteinsson, skáld og skógarbóndi, var á ferð í Reykjavík á dögunum. Hann er mikið náttúrubarn og 

því lítið gefinn fyrir borgarlífið. Þegar hann lagði af stað heim úr höfuðborginni orti hann þessa vísu: 

 

Ásýnd þunga borgin ber 

best er henni að gleyma. 

Þurrum augum þaðan fer 

þó að rigni heima. 

DV 18. júlí 1997 

 

 

Nakin skáldkona   
Jón Kristjánsson sá unga skáldkonu dansa nakta fyrir framan styttu Jóns Sigurðssonar á Austurvelli fyrir 

skömmu. Hann sendi skáldbróður sínum, séra Hjálmari Jónssyni, vísu á faxi til að halda honum upplýstum um 

málið, eins og Jón orðaði það: 

 

Út um gluggann ég horfi til hefðarmanns 

um herðarnar spanskgrænan fellur, líkt eins og slör. 

Nakin skáldkona dansar, ung og ör 

fyrir augliti hans. 

DV 25. júlí 1997 

 

Kunni ei kétið að meta   
Um fátt var meira rætt á dögunum en þann merkilega atburð þegar boxari beit stykki úr eyra andstæðings. Bubbi 

Morthens og Ómar Ragnarsson fengu snert af taugaáfalli eins og helmingurinn af boxáhugamönnum veraldar. 

Sigurður Ó. Pálsson, kennari á Egilsstöðum, hafði skýringu á öllu saman og orti í austfirsku flámæli: 

 

Boxari fékk sér bieta 

en bietann þá vildi ei éta 

úr andstæðings eyra  

ógn er að heyra 

hann kunni ei kétið að meta. 

DV 28. júlí 1997 
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Krúnan bíður   
Mikið hefur verið rætt að undanförnu um samband Karls Bretaprins og ástkonu hans, Camillu Parker. Enda segja 

bresku blöðin að almenningur í Bretlandi hafi nú tekið hana í sátt og vilji að þau skötuhjúin fái að eigast. Páll 

Pétursson orti af þessu tilefni: 

 

Við þjóðina Kalli er kominn í sátt 

og krúnan hún bíður að sagt er 

að hann geti farið og fengið sér drátt 

hjá frillunni Camillu Parker. 

DV 30. júlí 1997 

 

 

 

Tveir Jónar   
Við birtum í Sandkorni vísu sem Jón Kristjánsson alþingismaður sendi vini sínum og kollega séra  

Hjálmari Jónssyni á faxi um skáldkonu sem dansaði nakin við styttu Jóns Sigurðssonar á Austurvelli. Nú hefur 

séra Hjálmar svarað vísunni: 

 

Þokkafull konan þetta til vann 

þráði tvo Jóna að hitta. 

Spanskgrænan hjúpaði hefðar mann 

en hinn var sem myndastytta. 

 

Kæruleysissprautur 

Á dögunum var sameining nokkurra hreppa á Austurlandi samþykkt í atkvæðagreiðslu. Nú hefur sveitarstjórn 

Tunguhrepps kært kosninguna. Vegna þessa orti Hákon Aðalsteinsson vísu sem hann leggur til að verði hengd 

upp á kjörstöðum fyrir næstu kosningar: 

 

Til að vekja vonir hjá 

vorum skuldunautum, 

kjósendum gefst kostur á 

kæruleysis sprautum. 

DV 5. ágúst 1997 

 

 

Össur og eyrað   
Séra Hjálmar Jónsson alþingismaður segist munu sakna Alþýðublaðsins og Össurar Skarphéðinssonar sem 

ritstjóra þess. Og þótt þetta sýni að lánið er valt skiptast þó á skin og skúrir. Í ljósi þess að hnefaleikakappinn 

Mike Tyson beit stykki úr eyra andskota síns, Evanders Holyfields, sagðist séra Hjálmar hafa hugsað með 

hryllingi til þess sem hefði getað gerst þegar Árni Johnsen reiddist Össuri og kleip hann: 

 

Össur hefur hugsun skakka 

um heppni sína veit ekki. 

Alla daga ætti að þakka 

að Árni kleip en beit ekki. 

DV 11. ágúst 1997 

 

Sultur og seyra   
Hákon Aðalsteinsson, skáld og skógarbóndi að Húsum í Fljótsdal, er kominn í bændagistinguna með tvær íbúðir 

sem hann innréttaði á gömlu hlöðulofti. Hann fékk einhvern styrk úr framleiðnisjóði til verksins. Stjórn sjóðsins 

kom í heimsókn að Húsum að líta á íbúðirnar. Stjórnarmenn kröfðu Hákon um vísu þegar þeir fóru og fengu 

þessa limru: 

 

Oft fylgir sultur og seyra 

sjálfsþurftarbúskapargeira, 

en framleiðnisjóður 

er fólkinu góður 

þó mætti hann úthluta meira. 

DV 13. ágúst 1997 
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Kossinn    
Um fátt hefur verið meira rætt að undanförnu en sameiningu A-flokkanna og jafnvel fleiri flokka í nýjan 

jafnaðarmannaflokk. Liður í því er þátttaka A-flokkanna í að efla Dag-Tímann með því að leggja Alþýðublaðið 

og Vikublaðið niður og skora á kaupendur þeirra að snúa sér að Degi-Tímanum. Eftir undirritun samnings um 

þetta allt saman tókust formenn A-flokkanna, þau Margrét Frímannsdóttir og Sighvatur Björgvinsson, í hendur 

og kysstust. Jóni Kristjánssyni, alþingismanni og hagyrðingi, þótti kossinn ekki ástríðufullur og orti: 

 

Á sameiningu kratar kalla 

kannski að vakni ástarblossinn. 

Nú hefði þurft að nota alla 

náttúru í blaðakossinn. 

DV 18. ágúst 1997 

 

 

Braust út stríð þar líka   
Árið 1995 var óróleiki mikill á kirkjuþingi eins og stundum fyrr og síðar. Skömmu eftir þetta kirkjuþing fór séra 

Ólafur Skúlason biskup í heimsókn til Ísrael. Varla var biskup lentur í landinu helga þegar fréttir bárust af því að 

þar hefðu blossað upp óeirðir. Þá var ort: 

 

Drottni þjóna seggir sem 

sveiflum geðsins flíka. 

Er biskup kom til Betlehem 

braust út stríð þar líka. 

DV 22. ágúst 1997 

 

 

 

Allt er hljótt og engin styggð   
Enda þótt margir fáist við að yrkja vísur nú til dags hefur þeim fækkað sem leika sér að hringhenduforminu, 

hvað þá að gera það vel. Ágústa Ósk Jónsdóttir, umsjónarmaður vísnaþáttar í Austra, er góður hagyrðingur. 

Hún dvaldi í Brúsabyggð, orlofshúsi Bændasamtakanna á Hólum í Hjaltadal, í sumar og orti eftir kvöldgöngu í 

skógarreit hjá byggðinni: 

 

Allt er hljótt og engin styggð, 

eflaust rótt í bólum 

sefur drótt í Brúsabyggð 

um bjarta nótt á Hólum. 

DV 27. ágúst 1997 

 

 

Persónudýrkun   
Á forsíðu íþróttakálfs Morgunblaðsins í gær voru 6 fréttir og ein ljósmynd. Fjórar af þessum fyrirsögnum voru 

með nafninu Tryggvi í. Tryggvi er sá fjórði, Tryggvi með Eyjamet, Þrjú hjá Tryggva, Tryggvi endurtók... og loks 

hefst myndatextinn á nafninu Tryggvi. Svona persónudýrkun er orðin sjaldgæf. Í gamla daga, þegar Lúðvík 

Jósepsson var upp á sitt besta, var hann í miklu uppáhaldi hjá þeim Þjóðviljamönnum. Þá sáust fyrirsagnir eins 

og Lúðvík segir ... Lúðvík telur... og svo framvegis. Þá var þessi vísa ort 

á ritstjórn blaðsins til að minna á að Lúðvík átti föður: 

 

Lúðvík er loftsins erla, 

Lúðvík er heimsins von, 

Lúðvík er ljóssins perla, 

Lúðvík er Jósepsson. 

DV 1. sept. 1997 
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Dagur 

  
Smátt og stórt 

2000 – 2001 
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Smátt og stórt árið 2000 
 

 

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 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. 

 

Víst hefði Jörmundur vellina prýtt 

Ekkert lát er á vísnagerð í sambandi við kamramálið á Þingvöllum þar sem deildu heiðnir menn og kristnir 

um hver mætti ganga örna sinna og hvar. Þessi vísa hygg ég að sé ort á Hvolsvelli: 

 

Víst hefði Jörmundur vellina prýtt 

og von er hann fyllist nú leiða  

er kristnir menn fá að kúka þar frítt 

en kórmenn hans þurfa að greiða. 

Dagur 9. júní 2000 

 

Þegar kratar kyrja Nallann   
Það bar við skömmu eftir að Samfylkingin hélt sinn stofnfund að Mogginn var að amast við því að 

stofnfundarfulltrúar hefðu í fundarlok sungið Internationalinn og þótti það hin mesta hneisa. Þá varð kunnum 

hagyrðingi að orði: 

 

Ánægðir með íhaldsgallann, 

auðþekkt slóðin. 

En þegar kratar kyrja Nallann 

kímir þjóðin. 

 

Dagur 16. júní 2000 

 

Náðhússátt  
Nú er kominn tími til að vera með einn góðan vísnaþátt. Um fátt hefur meira verið ort undanfarið en kamraslag 

kristinna manna og heiðinna á Þingvöllum enda málið allt hið skemmtilegasta. Það gat því ekki hjá því farið að 

snillingurinn Hákon Aðalsteinsson skógarbóndi og lífskúnstner að Húsum í Fljótsdal, léti í sér heyra um málið en 

hann orti: 

 

Náðist loksins náðhússátt, 

nú eru allir vinir. 

Ásalið er kampakátt 

og kúkar eins og hinir. 

 

Dásamlegt í hófi 

Við birtum á dögunum vísuna: 

 

Hver sem tóbaksruddan reykir 

reynir frelsissviptingu. 

Hann æðar skemmir, krabba kveikir 

og kæfir holdsins lyftingu. 

 

Það er Pétur Pétursson, læknir á Akureyri, sem orti þessa heilræðavísu. Kollega hans fyrir norðan þótti Pétur 

nokkuð strangur í vísunni og sagði: 



155 

 

 

Pétur má ég tæpast trufla, 

tyft mig getur skáldsins lófi. 

En elska, reykja, drekka og dufla 

er dásamlegt í góðu hófi. 

 

Um Suðurland hjálpræðið ber 

Nú eru þingmenn farnir að hugsa í nýju kjördæmunum sem taka gildi við næstu kosningar. Kristján Pálsson 

alþingismaður úr Reykjanesbæ mun fara fram í Suðurkjördæmi sem nær frá Reykjanesi að Höfn í Hornafirði. 

Hann er því farinn að horfa í austurátt og tók þátt í umræðu í þremur málum sem snertu Suðurlandskjördæmi í 

fyrirspurnartíma á lokadögum þingsins í maí. Þarna var fjallað um Hagavatn, Geysi og Þjórsárver. Af því tilefni 

orti Páll Pétursson félagsmálaráðherra frá Höllustöðum: 

 

Einn seggur úr Sjálfstæðisflokki, 

um Suðurland hjálpræðið ber. 

Um Hagavatn heldur að Strokki 

og hleypur í Þjórsárver. 

Dagur 20. júní 2000 

 

 

Það var andskoti erfiður tími 
Eins og menn eflaust muna var Lúðvík Bergvinsson alþingismaður um tíma í vetur að pæla í að gefa kost á sér til 

formanns Samfylkingarinnar. En að lokum hætti hann þó við og þá orti Sighvatur Björgvinsson í orðastað 

Lúðvíks: 

 

Það var asskoti erfiður tími 

endalaus póstur og sími. 

Mér var hossað og hælt, ég var hylltur 

af hótunum fékk ég minn skammt. 

En ég er gætinn og gáfaður piltur 

og gaf ekki kost á mér samt. 

 

Óhljóðin frá Álftagerði 

Grímur Jónsson er fæddur á Akureyri 1957. Hann er góður hagyrðingur enda á hann rætur í Skagafirði og er 

frændi þeirra Álftagerðisbræðra. Hann sendi þeim þessa kveðju: 

 

Skagfirðingar skil ég verða 

skeikulir á lífsins vegi, 

með óhljóðin frá Álftagerði 

í eyrunum á hverjum degi. 

Dagur 23. júní 2000 

 

Ríðum heim að Hólum  
Hólastóll var um aldir, ásamt Skálholti, bæði biskupssetur og mesta menningarsetur landsins. Síðan breyttist 

margt og staðurinn var gerður að bændaskóla sem gekk bæði upp og niður. Staðurinn þótti setja mikið niður 

undir skólastjórn Gunnars Bjarnasonar hrossaræktarráðunauts, sem varð raunar að segja af sér embætti við lítinn 

orðstí, nemendur á leið heim um miðjan vetur og staðurinn heylaus. Rósberg G. Snædal orti: 

 

Hart leikur Gunnar Hólastól 

höfuðból feðra vorra. 

Nemendur féllu fyrir jól 

en fénaðurinn á þorra. 

 

Síðan kom aftur biskup að Hólum og nú blómstrar staðurinn svo mjög að æðstu menn þessa lands nota Hóla til 

að flytja tímamótaræður. Allir muna ræðu forseta Íslands á Hólahátíð 1998 þegar hann ræddi um gagnagrunninn 

og setti allt á annan endann. Eða í fyrra þegar Davíð Oddsson hélt ræðuna frægu um að eiturlyfjabarónar og 

mafía væri að yfirtaka fjármálamarkaðinn á íslandi. Og loks á dögunum, þegar Halldór Ásgrímsson hélt 

tímamótaræðu um Ísland og Evrópusambandið. Nú bíða menn í ofvæni eftir því sem gerist að ári. 
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Óhljóðin frá Álftagerði 

Ekki eru allir sammála því sem segir í vísu Gríms Jónssonar, sem við birtum á dögunum, um óhljóðin frá 

Álftagerði. Skagfirðingurinn Eyþór Gíslason svarar henni á þennan veg: 

 

Ýmislegt sá að mér heyrði 

sem eyðir friði og ró. 

Af óhljóðum frá Álftagerði 

aldrei fæ ég nóg. 

 

Ykkur færi sól í sinni 

Heiðurshjónin Haukur Steindórsson og Marta Gestsdóttir bændur að Þríhyrningi í Hörgsárdal héldu upp á 

sextugsafmæli sín á dögunum með stórveislu í sveitinni. Meðal afmælisgjafa sem þau fengu var að 

Álftagerðisbræður komu í veisluna og sungu fyrir afmælisbörnin og gesti þeirra, öllum til óblandinnar ánægju. 

Einnig var Marta sæmd starfsmerki UMFI fyrir mikið starf í þess þágu. En eftirfarandi vísur fengu hjónin frá 

nágranna sínum Arnsteini Stefánssyni: 

 

Fylgi ykkur glens og gaman, 

gerist ætið björt og heið, 

gatan er þið gangið saman 

gleðirík um æviskeið. 

 

Að þakka góð og gömul kynni 

gefst í þetta sinn. 

Ykkur færi sól í sinni 

sjötugsaldurinn. 

Dagur 30. júní 2000 

 

Andagift ég ekki skil   
Hjálmar Jónsson  alþingismaður var eitt sinn spurður um tilurð vísunnar og svaraði: 

 

Andagift ég ekki skil 

eða þekki,- 

Stundum verður vísa til 

og stundum ekki. 

Dagur 7. júlí 2000 

 

Gengur svo aftur á glerið  
Einhverju sinni voru þeir Halldór Blöndal og Ragnar Arnalds saman á þingi Sameinuðu þjóðanna. Á milli tarna 

voru þeir boðnir í mat hjá Pétri Thorsteinssyni yngri. Ragnar borðaði í bókaherberginu en glerhurð skildi það frá 

hlaðborðinu og tókst honum á óskiljanlegan hátt að ganga á glerið og ekki einu sinni heldur tvisvar, þegar hann 

ætlaði að bæta á diskinn. Þá var Halldóri Blöndal nóg boðið og sagði: 

 

Segir Ragnar og gengur á glerið: 

 

,,Já, gálausir höfum við verið." 

Hann lítur til baka 

hvað til bragðs skuli taka 

og gengur svo aftur á glerið. 

 

Leiðrétting 

Við birtum á dögunum afmælisvísur til hjónanna Mörtu Gestsdóttur og Hauks Steindórssonar að Þríhyrningi í 

Hörgárdal. Villa var í fyrri vísunni en rétt er hún svona: 

 

Fylgi ykkur glens og gaman, 

gerist ætíð björt og heið, 

gatan sem þið gangið saman 

gleðiríka ævileið. 

Dagur 14. júlí 2000 
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Þrífst ekki fyrir norðan    
Guðmundur Malmquist telur að mikilvæg þekking glatist við það að Byggðastofnun flytji til Sauðárkróks. Hann 

virðist ekki hafa ofurtrú á þessari blessuðu landsbyggð sem hann er þó settur til starfa fyrir, fyrstur og fremstur. 

Af því tilefni orti Hjálmar Jónsson alþingismaður: 

 

Byggðastofnunarstjórinn er 

stöðugt að auka forðann, 

en „mikilvæg þekking" því er ver, 

þrífst ekki fyrir norðan. 

 

Mannaveiðar 

Lögreglan á Blönduósi hefur haft það að aðalstarfi í nokkur ár að liggja fyrir ökumönnum sem fara upp fyrir 90 

km hraða í Langadal og á öðrum vegum í nágrenni Blönduóss, stöðva þá og sekta. Af fréttum að dæma virðist of 

hraður akstur vera eini glæpurinn sem framinn er á svæði Blönduósslöggunnar og fara reyndar miklar sögur af 

þessum „mannaveiðum" þeirra í nágrenni Blönduóss. Það væri ekki amalegt að lifa í landinu ef ekki fyrirfyndust 

aðrir glæpir en að aka örlítið of hratt í Langadal í Húnavatnssýslu. Þá hefði heldur þessi landsfræga vísa heldur 

aldrei verið ort: 

 

Stela, ljúga og myrða menn, 

meiða vesalinga. 

Þessu trúi ég öllu enn 

upp á Húnvetninga. 

 

Grillheilræði mánaðarins 

Nú stendur grilltíminn sem allra hæst. Pétur Pétursson læknir og hagyrðingur á Akureyri hefur sett fram 

kenningar um að samband finnist á milli kamfýlóbaktersýkinga og bjórdrykkju útigrillara, sem fæstir eru 

kunnáttumenn í smitgátarþætti matargerðar. Telur hann að þeir noti sömu ílát undir hráan og fullsteiktan mat til 

að spara uppþvott og snúninga. Þetta er grafalvarlegt mál og Pétur yrkir: 

 

Við grillið þar hentar ei galsi né spé 

og gæta þar hreinlætis átt, 

einkum ef matbýrðu fiðurfé, 

framliðið, mengað og hrátt. 

Dagur 21. júlí 2000 

 

 

 

Mannlegt eðli  
Sá snjalli hagyrðingur, Ólína Jónsdóttir, sem lengst af bjó á Sauðárkróki, orti eitt sinn til Lúðvígs Kemp, sem 

einnig var þekktur hagyrðingur á sinni tíð: 

 

Þó að stefni öll þín ást 

að einum litlum bleðli, 

þá er ekki um það að fást, 

þetta er mannlegt eðli. 

Dagur 11. ágúst 2000 

 

 

 

Fyrirgefningin   
Margt er hjalað þegar fólk kemur saman og ræðir um hina nýju útgáfu Árna Johnsen á þjóðsöngnum okkar, Ó 

guð vors lands, eða eins og það kemur út í hinum sérstæðu söng áherslum Árna: „Hó hvuð hvors hlands." 

Ingvar Gíslason, fyrrum alþingismaður og menntamálaráðherra orti á dögunum til varnar Árna: 

 

Þótt suma angri söngur hans 

og sýnist gaman kárna, 

fús mun góður Guð vors lands 

gefa upp sakir Árna. 

Dagur 15. ágúst 2000 
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Bara einu sinni á ári   
Þegar Benedikt Gröndal var skipaður sendiherra hjá Sameinuðu þjóðunum eftir harðar deilur milli hans og Jóns 

Baldvins Hannibalssonar, þáverandi utanríkisráðherra, var þessi vísa ort í orðastað Benedikts: 

 

Hjá Sameinuðu þjóðunum er svakalega gaman 

við sitjum þar og spjöllum yfir kaffi og líkkjörstári, 

en það finnst mér samt þægilegast af því öllu saman 

að þangað kemur Jón bara einu sinni á ári. 

 

Trúin haldi velli 

Mönnum hefur orðið tíðrætt um hina mergjuðu hellismessu biskups Íslands  um síðustu helgi og hagyrðingar að 

sjálfsögðu komnir af stað. Ólafur Stefánsson orti þegar hann heyrði af messunni: 

 

Til að reyna að tryggja það 

að trúin héldi velli, 

biskup landsins bjóst af stað 

og bauð til messu í helli. 

Dagur 22. ágúst 2000 

 

 

Stend ég aftur upp á ný 

Haraldur Hjálmarsson frá Kambi var með bestu hagyrðingum sinnar samtíðar. Hann var það sem í þá daga var 

kallað að vera „pinnamaður." Og eitt sinn orti hann: 

 

Þó ég fari á fyllerí 

og fái skelli, 

stendur ég aftur upp á ný 

og í mig helli. 

Dagur 25. ágúst 2000 

 

Krossinn klofinn 
„Krossinn klofinn" sagði í fyrirsögn í DV í gær. Í fréttinni sagði frá því að helmingur safnaðar Gunnars 

Þorsteinssonar í Krossinum hefði yfirgefið hann vegna þess að ekki væri hægt að vinna með honum lengur. 

Nánar er nú ekki skýrt frá ágreiningsefninu nema hvað að Krossinn sé stórskuldugur vegna húsbygginga og 

virðist þar lítið hafa dugað að kalla eftir aðstoð á æðri stöðum. Annars er spurning hvort hin illu öfl hafa náð 

tangarhaldi á fólki í þessum ágæta söfnuði því slægur er sá í neðra eins og segir á einum stað: 

 

Andskotinn illskuflár. 

Hann hefur snöru snúna 

snarlega þeim til búna 

er fara með fals og dár. 

 

Í grófum dráttum 

Þegar mest gekk á í kvennamálum Bill Clintons, eða réttara sagt eftirmálum þeirra, og allt leit heldur illa út fyrir 

bandaríska forsetanum orti Jón Ingvar Jónsson, fæddur á Akureyri en ættaður úr Skagafirði: 

 

Gengi Clinton virðist vall, 

vífin flestu spilla. 

Í grófum dráttum gengur allt 

gasalega illa. 

Dagur 29. ágúst 2000 

 

 

Ástir samlyndra hjóna   
Séra Pétur Ingjaldsson, prófastur á Skagaströnd var þjóðsagnapersóna í lifanda lífi en hann lést árið 1996. 

Margar góðar sögur eru til af þessum mikla húmorista. Ein er á þá leið að séra Pétur hafi eitt sinn tekið þátt í 

spurningakeppni á vegum UMS A-Húnvetninga. Var þá meðal lesinn upp kafli úr Biblíunni og áttu þátttakendur 

að vita hvaðan kaflinn væri tekinn. Séra Pétur var skjótur til svars og nefndi bókina „Ástir samlyndra hjóna." Þá 

var þessi vísa ort: 
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Í guðsorðalestri á gati hann stár, 

þetta gáfnaljós kirkjunnar þjóna. 

Aftur á móti er hann afburða klár 

í Ástum samlyndra hjóna. 

Dagur 1. sept. 2000 

 

Margur huldu höfði fer   
Þegar kjaradómur hækkaði laun alþingismanna hér um árið varð verkalýðsforystan óð af bræði. Mikið fjaðrafok 

varð af þessu og um fátt meira rætt þá í nokkra daga. Þingmenn voru að vonum fegnir launahækkuninni en vildu 

lítið um hana ræða opinberlega og fóru þá gjarnan yfir í aðra sálma væru þeir spurðir út í málið. Hjálmar 

Jónsson lýsti ástandinu svona: 

 

Þjóðfélagið þrautir ber 

og þingið á í raunum. 

Margur huldu höfði fer 

sem hækkaði í launum. 

 

Yfir strikið 

Haraldur Hjálmarsson frá Kambi orti margar brennivínsvísurnar og þá einkum um sjálfan sig. Einu sinni setti 

hann þetta saman: 

 

„Yfir kaldan eyðisand 

einn um nótt ég sveima" mikið. 

„Nú er horfið Norðurland" 

nú er ég kominn yfir strikið. 

 

Hann orti líka þessa vísu til Arnórs Sigurðssonar vinar síns: 

 

Arnór Sigurs elskar vínið öðrum fremur. 

Ekki smakkar neitt sem nemur 

nema þegar Halli kemur. 

Dagur 5. sept. 2000 

 

Veður í skýjum   
Ólína Jónsdóttir á Sauðárkróki var aðdáandi Halldórs Laxness eins og fleiri. En þegar leikrit hans Silfurtunglið 

kom út orti Ólína: 

 

Listin oft hjá Laxness bjó, 

lýsir enn af blysum nýjum. 

Sumum held ég sýnist þó 

Silfurtunglið vaða í skýjum. 

Dagur 8. sept. 2000 

 

Afmælisvísan   
Enda þótt Jón Pálmason frá Akri væri hættur þingmennsku þegar Stefán Jónsson kom á þing gerði Stefán mikið 

af því að herma eftir Jóni og yrkja vísur í orðastað hans en Jón gerði mikið af því að yrkja. Í bókinni Já, ráðherra 

segir frá því að þegar Páll Ísólfsson organisti og tónskáld varð 75 ára hringdi Stefán í Morgunblaðið, hermdi eftir 

Jóni og fór með eftirfarandi vísu í slitruhætti, sem síðan var birt í Morgunblaðinu undir nafni Jóns Pálmasonar 

frá Akri. 

 

Ó- það látið ei skal gert 

að af- ég mæli syng um 

og tónakálfinn töluvert 

teitur dansar kringum. 
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Rófan á kettinum 

Og meira um Stefán Jónsson og Jón frá Akri. Eftirfarandi vísu orti Stefán einhvern tímann í orðastað Jóns: 

 

Það kliðar lækur hjá klettinum. 

Það kúrir lóa rétt hjá honum. 

Það er töluverð tónlist í kettinum 

þegar troðið er á rófunni á honum. 

 

Rauður eða grænn 

Það hefur gengið mikið á í kringum Alfreð Þorsteinsson borgarfulltrúa að undanförnum. Alfreð á sumarbústað í 

Borgarfirði og nágranni hans þar, Ólafur Stefánsson á Syðri Reykjum, orti eftirfarandi limru þegar mest gekk á í 

síðustu viku: 

 

Hann Alfreð er orðinn svo kænn 

sem áður var þægur og vænn. 

Vill íhaldsstjórn kljúfa 

og kyrrstöðu rjúfa 

kannski er hann meira rauður en grænn. 

Dagur 12. sept. 2000 

 

Veiðiþjófurinn  
Á Stöð 2 síðastliðinn miðvikudag var viðtal við Vilhjálm Snædal, bónda á Jökuldal, sem sagðist hafa skotið tvö 

hreindýr sér til matar í sumar, en í óleyfi. Þegar nafn hans kom á skjáinn var hann titlaður veiðiþjófur. 

Þá sagði Jökuldælingurinn, skáldið og skógarbóndinn Hákon Aðalsteinsson svona eins og við sjálfan sig: 

 

Þjóðarmiðillinn þykir mér grófur 

á þessari nýju öld. 

Vilhjálmur Snædal veiðiþjófur 

var á skjánum í kvöld. 

 

Mannlýsing 

Það er sagt að Egill Jónasson, snillingurinn frá Húsavík, hafi ort þessa mannlýsingu: 

 

Að guð muni hafa ætlað að gera úr honum mann, 

það getur engum dulist sem að skoð' ann. 

Af leirnum hefur sjálfsagt verið lagt til nóg í hann 

en líklega hefur mistekist að hnoð'ann. 

Dagur 15. sept. 2000 

 

Styrkum höndum   
Og meira af Hákoni Aðalsteinssyni. Þessi vísa varð til hjá honum eftir að lögreglan fyrir austan hafði innsiglað 

frystigám með meintu stolnu hreindýrakjöti en gámurinn verið brotinn upp og kjötinu stolið: 

 

Ekki reyndust ráðin tæp, 

réttu tökin kunni. 

Styrkum höndum stórum glæp 

stal af lögreglunni. 

Dagur 19. sept. 2000 

 

Ástarvísa   
Eftir þessa ágætu sögu er við hæfi að birta gamla vísu sem ort var um útreiðartúr hjá ungu pari í Reykjavík. 

Höfundurinn er ókunnur en vísan góð: 

 

Ástin hún var ekki stygg 

í útreiðinni. 

Þau föðmuðust svo að fór um hrygg 

hjá frökeninni. 

Dagur 22. sept. 2000 
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Blessuð sé maðkanna minni  
Laxveiðitímabilinu lýkur á morgun. Í tilefni þess er rétt að birta þessa skemmtilegu vísu eftir Ingibjörgu 

Guðmundsdóttur frá Berghyl í Fljótum: 

 

Laxinn sér leikur á grynning. 

Það lygnir í nótt eftir spánni. 

Blessuð sé maðkanna minning 

sem mennirnir drekktu í ánni. 

Dagur 29. sept. 2000 

 

 

Réttardagur í Biskupstungum   
Þeir Magnús Halldórsson frá Velli og Kristján Ragnarson frá Ásakoti ortu þessar réttarvísur á dögunum á 

réttardegi í Biskupstungum. Magnús kvað: 

 

Sláttur á mönnum og slagsíða nokkur 

slaga þó fákar í gamalkunn spor. 

Syngjandi ríður hinn fjallhressi flokkur 

flaksast í vöngunum tóbak og hor. 

 

Ofan af jálkum menn hrynja í haugum    

hamingjan magnast við sopanna fjöld. 

Þó nokkuð víða sést ölvun í augum, 

ástúðleg faðmlögin taka þá völd. 

Þá orti Kristján: 

 

Konurnar heimavið kátínu spara 

er kemur hið breimandi sauðdrukkna lið. 

Klárana geyma, í kjötsúpu fara 

kurteisi gleyma að víkinga sið. 

 

Liðinn er dásemdar dagur að kveldi, 

dreggjarnar klára og víndrykkju þrótt. 

Síðasta skálin í sólroðans eldi 

sopin, og þá mun um rekkana hljótt. 

Dagur 3. okt. 2000 

 

Hnattræn meðvitund   
Í máli sínu í umræðum um stefnuræðu forsætisráðherra talaði Kolbrún Halldórsdóttir fjálglega um það greinilegt 

væri að Davíð Oddsson hefði ekki verið að hugsa um sjálfbæra þróun þegar hann samdi stefnuræðu sína, ekkert 

um umhverfismál væri í ræðunni og ríkisstjórnin hefði enga hnattræna meðvitund. Undir þessu tali setti  

Ásta R. Jóhannesdóttir þingmaður Samfylkingarinnar saman eftirfarandi vísu: 

 

Við sjálfbærrar þróunar rugl og raus 

ræða Davíðs var alveg laus. 

Undir máli Kollu hengdi haus 

hnattrænt meðvitundarlaus. 

 

Jón Kristjánssyni fannst greinilega líka ástæða til að setja saman limru af sama tilefni hún er svona: 

 

Kolbrún lét ljós sitt skína 

og lét bara í sér hvína 

málið hún rakti 

og með þessu vakti 

hnattræna meðvitund mína. 

Dagur 6. okt. 2000 
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Austanþokan   
Meðan þeir sátu báðir á Alþingi Helgi Seljan og Friðjón Þórðarson sendi Helgi Friðjóni þessa vísu: 

 

Fáum hef ég fremri kynnst, 

fjári snjall og iðinn, 

eini gallinn að mér finnst 

íhaldssjónarmiðin. 

 

Þessu svaraði Friðjón: 

 

Helgi bindur brag í myndum, 

brestur hroka. 

Eina syndin að hann blindar 

austanþoka. 

Dagur 10. okt. 2000 

 

Þagnar aldrei   
Á fjórðungsþingi Vestfjarða voru mættir þingmenn kjördæmisins auk nokkurra þingmanna annarra kjördæma. 

Það er siður þingmanna Vestfjarða á þessum fjórðungsþingum að enginn þeirra taki til máls nema 1. þingmaður 

kjördæmisins og tali þá fyrir hönd þeirra allra. Nú vildi svo til að Jón Bjarnason þingmaður úr Norðurlandi vestra 

var staddur á fjórðungsþinginu og vildi taka til máls. Honum var sagt frá hinni óskrifuðu reglu. Jón tók samt til 

máls og þá orti Sighvatur Björgvinsson: 

 

Aldrei getur þessi maður þagað, 

það er orðið leiðigjarnt að vonum. 

Eins og vél sem engin getur lagað, 

alltaf stendur bunan út úr honum. 

Dagur 13. okt. 2000 

 

Eftirlaunasjóðurinn 
Barátta aldraðra fer mismunandi í þá öldruðu. Gamall karl, sem segist vera úr Flóanum, sendi mér þessa vísu. 

Ég hef grun um að hann búi nokkuð austar en í Flóanum. 

 

Landlæknirinn gamli er ekki ellimóður 

í öllum fjölmiðlum hann hirtist hlýr og góður. 

Það sést hann vill oss vel, 

að virðingu ég tel 

og því má áfram eflast 

hans eftirlaunasjóður. 

Dagur 17. okt. 2000 

 

Hann er Strandamaður   
Við birtum á dögunum vísu sem Sighvatur Björgvinsson orti til Jóns Bjarnasonar VG þingmanns vegna þess að 

honum þótti Jón tala of mikið. Í fyrra fékk Jón þessa vísu frá Halldóri Blöndal úr forsetastól. Honum þótti 

Jón fara mikinn í ræðustól og forseti í góðu skapi sem áður. Þeir Halldór og Jón eru mátar síðan Halldór var 

landbúnaðarráðherra og Jón skólastjóri á Hólum. Jón er fæddur og uppalinn fyrstu árin norður á Ströndum. 

Vísa Halldórs er svona: 

 

Höndum bandar hart og ótt 

hýr, að vanda glaður. 

Vinstri handar hefur þótt. 

Hann er Strandamaður. 

Dagur 20. okt. 2000 
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Lífsins skráargöt  
Pétur Stefánsson, Skagfirðingur að langfeðgatali og góður hagyrðingur orti eitt sinn er hann heyrði af ungum 

stúlkum sem fóru um borð erlent skip: 

 

Fara um borð með girndar gný 

gráti næst er hvötin. 

Gera leit að lyklum í 

lífsins skráargötin. 

Dagur 24. okt. 2000 

 

Dýptin á götunum  
Í Dagblaðinu sagði frá því í vikunni að gatið á ósonlaginu hefði dýpkað og af því tilefni sendi -J mér þessa vísu: 

 

Heilbrigði í hugsun vantar, 

hált á skötunum. 

Mæla Dagblaðs delirantar 

dýpt á götunum. 

Dagur 27. okt. 2000 

 

Rís ein bygging römm og há   
Séra Sigurður Pálsson sem lengi var prestur á Selfossi málaði húsið sitt eitt sinn rautt. Þá orti sá snjalli 

hagyrðingur og prestur í Hveragerði séra Helgi Sveinsson: 

 

Rís ein bygging römm og há, 

rauð á allar síður, 

til að minna aðra á 

eld, sem dæmdra bíður. 

Dagur 31. okt. 2000 

 

Brúnaljósin brúnu   
Því fer fjarri að einhugur ríki um þá ákvörðun Guðna Ágústssonar landbúnaðarráðherra að leyfa innflutning 

fósturvísa úr norskum kúm. Þeir eru til hér á landi sem segja að eftir 20 ár verði búið að útrýma íslenska 

kúakyninu. Áður en Guðni Ágústsson varð landbúnaðarráðherra var hann á móti innflutningi á norskum kúm. 

Hann sagði eitt sinn aðspurður að það mætti aldrei gerast. Íslenska kýrin væri fegursta kýr í heimi og augu 

hennar „brúnaljósin brúnu." Eftir að Guðni hafði kunngert leyfisveitinguna fyrir innflutningi fósturvísanna barst 

mér vísa sem er til landbúnaðarráðherra ort í orðastað íslensku kýrinnar. Ég hef grun um að höfundurinn sé 

Steingrímur J. Sigfússon, sem er í hópi snjallari hagyrðinga eins og vísan ber með sér, en hún er svona: 

 

Man ég ástarorðin þín, 

er ég ligg í sárum 

og brúnaljósin brúnu mín 

blika full af tárum.  

Dagur 3. nóv. 2000 

 

Enn ort um Guðna  
Það streyma á markaðinn vísur um Guðna Ágústsson landbúnaðarráðherra tengdar ákvörðun hans um norsku 

kýrnar. Ólafur Stefánsson, Borgfirðingur, sendi mér þessa vísu: 

 

Framkvæmd Guðna er alltaf vísu verð 

hann vísar leiðir bæði og - og ekki, 

stefnu þessa já og nei ég þekki, 

þannig er nú framsókn bara gerð. 

 

Fegnir eru kjósendur 

Það er alltaf verið að kvarta undan því að þingmenn landsbyggðarinnar sjáist sjaldan í kjördæmum sínum en 

aldrei kvartað undan því með Reykjavíkur þingmennina. Hjálmar Jónsson segir að það sé þó betra að láta sakna 

sín heldur en koma of oft í kjördæmið þannig að fólk fái leið á mönnum. Þeir Hjálmar og Hákon Aðalsteinsson 

sátu saman í eldhúsinu heima hjá Hákoni að Húsum í Fljótsdal og ræddu þessi mál. Þeir settu saman þessa vísu 

um Sighvat Björgvinsson: 
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Syðra hangir Sighvatur, 

sigin axla, voteygur. 

Ferðast lítið,fáorður, 

fegnir eru kjósendur.  

Dagur 7. nóv. 2000 

 

Hrifinn af norsku hnossi  
Ekkert lát er á yrkingum hagyrðinga um Guðna Ágústsson landbúnaðarráðherra og kýrnar. Þessi vísa sveif 

innum gluggann til mín á dögunum. Þar sagði í formála að þegar Guðni kom undan feldinum og sá að kominn 

var bjartur dagur stökk hann upp og kyssti kúna: 

 

Hrifinn af norsku hnossi 

heilsa ég degi glöðum 

og kyssi Júdasarkossi 

kýrnar á Brúnastöðum. 

 

Ljótur fjandi 

Sami hagyrðingur orti í orðastað Sivjar Friðleifsdóttur eftir að hún á dögunum hafði leyft kísilgúrvinnslu í 

Syðriflóa í Mývatni: 

 

Ekki er mér alveg sama 

að Eyjabakkarnir standi, 

en Mývatn er mér til ama 

mér finnst það ljótur fjandi. 

Dagur 10. nóv. 2000 

 

 

Undan feldi   
Þeir yrkja enn, hagyrðingarnir, um Guðna Ágústsson landbúnaðarráðherra og kýrnar. Einar Þorbergsson kennari 

orti þessa á dögunum: 

 

Undan feldi Guðni gægist, 

gegnum stríðsins mósku húm. 

Þegar um hjá honum hægist 

hefur'ann gagnast norskum kúm. 

Dagur 14. nóv. 2000 

 

Ættarveldi Stephensena 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir borgarstjóri hefur tilkynnt að embætti staðarhaldara í Viðey verði lagt niður um 

áramótin þegar Þórir Stephensen lætur af störfum fyrir aldurs sakir. Þar með hverfa síðustu leifar ættarveldis 

Stephensena í Viðey. Í tilefni þessa orti Ingvar Gíslason, fyrrum menntamálaráðherra: 

 

Áður fyrr um alda bil 

entist kraftur gena. 

Eygir sinnar auðnu skil 

ættin Stephensena. 

 

Óx í Viðey virðing stór, 

veldisljóminn glæsti. 

Séra Þórir síðast fór, 

Sólrún hringnum læsti. 

 

Kjarngresi og arfi 

Séra Sigmundur er skáldanafn landskunns hagyrðings. Eftir hann birtust oft vísur í Alþýðublaðinu meðan það 

var og hét fyrr á árum. Í tilefni átaka um forsetastólinn á ASÍ þingi orti séra Sigmundur: 

 

Verkalýðshreyfingin bráðlega er fyrir bí 

ef burtu hún fleygir kjarngresi en velur sér arfa. 

það mun gerast kjósi nú ASÍ 

Evrópusambandssprautu til forystustarfa. 
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Kristilegt kaupæði 

Hjálmar Freysteinsson, læknir á Akureyri, er í hópi bestu hagyrðinga nú um stundir. Þegar hann heyrði af 

ákvörðun kirkjunnar um að verðlauna bestu auglýsinguna sem sameinaði kristindóminn og kaupæðið, orti hann: 

 

Svo kaupæðið verði sem kristilegast 

kirkjan samþykkti einróma, 

að verðlauna þann sem listilegast 

leggur nafn guðs við hégóma. 

 

Nálægur kirkjuturn 

Hákon Aðalsteinsson orti þegar Hjálmar Jónsson sagði honum að hann væri að hugsa um að láta af þingmennsku 

og sækja um embætti Dómkirkjuprests. 

 

Hjálmar er eitthvað heilagari, 

hef ég af því fengið spurn. 

Hann er að breyta hugarfari 

og horfir á nálægan kirkjuturn. 

Dagur 17. nóv. 2000 

 

 

Sterk og veik bein  
Hjálmar Freysteinsson, hagyrðingur og læknir sagðist hafa lesið það í Degi á dögunum að rannsókn hefði leitt í 

ljós að heilbrigðisráðherra, Ingibjörg Pálmadóttir hefði sterk bein. Þá sagðist hann hafa munað eftir því að 

Sighvatur Björgvinsson var alltaf að handleggsbrotna þegar hann gegndi þessu sama embætti. Í tilefni þessa orti 

Hjálmar: 

 

Við erum öll á grænni grein, 

gott er að flestra mati 

að Ingibjörg er með betri bein 

og brotnar síður en Hvati. 

Dagur 21. nóv. 2000 

 

Lán í sjálfu sér   
Þau voru samtímis þingmenn fyrir Alþýðubandalagið, Stefán Jónsson og Guðrún Helgadóttir rithöfundur. 

Guðrún er og hefur alltaf verið fyrirferðar mikil og lætur ógjarnan sinn hlut. Svo gerðist það eitt sinn að Guðrún 

mætti ekki á þingflokksfund. Þá orti Stefán Jónsson: 

 

Það er lán í sjálfu sér 

sérlega vegna flokksins, 

að Guðrún Helga okkar er 

annars staðar loksins. 

 

Og svo er það hinn 

Á fyrsta ári Hjálmars Árnasonar á Alþingi lentu þeir í orðaskaki hann og Sighvatur Björgvinsson. Þá var Hjálmar 

Jónsson líka komin á þing. Eftir karpið orti Sighvatur þessa vísu: 

 

Hjálmara tvo í hópnum ég tel 

hérna um sinn. 

Annar er séra og sómir það vel, 

en svo er það hinn. 

 

Og nú gerðist það á dögunum að Hjálmar Jónsson fékk embætti dómkirkjuprests og hættir því á þingi og þá orti 

Sighvatur: 

 

Leggðu oss drottinn líkn með þraut 

sem löngum fyrr. 

Því Hjálmar séra er horfinn á hraut 

en hinn er kyrr. 
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Látið Lewinski velja 

Hákon Aðalsteinsson, skáld og skógarbóndi, er búinn að leysa þann vanda sem steðjar að Bandaríkjamönnum við 

að velja sér forseta. Lausn Hákonar er svona: 

 

Ekki má almúgann kvelja, 

við ættum að hætta að telja. 

Helst mundi vera                                                                         

að hátta þá bera                                                                        

og láta svo Lewinski velja.                                                               

 

Semdu fyrir oss sálmakver 

Séra Hjálmar Jónsson hættir þingmennsku um áramótin og gerist dómkirkjuprestur 1. febrúar. Hagyrðingar fara 

alltaf af stað þegar þeir geta ort um kollega sína. Ólafur Stefánsson Borgfirðingur orti í tilefni þessa: 

 

Býður þar annar akur hans 

að erja í garði skaparans. 

Semdu fyrir oss sálmakver 

svo að við munum eftir þér. 

Dagur 28. nóv. 2000 

 

 

Hákon er í bænum   
Hákon Aðalsteinsson skáld og skógarbóndi var í höfuðborginni á dögunum og átti erindi víða. Vinur hans séra 

Hjálmar Jónsson fór með honum í þessar reisur. Þegar þeir hittust um morguninn og lögðu af stað afhenti 

Hjálmar skógarbóndanum þessa vísu: 

 

Heyra þurfum hjartnæm vers 

helst í hvelli grænum. 

Allt er sem í höndum hers 

Hákon er í bænum. 

 

Þegar svo Hjálmar sá á eftir Hákoni inn í flugstöðina um kvöldið orti hann: 

 

Þetta skeður allt of oft 

enda karlinn hraustur. 

Höldum gleði hátt á loft 

hann er farinn austur. 

 

Kollegar 

Ólafur Skúlason biskup hefur láið skrá æviminningar sínar og gefið út á bók. Í tilefni þess var þessi vísa kveðin: 

 

Biskupinn verðskuldar heiður og hól 

hann er af baki ei dottinn, 

og kynni að sætta um komandi jól 

þá kollega mammon og drottinn. 

Dagur 5. des. 2000 

 

 

Tímann höndlar enginn   
Sjálfsagt muna flestir eftir því þegar Jóhanna Sigurðardóttir reyndi að fella Jón Baldvin úr formannssæti 

Alþýðuflokksins. Það mistókst en hún fór í ræðustól og sagði þau orð sem síðar hefur oft verið vitnað í: „Minn 

tími mun koma!" Skömmu eftir þessi ummæli orti Skagfirðingurinn Sigurður Hansen: 

 

Auðnuvegur oft er mjór 

og ýmsum torvelt genginn. 

Tíminn kom og tíminn fór, 

tímann höndlar enginn. 
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Helvítið að tarna 

Kennaraverkfallið hefur ekki farið fram hjá neinum. Á samkomu norður í Þingeyjarsýslu orti Friðrik 

Steingrímsson þessa vísu til fyrrverandi kennara síns Konráðs Erlendssonar á Laugum: 

 

Við að þylja raus og raup 

og reyna á þolrif barna, 

hann þarf ekki hærri laun 

helvítið að tarna. 

Dagur 8. des. 2000 

 

 

Konráð svarar fyrir sig   
Ég fékk sendan skemmtilegan tölvupóst frá Konráði Erlendssyni kennara að Laugum um helgina sem ég ætla að 

birta í heilu lagi og hljóðar svona: „Þar sem sending sú sem ég fékk frá vini mínum og fyrrum nemanda Friðrik 

Steingrímssyni um daginn og hljóðar svo: 

 

Við að þylja raus og raup 

og reyna á þolrif barna, 

hann þarf ekki hærra kaup 

helvítið atarna. 

 

hefur nú lekið út af leirnum og birst í Degi verð ég að segja að: 

 

Til vanþakklætis er veröldin traust 

það vísurnar Friðriks sýna, 

að troða í þann andskota endurgjaldslaust 

var óskapleg kvöl og pína. 

 

Og vegna séra Hjálmars sem neri salti í sárin með þessu: 

 

Af verkfallinu seyðið saup 

sannlega það ég trega. 

En ekki þarf hann Konni kaup, 

kennslufræðilega. 

 

Vil ég segja eftirfarandi: 

Kölska nú verður til fagnaðar flest, 

frelsarinn sárt mun það trega. 

Að velja þann vísnasmið dómkirkjuprest, 

er vafasamt guðfræðilega.                                                            

 

Í guðs friði, K."  

Dagur 12. des. 2000 

 

Saknað heima á Krók  
Margar vísur hafa verið ortar að undanförnu um þá ákvörðun séra Hjálmars Jónssonar að hætta þingmennsku og 

gerast dómkirkjuprestur. Flestir hafa svona eins og agnúast út í séra Hjálmar fyrir þetta. Árni Gunnarsson, 

varaþingmaður á Sauðárkróki gerir það ekki þegar hann yrkir um málið fyrir hönd Skagfirðinga og fer fögrum 

orðum um séra Hjálmar: 

 

Drottinn Hjálmar til sín tók, 

hann telst ei með oss lengur. 

Hans verður saknað heima á Krók. 

Hann var besti drengur. 

Dagur 15. des. 2000 
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Umhverfisspjallaráðherrann . 

Ég fékk eftirfarandi kveðjur frá Hjálmari Freysteinssyni lækni á Akureyri: 

 

Heill og sæll! 

Þegar ég las í Degi að Siv ætlaði að leggja Náttúruverndarráð niður til að losna við gagnrýni þess, varð til vísa: 

 

Í ónáð að falla hlýtur hann 

sem höfðingja skjalla ekki kann, 

afburða snjalla úrlausn fann 

umhverfisspjallaráðherrann. 

 

Þess má geta að ég er Mývetningur í húð og hár. 

 

 

Óþarfi að borga 

Konráð Erlendsson kennari á Laugum svaraði fyrrverandi nemanda sínum, Friðrik Steingrímssyni, með 

eftirfarandi vísu eftir að Friðrik hafði ort vísu þess efnis að kennarinn Konráð þyrfti ekki hærra kaup: 

 

Til vanþakklætis er veröldin traust 

það vísurnar Friðriks sýna, 

að troða í þann andskota endurgjaldslaust 

var óskapleg kvöl og pína. 

 

Þessu svarar Friðrik Steingrímsson fullum hálsi og og yrkir: 

 

Um kennsluna forðum þú kveður með raust, 

en kunnátta mín er að fúna, 

og hafirðu unnið þá endurgjaldslaust 

er óþarfi að borga þér núna. 

Dagur 19. des. 2000 

 

Fíkn í blankheit   
Pétur H. Blöndal sagði við 2. umræðu fjárlaga að menn hefðu fíkn í að taka lán og valda sjálfum sér 

blankheitum. Hagyrðingur einn sendi mér þessa vísu í tilefni ummæla Péturs: 

 

Menn hafa fíkn í fíkn, 

fíkn til að byggja á lántökum. 

En sjálfum þér er það lítil líkn 

að liggja ævilangt í blankheitum. 

 

Dagur 22. des. 2000 
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Smátt og stórt árið 2001 

 

 

Punktur is  
Mönnum er sennilega enn í fersku minni uppistandið sem varð á Jökuldal þegar þar fannst hreindýrakjöt sem 

menn gátu ekki gert grein fyrir. Kjötið var sett í frystigám og hann innsiglaður af lögreglu. Þegar svo löggan 

ætlaði að sækja kjötið (sönnunargagnið) var búið að rjúfa innsiglið og kjötið horfið. Hákon Aðalsteinsson bjó til 

eftirfarandi:   

 

Auglýsing af Jökuldal: 

Auglýst skal núna með örfáum línum 

alls konar heillandi matarval. 

Almennings freista með afurðum sínum 

áræðnir bændur af Jökuldal. 

 

Hafirðu áhuga á hreindýraketinu 

í hátíðarveislu til ábætis, 

réttast er þá að reyna á netinu 

rudolf app gámur punktur is. 

 

Úldinn Íslandspóstur 

Það gat varla hjá því farið að hagyrðingur sætu aðgerðarlausir eftir hneykslið sem kom UPP hjá Íslandspósti um 

jólin. Sá snjalli þingeyski hagyrðingur, Friðrik Steingrímsson sendi mér þessa vísu: 

 

Hafist gæti röfl og róstur, 

ryskingar og hvað sem er, 

þegar úldinn Íslandspóstur 

eftir jólin skilar sér. 

 

Sáttaumleitun 

Þeir hafa kveðist á hér í þættinum undanfarið Konráð Erlendsson kennari að Laugum og fyrrverandi nemandi 

hans Friðrik Steingrímsson. Konráð sendi mér eftirfarandi: 

 

„Ekki átti ég von á að þér yrði svona mikill matur úr þessum leirburði okkar Friðriks! Nú held ég að sé mál að 

linni og því vil ég fara hæfilega vel að honum og vita hvort hann þagnar ekki." 

 

Af öðrum sveinum æ þú barst 

hvað iðni og gáfur snerti 

og orðheppinn þú alltaf varst 

en óttalegt merkikerti. 

 

Við þig semja vil nú frið 

vísur eru á þrotum 

kennari vill kaupa grið 

kominn að niðurlotum. 

Dagur 5. jan. 2001 
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Friðar skulum feta veg   
Konráð Erlendsson kennari sendi Friðriki Steingrímssyni tvær vísur síðustu viku og vildi þar með semja við 

hann frið en þeir hafa kveðist á hér í blaðinu um nokkurt skeið. Nú hefur Friðrik sent kveðjuvísu sem er svona: 

 

Friðar skulum feta veg 

frændseminnar dilla sterti. 

Áfram verðurðu eins og ég 

illa launað merkikerti. 

 

Ást þín vakir yfir mér 

Við birtum á dögunum sem vísu dagsins hina frábæru vísu  Þola urðum skin og skúr eftir Guðrúnu Árnadóttur 

frá Oddsstöðum í Lundareykjadal. Nú hefur mér verið bent á að hún hafi ort aðra vísu sem eigi að fylgja þessari. 

Sú vísa er ekki síðri en hún er svona: 

 

Fátt til baka af æsku er 

ekki sakar minnsta. 

Ást þín vakir yfir mér 

andartakið hinsta. 

Dagur 9. jan. 2001 

 

 

 

Diplómatinn 

Meðan Halldór Blöndal forseti Alþingis var óbreyttur þingmaður þótti hann manna fyrirferðarmestur á Alþingi. 

Talaði oft og lengi og var gjarnan hávær. Þegar hann svo varð ráðherra róaðist hann nokkuð og varð svona eins 

og landsföðurlegri í allri framgöngu. En þegar hann varð forseti Alþingis breyttist hann í diplómat. Þess vegna 

orti séra Hjálmar Jónsson: 

 

Fyrrum æst sig upp'ann gat 

og á'onum þungur skriður. 

En nú er Dóri diplómat 

og deilur setur niður. 

Dagur 12.  jan. 2001 

 

 

Sit sem fastast á þingi   
Sighvatur Björgvinsson alþingismaður hefur sótt um starf forstöðumanns Þróunarstofnunarinnar. Hann sagði í 

samtali við fjölmiðla að ef hann fengi ekki starfið mynd hann bara halda áfram þingmennsku. Þegar Ólafur 

Stefánsson heyrði þetta orti hann: 

 

Örlítil hótun í orðunum lá 

er upplýsti Sighvatur slyngi. 

Ég sótti um stöðu og ef settur verð hjá 

þá sit ég sem fastast á þingi. 

Dagur 16. jan. 2001 
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Helvítið að tarna   
Sigurður Sigurðarson dýralæknir og hagyrðingur biður þá sem vita eftir hvern og um hverja vísan er sem fer hér 

á eftir að láta sig vita. Forsagan er sú að karl og kerling í Skagafirði voru gift en höfðu ekki náð í jarðnæði og 

voru því í húsmennsku hvort á sínum bænum og langt á milli þeirra svo þau höfðu lítil sem engin tök á því að 

hittast. Þegar kerlingunni fór að leiðast biðin skrifaði hún karli sínum bréf og segir þar að nú skuli hann fara að 

reka af sér slyðruorðið og finna handa þeim jörð svo þau geti farið að setja saman bú og lifa eins og hjón. 

Karlinum þótti þetta hinn mesti óþarfi af kerlingunni og sendi henni til baka þessa vísu: 

 

Ég skal ekki verða um þvert 

þegar ég fer að barna. 

Það er ekki lengi gert 

helvítið að tarna. 

 

Þetta segir Sigurður dæmi um hvernig ekki eigi að yrkja vísu og líka dæmi um hvernig eigi að yrkja, allt í einni 

og sömu vísunni. 

 

Þær tjóðruðu Grána 

Einar Jónsson frá Litlu Drageyri í Skorradal lá eitt sinn á sjúkrahúsi. Hann var hagyrðingur góður og 

hjúkrunarkonurnar voru gjarnan að biðja hann um vísu en hann var illa haldinn og ekki í þeim farvegi að yrkja. 

Þegar hann vaknaði eftir aðgerð og sá að slöngur höfðu verið tengdar við hann hér og þar var honum litið undir 

sængina. Þá sá hann að „gráni" var bundinn við lærið og slanga í. Þegar hann svo yfirgaf sjúkrahúsið nokkru 

síðar lá miði á koddanum hans með vísu til hjúkrunarkvennanna: 

 

Sjúkrahús meyjunum seint mun ég gleyma 

mig svolítið langaði með þeim í geim. 

En þær tjóðruðu „grána" í túninu heima 

til þess að hann færi ekki í blettinn hjá þeim. 

 

Mammon og Drottinn 

Skömmu fyrir jól birtum við vísu eftir Hilmar Pálsson hér í þættinum og sögðum að hún hafi verið ort vegna 

útkomu ævisögu herra Ólafs Skúlasonar biskups. Það var ekki rétt. Vísan var ort í tilefni auglýsingar núverandi 

biskups um verðlaun til handa þeim er birti kristilegustu auglýsinguna. Vísan er svona: 

 

Biskupinn verðskuldar heiður og hól, 

hvergi af baki er'ann dottinn. 

Hann kynni að sætta um komandi jól 

þá kollega mammon og drottinn. 

Dagur 19. jan. 2001 

 

 

 

Lamaðist alveg hans styrkur   
Ég fékk þetta skemmtilega bréf og limru frá dr. Ólínu Þorvarðardóttur á dögunum:  

„Af því ég sé að þú hefur gaman af og birtir stundum vísur um menn og málefni datt mér í hug að senda þér línu. 

Mörgum varð um og ó þegar blessaður heilbrigðisráðherrann hneig niður í beinni sjónvarpsútsendingu á 

dögunum, og ekki varð mönnum minna um að sjá formann Samfylkingarinnar standa ráðþrota hjá án þess að 

hreyfa legg eða lið til þess að grípa konuna eða stumra yfir henni. Þótti sumum lítið leggjast fyrir kappann eftir 

allt tal stjórnarandstöðunnar um aðstoð við lítilmagnana í þjóðfélaginu og nauðsyn þess að „leggja lið" þeim sem 

„minna mættu sín" þegar menn sáu svo í beinni útsendingu hvernig helsti talsmaður þeirra sjónarmiða brást við í 

raun og veru þegar á reið. Sumir hafa gert grín að þessu og aðrir hneykslast, en sjálfri brá mér svo við að það 

liðaðist upp úr mér limra þar sem ég sat yfir sjónvarpsfréttunum og horfði á þessa atburði. Hún er svona: 

 

Í öryrkja máli ei myrkur, 

mjög var í umræðum virkur, 

en er ráðherrann lá 

honum lémagna hjá 

lamaðist alveg hans styrkur. 
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Höfundurinn fundinn 

Jón Kristjánsson alþingismaður brást fljótt við þegar við spurðum hvort einhver þekkti höfund vísunnar Eg skal 

ekki liggja um þvert/ þegar ég fer að barna. Vísan er eftir þann kunna hagyrðing Ísleif Gíslason sem var 

kaupmaður á Sauðárkróki og var þekktastur fyrir vísubotninn fræga Tvisvar sinnum tveir eru fjórir/ taktu í 

hornið á geitinni. En Jón segist hafa lært vísun öðruvísi en við birtum hana. Hann segist hafa lært hana svona: 

 

Ekki ligg ég yfir um þvert 

er ég fer að barna. 

Það er ekki lengi gert 

óhræsið að tarna. 

 

Drottinn blessi Hæstarétt 

Jóhann Ársælsson alþingismaður orti undir ræðu Davíðs Oddssonar þegar umræður stóðu sem hæst um 

öryrkjafrumvarpið: 

 

Hér sit ég og hlusta á blaður 

hart og títt úr koppum skvett. 

Davíð, hann er dæmdur maður 

drottinn blessi Hæstarétt. 

Dagur 23. jan. 2001 

 

 

 

Augnaráð heitt   
Hagyrðingar eru auðvitað farnir að yrkja um yfirlið Ingibjargar Pálmadóttur heilbrigðis- og tryggingaráðherra í 

beinni útsendingu sjónvarps og aðgerðarleysis Össurar Skarphéðinssonar, viðmælenda hennar, þegar 

hún féll. Lesandi blaðsins sendi okkur þessa limru: 

 

Einatt er augnaráð heitt 

ískalt, sljótt eða beitt 

Þegar Ingibjörg datt 

honum Össuri datt 

ekki í hug að hjálv'enni neitt. 

 

Ræsknistólið 

Það eru margir óánægðir með framkomu ríkisstjórnarinnar vegna öryrkjadóms Hæstaréttar. Sigurður St. Pálsson 

segir: 

 

Ríkisstjórnin er ræsknistól 

ranglát bæði og grettin. 

Davíð hann er fatlafól 

og framsókn með smánarblettinn. 

 

Halldór fór að rita 

Ólafur Stefánsson orti þegar hann heyrði um bréfaskriftir Halldórs Blöndal forseta Alþingis og Garðars 

Gíslasonar forseta Hæstaréttar: 

 

Til Hæstaréttar Halldór fór að rita 

er heiftarsverðið yfir þingi hékk. 

Hvort hann skildi rétt hann vildi vita 

og víst hann fékk. 

Dagur 26. jan. 2001 
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Afgangar   
Flestir kannast við ljóðið Áfangar eftir Jón Helgason. Eitt sinn var svo ort kvæði sem heitir Afgangar og er í 

sama bragarhætti og Áfangar. Þetta mun hafa verið ort veturinn 1964-1965 en þá bjó höfundurinn á Gamla 

Garði. Þar var Árni Böðvarsson garðprófastur á Nýja Garði en Runólfur Þórarinsson á Gamla Garði. Afgangar er 

álíka langt kvæði og Áfangar og byrjar svona: 

 

Liðið er vel á vetur senn 

víst er þó blautt á Garði. 

Áfengi tóbak og aðra virkt 

enginn um helgar sparði. 

Mér er þó gjarnan gleggst í hug 

garðprófasturinn harði. 

Stökk hann upp þegar stút hann sá 

standa undan frakkabarði. 

 

Ef einhver veit nafnið á höfundi þessa brags þætti mér vænt um að fá að heyra það. 

 

Hreykinn hrókur 

Jón Leví Tryggvason sagðist hafa séð Davíð Oddsson fyrir sér og dottið þá í hug: 

 

Burt mátti sjá ganga hreykinn hrók 

hrekkjóttan mest af vörgum. 

En skipta þyrfti um skítabrók 

á skræfunum æði mörgum. 

 

Seðlabankinn bjargar 

Þeir eru ófáir stjórnmálamennirnir sem fengið hafa seðlabankastjórastarf þegar þeim var farið að leiðast á 

Alþingi. Um þetta var ort þessi vísa en höfundurinn er ókunnur: 

 

Sumir kveðja klökkum hreim 

af kaleik beiskum teiga. 

Seðlabankinn bjargar þeim 

sem bágast jafnan eiga. 

Dagur 30. jan. 2001 

 

 

 

Össuri stóð á sama   
Hinn snjalli hagyrðingur Magnús Halldórsson á Hvolsvelli segir að honum sé orðið ljóst eftir að hafa hlustað á 

viðtöl við alla ráðherra Framsóknarflokksins að Ingibjörg Pálma. ein hafi samvisku. Það hafi sést í frægu viðtali 

sem varð til þess að Samfylkingin hrundi í fylgi. Af því tilefni varð þessi vísa til: 

 

Samviska Framsóknar sýnd vorri þjóð, 

Samfylking glataði frama. 

Ingibjörg féll en Össuri stóð 

andskotans hreint á sama. 

Dagur 2. febr. 2001 
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Húrra, punktur, komma strik    
Mönnum líður seint úr minni ofsafengin viðbrögð Davíðs Oddssonar forsætisráðherra kosninganóttina 1996 

þegar ljóst var að Ólafur Ragnar Grímsson hafði verið kjörinn forseti Íslands. Við það tækifæri tilkynnti 

forsætisráðherra að húrrahrópin við setningu Alþingis væru alls ekkert til heiðurs forsetanum eins og margir 

héldu, en ófáir höfðu orðið til þess að benda á þá neyðarlegu aðstöðu Davíðs að verða nú nauðbeygður að reka 

upp húrrahróp og það fleiri en eitt, fyrir þessum pólitíska fjandmanni sínum. „Þetta er ekki svona einfalt," sagði 

Davíð í umræddu sjónvarpsviðtali. Heill forseta vorum og fósturjörð, og síðan kemur punktur. Svo kemur: Ísland 

lifi húrra, húrra, húrra, húrra. Útaf þessu lagði séra Hjálmar Jónsson á þennan veg: 

 

Forsetann lofa ég laus við hik, 

leynast í honum engin svik. 

Hér er þó ekki hægt um vik, 

húrra, punktur komma strik. 

Dagur 6. febr. 2001 

 

 

Eins og myndin með sér ber   
Einu sinni þegar séra Hjálmar Jónsson var á ferðalagi í Afríku sendi hann vini sínum Jóni Kristjánssyni 

alþingismanni kort af fáklæddri stúlku að mjólka kú. Um þetta kort orti Jón langan brag. Svo var það á dögunum 

að Jón fékk kort frá séra Hjálmari sem var ásamt Birni Dagbjartssyni við mannúðarstörf á Austur Tímor. Þeir 

voru hins vegar staddir í Ástralíu þegar þeir sendu kortið sem á var mynd af tveimur stríðsmáluðum 

karlmönnum. Aftan á kortinu var þessi vísa: 

 

Eins og myndin með sér ber 

minnir fátt á kúna. 

Uppáklæddir erum vér 

í Ástralíu núna. 

 

Hreinar trúarlindir 

En nú er séra Hjálmar tekinn við í Dómkirkjunni og var þar með sína fyrstu messu á sunnudaginn var. Í því 

tilefni orti Jón Kristjánsson þessar vísur: 

 

Nú teygar'ann hreinar trúarlindir 

og talar um hið Gullna hlið. 

Á útmánuðum sínar syndir 

og sjálfan Davíð skildi við. 

 

Ýmsum texta út af lagði, 

enn þá logar trúarglóð. 

Þjóðinni sinni það hann sagði 

að þessi skipti væru góð. 

 

 

Sannleikur er dýrmætur 

Þegar séra Hjálmar Jónsson hafði messað í Dómkirkjunni í fyrsta sinn var haldið kaffisamsæti. Þar hélt hinn 

dómkirkjupresturinn, séra Jakob Á. Hjálmarsson, smá tölu, bauð séra Hjálmar velkominn til starfa og sagði hann 

nú kominn úr því húsi þar sem menn töluðu ekki endilega sannleikann. Geir H. Haarde fjármálaráðherra hélt líka 

ræðu fyrir hönd þeirra sem væru ekki hættir að skrökva og sagði að sannleikurinn væri svo dýrmætur að það yrði 

að fara sparlega með hann. En séra Hjálmar orti vísu um allt saman: 

 

Labba ég yfir lítið hlað, 

lífstré er þörf að vökva. 

Nú er ég kominn á nýjan stað, 

nú er ég hættur að skrökva. 

Dagur 9. febr. 2001 
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Mælt af munni fram árið 2001 
 

Lífið er ekki bara alvaran ein og þess vegna þykir okkur við hæfi að setja upp svo sem einn dálk í Bændablaðinu 

þar sem finna megi efni sem létti fólki lund og laði fram bros. Í  þessum dálki verða sagðar gamansögur og ekki 

síst birtar vísur sem eiga erindi til allra. 

 

Þórir Valgeirsson, bróðir Stefáns, fyrrum alþingismanns, var snjall hagyrðingur. Eitt sinn þegar hann var orðinn 

gamall og lúinn orti hann þessa vísu: 

 

Árin líða, ekkert má því varna. 

Ellin gerir nart í lífsins kjarna. 

En hvað með þann sem hættur er að harðna, 

helvítis,  bölvaður ræfillinn sá arna. 

 

Árið 1957 kom fram tillaga á Alþingi um að gera íslenska glímu að skyldunámsgrein í barnaskólum landsins. 

Mótbárur komu fram og var bent á að víða úti á landi, einkum til sveita, væru konur einu starfsmenn skólanna og 

þeim gæti reynst erfitt að kenna ýmis glímubrögð! Þá var þetta ort: 

 

Víst met ég vorhug þennan, 

vefst þó í huga mínum: 

Hvernig á kona að kenna 

klofbragð í skóla sínum? 

Bændablaðið 4. sept. 2001 

 

 

Krossinn á Jón   
Sigurður Sigurðarson dýralæknir fór til Litháen og komst að því að Jón Baldvin Hannibalsson var þar í miklum 

metum, enda hafði Ísland fyrst landa viðurkennt sjálfstæði Litháen. Sigurður er snilldar hagyrðingur en hann 

hefur ekki viðurkennt eftirfarandi vísu en þó ekki bent á annan höfund: 

 

Litháa er ljúft og skylt að hylla, 

langt var þeirra frelsisstríð og göfugt. 

En alltaf finnst mér ferleg þeirra villa 

að festa kross á Jón en ekki öfugt. 

 

 

Hamingjan veit hver ræður 

Allir sem unna vísum þekkja til Stefáns Jónssonar, fyrrum fréttamanns og alþingismanns. Eftirfarandi vísa er 

sögð vera eftir hann enda alveg í hans stíl: 

 

Einn gerir máske öðrum mein 

en annar er betur stæður, 

hann fer í banka hinn í stein 

og hamingjan veit hver ræður. 

 

 

Sex vetra folinn 

Flestir muna sjálfsagt eftir því þegar Páll Pétursson félagsmálaráðherra þurfti að leggjast inn á sjúkrahús vegna 

hjartaaðgerðar. Hann gerði sem minnst úr krankleika sínum og sagðist myndi koma út af spítalanum „eins og sex 

vetra graðfoli." Þá var þessi vísa ort: 

 

Ástin blómstrar mest sem má, 

margar bíða þess í röðum, 

að fyrri kröftum safni sá 

sex vetra frá Höllustöðum.   

Bændablaðið 4. sept. 2001 
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Mælt af munni fram 

Sá snjalli hagyrðingur Hjálmar Freysteinsson læknir skipti um vinnustað nýlega. Hann sagði alla gömlu 

vinnufélagana hafa verið afar almennilega við sig síðustu dagana og þá varð honum að orði: 

 

Þeir sem gegnum árin mér lífið gerðu leitt 

og löngum voru heldur viðmótskaldir, 

eru nú svo glaðlegir og brosa við mér breitt 

því bráðum eru dagar mínir taldir. 

 

Ábótavant 

Hrólfur Sveinsson er skáldanafn þekkts hagyrðings með meiru. Hann orti eitt sinn þessa limru og þarfnast hún 

engrar skýringar: 

 

Abbadís Birgitta Brant 

er bústin og elegant, 

Ja, hvað er að heyra 

en leitt er þó meira 

hve henni er ábóta vant. 

Bændablaðið 2. okt. 2001 

 

 

Mælt af munni fram 

Ketill Þórisson frá Baldursheimi var fróður maður og þá ekki síst í ættfræði, en hann var býsna dómharður á 

menn og málefni. Sagt er að Friðrik Steingrímsson frá Grímsstöðum hafi ort þessa vísu um Ketil: 

 

Í ættfræðinni er hann Ketill árans refur, 

ekki mörgum háa einkunn gefur, 

en hann veit upp á hár, 

í hart nær þúsund ár, 

hver hjá hverjum hvenær sofið hefur. 

 

Bændablaðið 16. okt. 2001 

 

 

Í tilefni ostadaga 2001 

Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra opnaði Ostadaga í Perlunni á dögunum. Hann hafði orð á því við  

Jón Kristjánsson heilbrigðisráðherra að það væri í raun ekkert síður hans verk að flytja ræðu á Ostadögum enda 

ostur hollur matur og heilsufæði, auk þess að vera landbúnaðarafurð. Jón svaraði Guðna svona: 

 

Ánægjan hún af mér skín 

er ostinn sé ég brúna, 

beinin þín og beinin mín 

brotna síður núna. 

 

Kotið 

Það var ekkert smáræði sem gekk á þegar Smáralindin opnaði á dögunum. Meðal þeirra sem ofbauð húllumhæið 

var Hákon Aðalsteinsson, skáld og skógarbóndi að Húsum í Fljótsdal. Hann orti þegar mest gekk á: 

 

Hér lifir frelsið og framapotið, 

framkvæmdin ber ekki vott um nísku. 

Níu milljarða kostaði kotið 

og Kringlan ekki lengur í tísku. 

 

Bændablaðið 30. okt. 2001 
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Lífsins lykill   
Um það verður tæplega deilt að Vatnsenda-Rósa var einhver mesti meistari ferskeytlunnar sem uppi hefur verið 

hér á landi og þarf ekki annað en að benda á „Vísur Vatnsenda-Rósu" í því sambandi. Hún var talin góð 

yfirsetukona og var oft kölluð til sem slík. Eitt sinn var hún kölluð til aðstoðar sængurkonu. Veður var vont og 

yfir fjöll að fara og fékk hún því fylgdarmann. Allt gekk vel og þegar Rósa snéri heim á leið fylgdi sami maður 

henni til baka. Þá hafði veður gengið niður og einhverju sinni þegar þau settust niður til að hvíla sig orti Rósa 

þessa vísu til fylgdarmannsins: 

 

Veðraslátt fyrst vægja fer, 

vopna sátti álfur, 

lífinu mátt'upp ljúka á mér, 

lykilinn áttu sjálfur. 

 

Að leiðarlokum 

Hákon Aðalsteinsson kallar þessa vísu Að leiðarlokum: 

 

Þegar við Ásmundur dag 

nokkurn deyjum, 

á dyrnar í helvíti knýjum. 

Þá verður oss fagnað af 

frændum og vinum 

og félögum gömlum og nýjum. 

Bændablaðið 13. nóv. 2001 

 

 

 

Að hnoða leirinn  
Torfi Jónsson, fyrrum rannsóknarlögreglumaður, er flestum vísnavinum kunnur enda hefur hann séð um 

vísnaþætti í blöðum, safnað og síðast en ekki síst ort góðar vísur. Hann hefur hins vegar ekki verið mjög 

ánægður með sjálfan sig þegar hann orti þessa vísu: 

 

Mig hefur jafnan skilning skort, 

skapanornirnar gáfu ei meir. 

Get því miður ekki ort, 

aðeins hnoðað saman leir. 

 

Vísum sel 

Eysteinn G. Gíslason í Skáleyjum segir svo frá: ,,Selur hefur löngum verið vel þegin lífsbjörg, ekki síst fyrr á 

tímum. Kristín Jónsdóttir afasystir mín mun hafa sagt mér eftirfarandi sögu: Þormóður í Gvendareyjum 

(galdramaður) var fátækur og eitt sinn er kona hans lá á sæng var búið svo allslaust að hvorki var til matur né 

ljósmeti, en þetta var að vetrarlagi. Þormóður gekk þá út og kvað: 

 

Mýk þú Drottinn mína raun, 

mæni ég til þín hjálpin væn. 

Send mér þína bjargarbaun, 

bænheyr mig lífs eikin græn. 

 

Síðan gekk hann til sjóvar og hitti þar í fjöru stóreflis útsel sem hann gat lagt að velli. Þar með hafði hann fengið 

ríkulegan forða af mat og ljósmeti. Slík gæði lögðu selir til um liðnar aldir, að ógleymdum húðunum, til 

skjólfatnaðar og skógerðar sem hafa löngum verið verðmæt útflutningsvara.“ 

 

  



179 

 

Karlremba 

Hákon Aðalsteinsson, skáld og skógarbóndi, var eitt beðinn að svara því hvað karlmenn hefðu fram yfir konur og 

svaraði: 

 

Oft má glaðan öðling sjá 

út í náttúrunni. 

Hafa báðar hendur á 

hengiplöntu sinni. 

 

En hvað hafa konur fram yfir karlmenn? 

 

Þetta flækist fyrir mér 

þó flest ég viti og þekki. 

Þessi spurning þvælin er, 

þetta veit ég ekki. 

Bændablaðið 27. nóv. 2001 

 

 

 

 

Úr fórum þular  
Úr fórum þular heitir nýútkomin bók eftir þann kunna útvarpsþul Pétur Pétursson. Í bókinni eru sögur og 

frásagnir úr handraða Péturs. Einn kafli bókarinnar heitir „Listamannahverfi í Vesturbæ." Þar segir Pétur frá 

nokkrum listamönnum sem búið hafa í Vesturbænum, þar á meðal séra Sveini Víkingi, sem var m.a. hagyrðingur 

góður. Eitt sinn hafði hópur kvenna umkringt séra Svein og gerðust sumar frúrnar svo nærgöngular við hann að 

séra Sveini þótti nóg um og orti þá: 

 

Virkilega við mér brá 

og varla þola mátti, 

þegar þœr fóru að þreifa á 

því sem konan átti. 

 

Vaxtaræktar viðkvæm mál 

Í bókinni Með lífið í lúkunum eru nokkrar sögur og vísur um og eftir Pétur Pétursson frá Höllustöðum, lækni á 

Akureyri. Fyrir nokkrum árum sagði Pétur í útvarpsviðtali að vaxtaræktarmenn væru iðulega miður vaxnir niður 

en upp vegna steranotkunar og að „eistun á þessum ræflum rýrna og verða ræfilsleg." Í kjölfarið höfðuðu nokkrir 

vaxtaræktarmenn meiðyrðamál á hendur Pétri en að lokum töpuðu þeir málinu í Hæstarétti. Þá orti  

Hákon Aðalsteinsson þessa vísu til Péturs: 

 

Loks er Pétri létt í sál, 

laus úr öllum vanda. 

En vaxtaræktar viðkvæm mál 

virðast illa standa. 

Bændablaðið 11. des. 2001 
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Mælt af munni fram árið 2002 
 

 

 

Skattalækkunardagurinn  
Pétur Blöndal alþingismaður gladdist mjög þegar samþykkt var að lækka skatta á fyrirtæki á Alþingi í haust. Jón 

Kristjánsson, heilbrigðisráðherra orti þá: 

 

Peninganna vex nú vegur, 

vænkast hjá Pétri hagurinn. 

Skratti er'ann nú skemmtilegur 

skattalækkunardagurinn. 

 

Alltaf er Bjarni heppinn 

Bjarni frá Gröf var kunnur maður á sinni tíð, úrsmiður á Akureyri og góður hagyrðingur. Einhverju sinni var 

hann á ferð í jeppa sínum á leið í réttir með fullan bílinn af fólki og ók hratt eftir holóttum vegi. Eiginkona hans 

sat aftur í jeppanum og svo fór að hún rak höfuðið upp í þak bílsins og fékk við það gat á höfuðið. Þá varð þessi 

vísa til og er sagt að Bjarni hafi ort hana sjálfur: 

 

Aftur í bílnum Ólöf sat, 

áfram hossast jeppinn. 

Á hana kom annað gat, 

alltaf er Bjarni heppinn. 

Bændablaðið 15. jan. 2002 

 

 

 

Snjótittlingurinn  

Þeir voru miklir mátar, hagyrðingarnir snjöllu, Einar á Hermundarfelli og Kristján frá Djúpalæk en þeir bjuggu 

samtímis á Akureyri. Eitt sinn fann Einar særðan snjótittling og tók hann inn til sin til að hlú að honum. Hann 

setti fuglinn í gluggakistu í eldhúsinu og þá vildi svo til að Kristján átti þar leið hjá og sá fuglinn. Þá orti hann 

vísu og sendi Einari: 

 

Ótal sorgir Einar hrjá, 

ekkert má skáldið hugga, 

þó að sér hann tylli á tá 

með tittlinginn út í glugga. 

 

Einar var ekki seinn til svars og sendi Kristjáni þessa vísu: 

 

Öfundast nú yfir mér, 

eins og hlyti ég bitling, 

þeir sem aðeins eiga sér 

auðnulausan tittling. 

 

Hold er hey 

Eftirfarandi grafskrift er sögð rituð á legstein prests er meri beit til bana: 

 

Valt er löngum lífsins fley 

og lekt í fjöruborðinu. 

Presturinn æpti: ,,Hold er hey," 

og hryssan tók'ann á orðinu. 
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Yður að segja Pétur 

Stefán Jónsson, fyrrum frétta- og alþingismaður orti mikið í því sem menn kalla slitruhátt í vísnagerð. Einu sinni 

þurfti Stefán á peningaláni að halda. Hann fór á fund Péturs Benediktssonar landsbankastjóra og datt í hug að 

erindið fengi betri málalok ef það væri borið fram í bundnu máli og rétti Pétri þessa vísu: 

 

Fá- ég opna tæktar trant, 

sem trauðla hjalað getur. 

Pen- nú inga er mér vant 

yður að segja Pétur. 

 

Stefán fékk lánið orðalaust. 

Bændablaðið 29. jan. 2002 

 

 

Ofan í punginn Péturs nú   
Við birtum fyrir skömmu ágæta vísu Jóns Kristjánssonar heilbrigðisráðherra um gleði Péturs Blöndal 

alþingismanns vegna skattalækkana á fyrirtæki og hátekjufólk. Þegar Steingrímur J. Sigfússon, alþingismaður og 

formaður VG, sá vísuna sendi hann Jóni og Geir H. Haarde eftirfarandi vísu enda vísan ort til fjármálaráðherra: 

 

Yfirstéttina elur þú 

á öðrum höggin dynja 

ofan í punginn Péturs nú 

peningarnir hrynja. 

 

Að bera píanó 

Það hafa margir hagyrðingar fengist við að yrkja um elli kerlingu. Hjálmar Freysteinsson læknir er einn af þeim 

og gerir það af sinni alkunnu snilld, enda maðurinn með betri hagyrðingum: 

 

Að missa það sem mest er vert 

margur hefur kviðið, 

þó ellin hafi grikk mér gert 

get ég ennþá - borið píanó. 

 

Gæruskinnið 

Á árum áður var það til siðs að vinnufólk var sent á sinn heimahrepp þegar það gat ekki lengur unnið fyrir sér og 

líkur á að það þyrfti að segja sig til sveitar. Einhverju sinni var gömul kona, sem verið hafði vinnukona á 

ákveðnum bæ í 30 ár, send á sinn heimahrepp, þegar hún gat ekki lengur unnið, átti ekkert til og ekkert annað 

beið hennar en að segja sig til sveitar. Þegar lagt var af stað með gömlu konuna í hreppaflutninginn var settur 

undir hana hestur og gæruskinn til að sitja á. Í fyrstu var orðað við hana að skila skinninu en síðan hætt við það 

og henni sagt að hún mætti eiga það. Þá var þessi vísa ort en ekki veit ég hver höfundurinn er: 

 

Þótt þú ynnir okkur hjá 

áratugi meira en þrjá, 

allan launar þrældóm þinn 

þetta litla gæruskinn. 

Bændablaðið 12. febr. 2002 

 

 

Dáð kona   
Það hafa mörg skáld og hagyrðingar ort lofvísur um konur og eru margar þeirra hreinar perlur. Eftirfarandi vísa, 

sem ég veit ekki hver orti, hlýtur að teljast í hópi hinna betri og lýsir taumlausri aðdáun á konu sem bar eða ber 

nafnið Fríða. Ef einhver veit hver orti þessa perlu þætti mér vænt um að sá hinn sami léti mig vita: 

 

Hún er slík að sveinninn sá 

sem að nýtur Fríðar, 

hann á enga heimtingu á 

himnaríki síðar. 
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Huggunarvísa 

Sigurður Sigurðarson dýralæknir fór um og hitti bændur á fjárkláðasvæðinu á Norðurlandi ekki alls fyrir löngu. 

Þegar hann var staddur í Miðfirði báru menn sig illa yfir kláðanum og var Sigurður beðinn um að yrkja vísu til 

að hugga bændur. Hann brást vel við og orti bæði huggunar og hvatningarvísu: 

 

Hrindum bráðum harmagrát, 

höldum kátir velli, 

þó að kláði og ullarát 

ýmsar skjátur hrelli. 

 

Lífið er stutt 

Sigfús Jónsson í Skrúð er hagyrðingur góður en hlédrægur og talar lítið á mannamótum og flíkar ekki vísum 

sínum. Sigurður Sigurðarson dýralæknir kom í morgunkaffi til hans og spurði frétta. Sigfús sagðist hafa verið í 

jarðarför daginn áður og legið illa á sér og þá hafi hann ort: 

 

Líkið er dáið í dýrðina flutt, 

döpur hver einasta hræða. 

Lifandis skelfing er lífið nú stutt 

og lítið á því að græða. 

Bændablaðið 26. febr. 2002 

 

 

Krákuskel   
Séra Geir Waage var um tíma formaður prestafélagsins og var mikið í fréttum þess vegna. Eitt sinn spurði 

fréttamaður hann hvort hann væri ekki sæmilega settur í svona góðu héraði (Reykholti) Hann sagði þetta vera 

krákuskel því Borgfirðingar væru svo fjörlausir að ekkert væri að skíra og svo lífseigir að það væri ekkert að 

jarða. Þegar Sigfús Jónsson á Skrúð frétti þetta orti hann: 

 

Syrtir að hjá séra Geir 

sáralítið kaupið. 

Enginn barnar, enginn deyr 

og ekkert fer í staupið. 

 

Of mikið hreinlæti 

Um 1960 var haldinn almennur borgarafundur á Húsavík um stofnun heilsugæslustöðvar. Fundarmenn lýstu 

mikilli ánægju með þá hugmynd nema einn maður að nafni Björn Markússon. Hann taldi lækna á rangri braut og 

að þeir spilltu heilsu fólks með öllu þessu hreinlæti. Það sem við kölluðum óhreinindi, myglu og fúkka væru 

læknisdómar náttúrunnar samanber penicilin. Egill Jónasson orti þá fyrir munn Björns: 

 

Læknarnir bregðast lýðsins vonum 

leggja á ráðin einskis nýt. 

Í stað þess að segja sjúklingunum 

að sitja heima og éta skít. 

Bændablaðið 12. mars 2002 

 

 

Mælt af munni fram 

Mér hafa borist svo margar skemmtilegar vísur að undanförnu að ég ætla að gera vísnaþátt að þessu sinni. 

Dagbjartur Dagbjartsson hagyrðingur, vísnasafnari og bóndi á Refsstöðum í Hálsasveit, stakk að mér þessari vísu 

eftir Guðmund Böðvarsson skáld frá Kirkjubóli, en hana orti hann eitt sinn þegar hann var að smala. 

 

Haltur og sár sem húðarklár, 

hleyp ég blár af mæði. 

Fjölgar árum, fækka hár, 

felli ég tár af bræði. 

 

Dagbjartur segir að þegar umræðan stóð sem hæst um bleiku smokkana og séra Geir Waage í Reykholti, hafi 

hann og nokkrir fleiri setið saman og rætt um vísur þeim tengdar. Þetta var um haust og menn voru að leggja af 

stað í leitir. Þar sem þeir sitja þarna gekk Þórdís í Hrísum framhjá og báðu þeir um hennar innlegg í umræðuna 

um bleiku smokkana. Hún svaraði engu strax en daginn eftir hringdi hún í Dagbjart og sagði: 
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Menn hópast í fjallreiðarflokka 

og finna hve heiðarnar lokka. 

Á haustkvöldum hinir 

hagmæltu vinir 

yrkja um ónýta smokka. 

 

Sagan um bleiku smokkana barst líka til Vigfúsar á Hægindi sem býr í Reykholtsdal. Hann fór strax að yrkja og 

rak í stans í annarri hendingu, en hún er oft erfið. En vísan varð svona: 

 

Bleika smokka brúka þeir, 

bráðum kemur vetur. 

Svartur færi séra Geir 

sennilega betur. 

 

Hjálmar Freysteinsson læknir á Akureyri segir: ,,Nú ætlar Halldór H. Blöndal (H. stendur fyrir Háttvísi) að láta 

skanna Alþingistíðindi og er ásakaður fyrir mismunun. Ég vil taka upp hanskann." 

 

Fengi að reyna fylgishrun, 

fávís talinn yrði, 

ef hann gerði ekki mun 

á Ólafs- og Stöðvarfirði. 

 

Þegar Magnús Jónsson tók við af Páli Bergþórssyni sem veðurstofustjóri ákvað hann að staðarnöfn í lestri 

veðurfregna yrðu í nefnifalli en ekki í þágufalli (staðarfalli) eins og áður var. Ákvörðunin tók gildi um áramót. 

Þá orti Baldur Hafstað: 

 

Staðarfallið féll í nótt 

fer nú geyst hann Mangi. 

Enginn getur andað rótt 

austur á Dalatangi. 

 

Þórarinn Eldjárn orti þessa vísu og það er mikill sannleikur í henni: 

 

Ég veit það er löngu ljóst og bert 

að ljóðið ratar til sinna. 

En ekki tel ég þó einskis vert 

að ýta því líka til hinna. 

 

Sigurður Helgason sem bjó um tíma á Þingeyrum, en síðar á Grund í Höfðahverfi, orti þessa vísu á fögru 

vorkvöldi eftir harðan vetur: 

 

Vetur líður, veitti stríð, 

víkja hlíðartjöldin. 

Nú er blíða og betri tíð, 

bændur ríða á kvöldin. 

Bændablaðið 26. mars 2002 

 

 

 

Mælt af munni fram 

Heimsókn forsætisráðherra Íslands til Víetnams hefur fallið í skuggann af ótíðindum frá Ísrael og nærsveitum. 

Þó kom fram í Morgunblaðinu á föstudaginn að Davíð hafði lagt blómsveig að grafhýsi Hos frænda. Þá orti 

Stefán Vilhjálmsson matvælafræðingur: 

 

Hverfull og skrítinn er heimurinn, 

hugsjónir ganga úr skorðum. 

Heiðrar nú Davíð Ho Chi Minh. 

Hver hefði trútað því forðum?! 
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Alltaf bjargar séra Geir 

Í fyrra kom út bókin Raddir úr Borgarfirði sem er safn vísna eftir Borgfirðinga sem Dagbjartur Dagbjartsson 

hagyrðingur og bóndi á Refsstöðum hefur tekið saman. Bókin er gullkorn fyrir aðdáendur vísunnar, enda margar 

snjallar vísur að finna í bókinni. Dagbjartur orti þessa vísu hér um árið þegar mest gekk á í Prestafélaginu og séra 

Geir Waage í Reykholti var formaður félagsins: 

 

Þó kirkjan öll í klofning stefni 

og klerkar deili sífellt meir: 

Þegar skortir yrkisefni 

alltaf bjargar séra Geir. 

 

Ekki í stuði 

Þorsteinn Þorsteinsson frá Skálpastöðum á nokkrar vísur í bókinni Raddir úr Borgarfirði. Hann er greinilega 

enginn aðdáandi Þverárhlíðar í Borgarfirði ef marka má þessa vísu: 

 

Ekki vil ég yrkja níð 

um afköstin hjá guði, 

en þegar hann gerði Þverárhlíð 

þá var hann ekki í stuði. 

Bændablaðið 16. apríl 2002 

 

 

Viljann fyrir verknaðinn   
Rósberg G. Snædal var eitt sinn við messu hjá séra Finnboga Kristjánssyni að Hvammi í Laxárdal ytri. Þótti 

honum prestur lágmæltur og lítt skörulegur og orti í messulok: 

 

Rífur ekki rómur þinn 

rjáfur kirkjuþaka. 

Viljann fyrir verknaðinn 

verður guð að taka. 

 

Engin bót á götunum 

Í vísnabókinni Raddir úr Borgarfirði er þessi staka eftir Gísla Þorbergsson frá Augastöðum en tilefnið var að 

hann kom á bæ og var haft á orði að föt hans væru götótt: 

 

Ég er ýmsum sóma sviptur, 

sést það best á fötunum, 

ég er ennþá engri giftur 

og engin bót á götunum. 

 

Fjallganga 

Þorsteinn Þorsteinsson frá Skálpastöðum orti þessa ágætu vísu en hún er úr bókinni Raddir úr Borgarfirði: 

 

Ef á fjallið upp ég ræð 

er sú reynsla fengin 

að alltaf kemur önnur hæð 

eftir að þessi er gengin. 

Bændablaðið 30. apríl 2002 
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Mælt af munni fram 

Margir urðu ergilegir þegar vorhretið skall yfir á dögunum. Norðurland og Austurland urðu sem um vetur væri 

og um allt land var kuldi. Hjálmar Freysteinsson læknir á Akureyri tók þessu þó létt og orti: 

 

Vorið góða grænt og hlýtt 

á gamansemi lumar, 

allt er núna orðið hvítt 

enda komið sumar. 

 

Rakaralimra 

Hjálmar Freysteinsson læknir orti nýlega þessa ágætu limru sem hann kallar Rakaralimru: 

 

Afbragðs rakari Ragnar var 

og raupsögur hans voru magnaðar, 

margoft hann sagði 

mæddur í bragði: 

„Flasa er aldrei til fagnaðar." 

 

Hann orti þessa líka og kallar Rafvirkjalimru: 

 

Hún var raunaleg rafvirkjans saga 

sem reyndi í ellefu daga 

að tengja í dós 

og tendra sitt ljós 

meðan tófan og Siggi voru útí með ærnar í haga. 

 

Lúð mun ekki vilja vík 

Framsóknarflokkurinn tapaði nokkru fylgi í alþingiskosningunum 1978. Þegar stjórnarmyndunarviðræður 

hófust vildi Lúðvík Jósepsson, þáverandi formaður Alþýðubandalagsins, ógjarnan mynda ríkisstjórn með 

Framsóknarmönnum vegna fylgistapsins. Um þetta orti Stefán Jónsson og beitti sínum fræga slitruhætti: 

 

Fram er sóknar liðið lík 

luk er tur sá kjaftur. 

Lúð mun ekki vilja vík 

vek það ja upp aftur. 

Bændablaðið 14. maí 2002 

 

 

 

 

Mælt af munni fram 
Ingi Steinar Gunnlaugsson   segist hafa hrokkið við þegar hann sá þessa fyrirsögn í Mogganum: „Sektaður fyrir 

að bera kynfæri". Sagðist hann sjá fram á fjárútgjöld og datt í hug: 

 

Fyrr en kemst ég fjár- í þrot 

á flakki um lífsins móa 

af mér klippi eins og skot 

angastýrið mjóa. 

 

Hann spyr síðan hvort þetta verði næsti skattaliður fyrir ríkissjóð og varla verði hann kallaður nefskattur. 

 

Ekki duga minna má 

En fleirum brá við að sjá fyrirsögnina. Stefán Vilhjálmsson matvælafræðingur á Akureyri segir að sér hafi 

brugðið og varar Inga Steinar við: 

 

Ekki duga minna má 

en margt að láta róa, 

því fleira hangir utaná 

en angastýrið mjóa. 
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BSR og hreinlætið 

Þegar furðufréttin um tilskipun til leigubílstjóra á BSR barst út á dögunum fóru hagyrðingar eðlilega af stað. 

Hjálmar Freysteinsson læknir sagði: „Ímyndariðnaðurinn lætur sér ekki nægja að hanna kosningabaráttur en er 

nú að skipta sér af nef- og eyrnasnyrtingu og sokkaskiptum leigubílstjóra:" 

 

Svo bílarnir ímynd betri gefi 

og bílstjóranna vaxi traust 

þarf að skafa skít úr nefi 

og skipta um sokka vor og 

haust. 

Bændablaðið 28. maí 2002 

 

 

Mælt af munni fram 

Víða plagar mývargur menn og skepnur úr því að þessi árstími er kominn, einkum við ár og vötn. Versti staður 

landsins hvað þetta varðar er Mývatn og nágrenni. Í Vindbelg í Mývatnssveit bjó um aldamótin 1800 Sigmundur 

Árnason, merkur maður og kraftaskáld, og ganga af honum sögur. Belgjarætt er talin frá Sigmundi. Einhverju 

sinni þegar mikill mývargur var í Mývatnssveit orti Sigmundur þessa mergjuðu vísu sem sagt er að muni lifa 

meðan Mývatnssveit ber nafn með rentu: 

 

Af öllu hjarta eg þess bið 

andskotann grátandi, 

að flugna óbjarta forhert lið 

fari í svarta helvíti. 

 

Varnarsigrar 

Það er gamall siður íslenskra stjórnmálamanna að játa aldrei að þeir hafi tapað í kosningum; í versta falli unnu 

þeir varnarsigur. Þannig var það líka í nýafstöðnum sveitarstjórnarkosningum. Um þetta orti  

Hjálmar Freysteinsson á dögunum: 

 

Kosningar öðru kæta meir 

og kempur skapa 

því varnarsigra vinna þeir 

sem virðast tapa. 

 

Gjörningaveður 

Sjálfsagt muna allir eftir hinum hörðu viðbrögðum Björns Bjarnasonar frambjóðanda og Geirs H. Haarde 

fjármálaráðherra þegar Jón Kristjánsson og Ingibjörg Sólrún undirrituðu viljayfirlýsingu um byggingu 

hjúkrunarrýma fyrir aldrað fólk í Reykjavík. Hjálmar Freysteinsson orti um þennan atburð: 

 

Ingibjörg Sólrún suma gerði reiða 

svekktur Björn fór næstum því að orga 

er Nonni Kristjáns gerði henni greiða 

sem Geir hennar Ingu Jónu þarf að borga. 

Bændablaðið 11. júní 2002 
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Mislangir fætur   
Konráð Konráðsson dýralæknir sagði mér eftirfarandi sögu: „Ég fékk tölvupóst um daginn með mynd af 

færeyskri kind þar sem hliðstæðir hægrifætur voru styttri en þeir vinstri. Þetta er til þess að ærnar geti staðið 

beinar í hlíðum Færeyja og gengið ávallt réttsælis um eyjarnar. Svo er annar stofn sem er með hliðstæða 

vinstrifætur styttri en þá hægri en sá gengur alltaf rangsælis um eyjamar. Mikilvægt er að blanda ekki þessum 

tveimur stofnum saman, því þá fer illa!" Í framhaldi af þessu sendi svo Sigurður Sigurðarson dýralæknir 

eftirfarandi: „Ef þessi lýsing áfæreyskum fjárkynjum er sannleikanum samkvæmt þá gætu menn eins trúað 

lýsingum á sköpulagi Mjófirðinga sem er sagt hliðstætt, samanber vísur þessar:" 

 

Ef legg ég mat á mannkosti í Mjóafirði, 

ekkert telst þar einskis virði. 

Ganga menn þar gæflyndir með geði þekku, 

mislangir í brattri brekku. 

Fæddir eru í firði, sem er flestum þrengri 

með annan fótinn aðeins lengri. 

 

Vísurnar eru eftir Hákon Aðalsteinsson, skáld og skógarbónda að Húsum, og ortar um Stefán Vilhjálmsson 

líffræðing og kjötmeistara. 

Bændablaðið 25. júní 2002 

 

 

Mælt af munni fram 

Ekki veit ég hver Haraldur á Jaðri  er en hef heyrt eftir hann góðar vísur. Hann sendi eitt sinn Halldóri 

Jóhannessyni  þessa vísu, sem skýrir sig sjálf: 

 

Tíminn spinnur tálþráð sinn 

tólum sallafínum - 

heldur þynnist, Halldór minn, 

hár á skalla þinum. 

 

Halldór svaraði: 

 

Þú hefur gleymt - og því er ver - 

það um dæmi sanna - 

að skallinn merki aðals er 

og allra gáfumanna. 

 

Góðverk þeirra meta má 

Þegar Finnur Ingólfsson hætti sem iðnaðarráðherra og gerðist bankastjóri Seðlabankans héldu ýmsir því fram að 

hann væri að losa sig undan því argaþrasi sem fylgdi Fljótsdalsvirkjun, Eyjabökkum og öllu því. Hagyrðingur 

sem ég veit ekki hver er en þætti gaman að vita um orti þá eftirfarandi: 

 

Góðverk þeirra meta má 

þó margur iði í skinni. 

Þeir eru að bjarga Finni frá 

Fljótsdalsvirkjuninni. 

 

Sumir kveðja klökkum hreim 

af kaleik beiskum teiga. 

Seðlabankinn bjargar þeim 

sem bágast jafnan eiga. 

 

Bændablaðið 9. júlí 2002 
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Mælt af muni fram 

Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra hélt fundi með bændum á Austurlandi snemma í sumar. Bar að vonum 

margt á góma á þessum fundum og hafði landbúnaðarráðherra mörg orð um það sem hann ætlaði að bæta og 

breyta bændum til hagsbóta. Sá snjalli hagyrðingur, Jóhannes Sigfússon á Gunnarsstöðum, var á einum 

fundinum og orti að honum loknum: 

 

Allt sem vonum okkar brást, 

allt sem mátti klaga, 

allt sem drottni yfirsást 

ætlar Guðni að laga. 

 

Sautján rollur kollóttar 

Einhverju sinni þegar séra Bolli Gústafsson bjó í Laufási láðist honum að senda landbúnaðarskýrslu með 

skattaframtalinu og vantaldi því sauðfé sitt. Þá orti Hjálmar Freysteinsson: 

 

Séra Bolli býr hjá Nolli, 

býsna hollur Drottni var. 

Lenti í solli, sveik frá tolli 

sautján rollur, kollóttar. 

 

Hann er að koma heim 

Dægurlagatextinn.....,,ég er glöð og ég er góð, Jón er kominn heim," er eftir Iðunni Steinsdóttur. Hún er gift Birni 

Friðfinnssyni sem var framkvæmdastjóri kísiliðjunnar við Mývatn þegar Kröflueldar hófust þar hér um árið. Þá 

gerðist það að sprunga opnaðist undir bílskúr við heimili þeirra hjóna. Sagt var að þau hefðu ákveðið að flytja 

burt vegna þessa og Björn gerðist bæjarstjóri á Húsavík í kjölfar þessara jarðhræringa og eldsumbrota. Þá orti 

Egill Jónasson á Húsavík: 

 

Opnaðist jörðin undir Birni 

engin stoðar valdagirni, 

upp þar leggur eim. 

Loftið allt er lævi þrungið, 

langt að neðan heyrist sungið 

„hann er að koma heim." 

Bændablaðið 3. sept. 2002 

 

 

Mælt af munni fram 

Sá ágæti hagyrðingur Jón Ingvar Jónsson efaðist eitthvað um hagmælsku sína og sagði raunar í formála að 

þessum vísum að hún væri horfin, ef eitthvað getur horfið sem ekkert er, eins og hann komst að orði. 

 

Er gekk ég vestur Grandaveg 

af gömlum leiðum vana 

eina vísu orti ég. 

Ekki man ég hana. 

 

Gekk ég niður Gnoðavog 

gneypur mjög og þagði 

góða vísu gerði og 

gleymdi henni að bragði. 

 

Bestu bögurnar 

Hjálmar Freysteinsson sagði eftir að hafa séð þessar vísur: „Mér þykja þessar vísur Jóns Ingvars snjallar og ekki 

benda til að hagmælskan sé honum horfin." 

 

Svo kvað hann: 

 

Leikmenn jafnt og lærðir prestar 

mér löngum færðu sanninn heim, 

að alltaf eru bögur bestar 

ef búið er að gleyma þeim. 
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Átu þær á einu bretti 

Það fór ekki hjá því að hagyrðingar færu af stað þegar fréttist af því að kindur hefðu komist inn í girðingu 

Skógræktarinnar í Esjuhlíðum og étið tréð sem Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra gróðursetti þar. Hjálmar 

Freysteinsson orti þegar hann heyrði fréttina: 

 

Átu þær á einu bretti 

í Esjuhlíðum rollurnar, 

tré sem Guðni gróðursetti 

á Guðs vegum og Framsóknar. 

 

Vakna frændi 

Guðmundur Halldórsson á Mógilsá sem er góður hagyrðingur orti af sama tilefni: 

 

Vakna frændi og tak þig til 

hér tjóar engin leti. 

Askur Guðna er um það bil 

orðinn að rollukéti. 

 

Askur Guðna er tré sem ráðherra gróðursetti á Mógilsá. 

 

Minn tími mun koma 

Sjálfsagt man þjóðin enn hin fleygu orð Jóhönnu Sigurðardóttur alþingismanns, „Minn tími mun koma," þegar 

henni mistókst að fella Jón Baldvin í formannskjöri Alþýðuflokksins á sínum tíma. Þá orti Skagfirðingurinn 

Sigurður Hafstein: 

 

Auðnuvegur oft er mjór 

og ýmsum torvelt genginn. 

Tíminn kom og tíminn fór 

tímann höndlar enginn. 

Bændablaðið 17. sept. 2002 

 

 

Mælt af munni fram  
Jón Ingvar Jónsson sagðist vona að hann gengi ekki fram af neinum þegar hann orti þessa vísu um það bil sem 

árásir Bandaríkjamanna á Afganistan hófust í fyrra: 

 

Eftir tár og ekkasog, 

eymd og harm og trega 

heldur Bush um heiminn og 

hefnir kristilega. 

 

Samþykki allt 

Ekki þekki ég höfund þessarar vísu, en hún var ort á BSRB þingi: 

 

Mitt er gengi mikið valt 

miskunn svo ég hljóti. 

Sit ég hér og samþykki allt 

sem ég er á móti. 

 

Milli kviðar og nára 

Í hremmingum kirkjunnar, biskupsins og prestanna árið 1996 var farið að tala um að halda veglega upp á þúsund 

ára afmæli kristinnar trúar í landinu. Hákoni Aðalsteinssyni þótti sú umræða hefjast á heldur óheppilegum tíma 

og fór að hugsa um hvar trú okkar væri stödd og orti þá: 

 

Árangur þúsund ára 

uppskera gleði og tára, 

en hvar er hún nú 

vor heilaga trú? 

Klemmd milli kviðar og nára. 
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Fimmtán veislur 

Hinn kunni hagyrðingur Baldur á Ófeigsstöðum sat um skeið á Búnaðarþingi. Um þingið orti hann: 

 

Landbúnaðar lyftum skál 

landið þarf að rækta og byggja. 

Fimmtán veislur, fjórtán mál 

fyrir voru þingi liggja. 

Bændablaðið 1. okt. 2002 

 

Kvensemin og nískan 

Jóhannes Benjamínsson frá Hallkelsstöðum í Borgarfirði orti þessa vísu sem þarfnast ekki frekari skýringa: 

 

Átökin í svipnum sjást 

söm er eðlistískan, 

heiftarlega í karli kljást 

kvensemin og nískan. 

 

Óhætt að láta mikið 

Á þeim árum þegar menn þurftu að fá lyfseðil frá lækni til að geta fengið sér brennivín starfaði Guðmundur 

Magnússon, síðar prófessor við HÍ, við almenn læknastörf. Einn af þeim fáu sem Guðmundur lét hafa 

brennivínslyfseðil var dr. Jón Þorkelsson. Þegar dr. Jón vantaði tárið sendi hann vanalega þjónustustúlku sína 

með vísu til læknisins og var ein þeirra svona: 

 

Seggur, bjarga sálu þinni 

sendu líkn með griðkonunni. 

Aldrei fer ég yfir strikið. 

-Óhætt er að láta mikið. 

 

Í slitruhætti 

Ég hef stundum birt vísur eftir Stefán Jónsson, fréttamann og síðar alþingismann. Hann lék sér að því að yrkja í 

því sem hann kallaði slitruhátt, en það er ekki á færi allra að yrkja í þessum bragarhætti. Stefán orti þessa vísu 

um Lúðvík Jósepsson, alþingismann og þáverandi formann Alþýðubandalagsins: 

 

Póli- jafnan töff í tík 

og telst þar höfuðprýðin, 

Lúð- er jafnan vaskur vík 

verka- styður lýðinn. 

Bændablaðið 15. okt. 2002 

 

Sat á þingi  
Þegar glerskálinn fíni við Alþingishúsið var opnaður almenningi til skoðunar fór þangað gamall maður utan af 

landi sem staddur var í Reykjavík. Þegar maðurinn kom inn í sjálfan þingsalinn í gamla húsinu voru allir stólar 

auðir. Hann settist í einn þeirra og orti svo: 

 

Ég reyndi oft en illa gekk, 

ótal fór þó hringi. 

Að lokum samt ég sæti fékk 

og sat um skeið á þingi. 

 

Mér er ókunnugt um hver höfundurinn er en vísan er góð. 

 

Ritdómur 

Þessi ritdómur um bók eftir Thor Vilhjálmsson þarfnast ekki frekari skýringa: 

 

Vart getur svo vesalan gróður 

að hann gagnist ei neinum sem fóður 

og til eru menn 

á meðal vor enn 

sem finnst jafnvel grámosi góður. 
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Klækina frá mömmu 

Anna Eggertsdóttir frá Steðja í Borgarfirði yrkir í orðastað sonar síns: 

 

Uppalinn var ég í allsleysi. 

Önnu ég hlaut fyrir skömmu. 

Amma kenndi mér kurteisi 

en klækina hef ég frá mömmu. 

Bændablaðið 29. okt. 2002 

 

Mælt af munni fram 

Svíar sögðu að vegna misskilnings hafi þeir greitt atkvæði með því að Ísland fengi inngöngu í Alþjóða 

hvalveiðiráðið. Hjálmar Freysteinsson orti af þessu tilefni: 

 

Þessu treysta og trúa má, 

talið er það bregðist ei 

að þegar Svíar segja já 

séu þeir að meina nei. 

 

Kvikindisskapur 

Ingi Steinar Gunnlaugsson, skólastjóri á Akranesi, orti þessa vísu og kallar hana Kvikindisskap: 

 

Ligg í híði - í leyni bíð 

laus við kvíða og trega 

kveð ég níð í kuldatíð 

og kætist gríðarlega 

 

Misstu af Jóni Sigurðssyni 

Ólafur G. Einarsson, Sjálfstæðisflokki, og Ragnar Arnalds, Alþýðubandalaginu, létu báðir af langri þingmennsku 

eftir síðasta kjörtímabil. Sagði Ólafur við það tækifæri að hann hefði á sínum þingmannsferli átt samleið með 

þriðjungi af öllum þeim sem setið hefðu á Alþingi Íslendinga og Ragnar enn fleirum. Þegar Jón Kristjánsson, 

núverandi heilbrigðisráðherra, heyrði þetta orti hann: 

 

Ólaf og Ragnar, vildarvini 

vísu um þá ég set á blað. 

Misstu af Jóni Sigurðssyni 

en sárafáum eftir það. 

Bændablaðið 12. nóv. 2002 

 

Mælt af munni fram 
Hjálmar Freysteinsson sá á forsíðu DV Magasín fyrirsögn sem er með stuðlasetningu og lauk við vísuna: 

 

Konur stjórna öllu á 

Ólafsfirði. 

--- 

Eru karlar orðnir þá 

einskis virði? 

 

Sorp til Reykjavíkur 

Þórarinn Eldjárn sá líka fyrirsögn með stuðlasetningum og sagði á vefnum: 

 

„Stundum rekst maður á fyrirsagnir í blöðum sem eru fullboðlegir vísupartar eða því sem næst. Í DV í dag t.d: 

Þingeyingar senda sorp sitt til Reykjavíkur. Er ekki fall dreifbýlisins á næsta leyti þegar jafnvel sorpið leitar 

suður?" 

 

Daufri vist með dáðlaust sorp 

í dreifbýli senn lýkur: 

Þingeyingar senda sorp 

sitt til Reykjavíkur. 
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Hálfeydd sveit 

Hjálmar Freysteinsson bætti við og sagði: 

 

Hálfeydd sveit og hrörleg þorp 

hér er engin sála rík, 

en það veit ég að þingeyskt sorp 

þykir prýða Reykjavík. 

Bændablaðið 26. nóv. 2002 

 

 

Undarlegur er andskotinn 

Sigurður Sigurðarson dýralæknir sendi þetta eitt sinn inn á Leirinn. „Ég man eftir einni limru eftir hneykslisprest 

að austan, Grím Bessason, sem bjó að ég held bæði á Hjaltastað og Eiðum. Ekki man ég í bili hvenær. Biskup 

fann að því við hann hve orðljótur hann var og bað hann beita skáldskap sínum að almættinu og afrekum þess 

eða útlistun á illverkum þess gamla. Grímur kvað þá limru:" 

 

Undarlegur var andskotinn, 

er hann hljóp í svínstötrin. 

Öllum saman stakk hann 

ofan fyrir bakkann. 

Helvískur hundurinn. 

 

Kviðurinn er þandari 

Hjálmar Freysteinsson sagði á Leirnum: „Vísindarannsóknir hafa sýnt að konur á Akureyri er betur aldar en 

kynsystur þeirra í Hafnarfirði, bæði þyngri og gildari um miðjuna. Þið hafið væntanlega heyrt eða séð um þetta 

fjallað í fjölmiðlum. Þetta er auðvitað mikið alvörumál. Þá varð til þessi staka:" 

 

Okkar konur kíló fleiri bera 

og kviðurinn er þandari. 

Ég held að þetta hljóti nú að vera 

Hafnarfjarðarbrandari. 

 

Blá höndin blessi þig 

Séra Hjálmar Jónsson dómkirkjuprestur var í heimsókn hjá vini sínum Halldóri Blöndal, forseta Alþingis, fyrir 

skömmu. Þegar hann kvaddi skildi hann eftir þessa vísu: 

 

Leiði þig um lífsins stig 

leiftur snöggur hvinur. 

Bláa höndin blessi þig 

í bak og fyrir vinur. 

 

Spinnur lopann 

Jóhannes Sigfússon, hagyrðingur og bóndi á Gunnarsstöðum í Þistilfirði, hlustaði á Pál Pétursson, 

félagsmálaráðherra, á fjármálaráðstefnu hjá Sambandi sveitarfélaga fyrir nokkru. Þar ræddi Páll um 

húsnæðislánakerfið og talaði um allar þær úrbætur og öll þau viðbótarlán sem búið væri að finna upp. Þá varð til 

þessi vísa: 

 

Ekki er Páll á speki spar. 

Spinnur lopann hér og þar. 

Að greiða lán með láni var 

löngum hagstjórn Framsóknar. 

Bændablaðið 10. des. 2002 
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Mælt af munni fram árið 2003 
 

Stefán Vilhjálmsson matvælafræðingur, kjötmatsformaður og hagyrðingur setti þessar limrur og vísur á Leirinn á 

dögunum í tilefni þess að Ingi Kristinn Stefánsson tannlæknir sótti um inngöngu í Leirinn en þeir Stefán og Ingi 

eru skólabræður. Gefum Stefáni orðið: Ég minnist limru eftir Inga að loknu stúdentsafmæli, sem hópurinn heldur 

hátíðlegt á fimm ára fresti: 

 

Við höldum þá sama siðnum 

og sjáumst að fimm árum liðnum, 

ungir í anda 

og edrú að vanda 

með alltof mörg kíló á kviðnum. 

 

Annað dæmi um kveðskap Inga Kr. langar mig að tilfæra og læt fylgja litla „jólasyrpu" sem ég tók saman 

nýlega. Á þessum tölvupóststímum hafa ýmsir tekið sér fyrir hendur að nota netföng sem rímorð. Á aðventunni í 

hitteðfyrra tóku ábyrgðarlausir aðilar sig til og ímynduðu sér netföng æðri máttarvalda. Stefán Vilhjálmsson setti 

fram fróma ósk: 

 

Ég vil jóla finna frið 

svo fari ekki neins á mis, 

en játa að mikils ég þig bið 

ó jesuskristur.is 

 

Gunnar Frímannsson kvað heilræðavísu. 

 

Út á götu aktu síst 

ef þú hefur drukkið romm. 

Gerirðu það þig grípur víst 

gud@himnum.com 

 

Stefán V. fann annað rímorð og gerði jólavísu: 

 

Nú er hátíð heims um ból 

og hæfir ekki að vera domm, 

gleðileg því gefur jól 

gud@himnum.com 

 

Ingi Kr. Stefánsson tók upp þráðinn: 

 

Maríu fylgdi maður sem 

til manntals gekk í Betlehem, 

en geistlega hana gerði bomm 

gud@himnum.com 

 

Og Sverrir Páll Erlendsson bætir þessari í safnið: 

 

Pakka munu flestir fá 

sem forðast Reykjavíkurborg! 

Mitt er nafnið Máríá 

@Magdalena.org 

 

  

mailto:gud@himnum.com
mailto:gud@himnum.com
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Gamla konan 

Friðrik Steingrímsson í Mývatnssveit og Jóhannes Sigfússon á Gunnarsstöðum voru saman á vísnakvöldi og 

þeim var sagt frá danskri konu sem náði 120 ára aldri og þakkaði það því að hún reykti ekki, drakk ekki og 

stundaði ekki kynlíf. Þá orti Jóhannes: 

 

Þetta er orðinn aldur hár, 

enn er hún samt að tifa. 

En til hvers var hún öll þessi ár 

eiginlega að lifa? 

Friðrik hafði skýringu sem eiginlega lá í augum uppi og sagði: 

 

Allir verða eitthvert sinn 

Amorskalli að hlýða. 

Hún er ennþá auminginn 

eftir því að bíða. 

Bændablaðið 14. jan. 2003 

 

Mælt af munni fram 
Eftir prófkjör framsóknarmanna í norð-Vesturkjördæmi, þar sem Páll Pétursson var felldur, orti Hjálmar 

Freysteinsson undir móttóinu "Þeim var eg verst er eg unni mest" 

 

Vel var Framsóknarfundurinn sóttur 

og fjallað um alvörumál. 

Aðferð Guðrúnar Ósvífursdóttur 

ákváðu að nota við Pál. 

 

Ingibjörg í skóinn 

Hjálmar orti líka að gefnu tilefni: 

 

Á aðventunni á ýmsu gekk 

ennþá vantar snjóinn. 

Árla morguns Össur fékk 

Ingibjörgu í skóinn. 

 

Alvöru leirburður 

Allir sem unna vísum kannast við leirburð og er þá átt við þegar viðkomandi reynir að yrkja í hefðbundnu formi 

en úr verður leirburður. Svo er til það sem sumir kalla „alvöru leirburð" eins og þessar „vísur" sem Skarphéðinn 

Árnason setti á Leirinn og eru sagðar eftir karl sem kallaður var Stebbi Boli og átti heima á Sauðárkróki. 

 

Peysan mín er götótt mjög 

með hundrað götum mörgum. 

Aldrei skal ég úr henni 

fyrr en hún fer í eldinn. 

 

Hin er ort til kaupmanns og er svona: 

 

Hýðishveiti vil ég fá 

hér í þessari verslun. 

Ég treysti á þig sem góðan dreng 

að lána mér það í bili. 

 

Kári og erfðagreiningin 

Hákon Aðalsteinsson gaf út ljóða- og vísnakver fyrir síðustu jól sem heitir Imbra. Þar er að finna eftirfarandi vísu 

um Kára og erfðagreininguna: 

 

Það birtist eflaust býsna margt í bókum hans. 

Því sitthvað gerist síðla kvölds til sjós og lands. 

Svo ef hann rekur okkar gen til upprunans 

þá fara allar ættarskrár til andskotans. 
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Kominn á Ferguson 

Þegar Andrew Bretaprins kvæntist Söru Ferguson hér um árið orti norðlenskur bóndi, Andrés að nafni þessar 

vísur: 

 

Fögur og björt er framtíðin, 

fögnuður ríkir og það er von. 

Nú ertu kátur nafni minn, 

nú ertu kominn á Ferguson. 

 

Er rennur á nótt í ríki þínu 

hjá rauðhærðu Söru þú háttar vel. 

Fyrr má nú gera að gamni sínu 

en gifta sig svona dráttarvél. 

Bændablaðið 28. jan. 2003 

 

Starfslokasamningurinn 

Ríkisútvarpið birti á dögunum frétt þess efnis að VÍS hefði gert starfslokasamning við Axel Gíslason fráfarandi 

forstjóra upp á 200 milljónir króna. Sem kunnugt er tók Finnur Ingólfsson við forstjórastarfinu af Axel. Reynir 

Jónasson hagyrðingur og tónlistarmaður fór með þessa limru í heita pottinum í Vesturbæjarlauginni eftir frétt 

RÚV: 

 

Kannski nú lotunum linni 

um lífið hjá aumingja Finni. 

Hann hefur í raun 

bara lágmarkslaun 

eitthvað líkt og Axel á inni. 

 

„Stofublómin" 

Á dögunum voru tveir menn í A-Húnavatnssýslu handteknir fyrir hassrækt. Einar Kolbeinsson í Bólstaðarhlíð 

segir svo frá þessu á Leirnum: „Hér hafa orðið þau stórtíðindi að í næsta nágrenni við mig voru gerð 

upptæk á dögunum reiðinnar býsn af ,,stofublómum". Málið er að sjálfsögðu háalvarlegt en á sér þó spaugilegar 

hliðar eins og flest. Þar ber hæst sú staðreynd að þeir aðilar sem málið fjallar um keyptu húsið af Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytinu fyrir tæpu ári síðan. Hér hafa menn velt því fyrir sér hvort þetta hafi verið liður í viðleitni 

hins opinbera til að skapa atvinnutækifæri á landsbyggðinni. Engar haldbærar skýringar hafa hins vegar fundist 

fyrir því að sama ráðuneyti er nú búið að stöðva reksturinn og málið því komið á upphafsreit. Umrætt hús er 

sumsé fyrrverandi prestsbústaður, hvar félagi okkar í leir, Hjálmar Jónsson, bjó um tíma fyrir margt löngu. Það 

var einmitt þá sem ég var að stíga mín fyrstu skref á menntabrautinni, og að sjálfsögðu undir handleiðslu þeirra 

heiðurshjóna Hjálmars og Signýjar, í títtnefndu húsi.“ 

 

Skrýtið fjölmargt skeður hér, 

það skýra vart er hægt að. 

Þar sem klerkur kenndi mér, 

nú kannabis er ræktað. 

Bændablaðið 11. febr. 2003 

Ásmundarkúrinn 

Leirverjar hafa mikið ort um megrunarkúr Ásmundar Stefánssonar fyrrum forseta ASÍ og sýnist sitt hverjum. 

Hjálmar Freysteinsson læknir orti um kúrinn og bókina sem Ásmundur gaf út um megrunarfræði sín: 

 

Svo við verðum kæn og klók 

og kannski einhver græði 

allir þurfa að eignast bók 

um ýstrubelgjafræði 

 

Svo bætti hann við limru um sama mál: 

 

Glaður sem skin eftir skúr 

sker sig fjöldanum úr 

það merkist þar fer 

maður sem er 

kominn á Ásmundarkúr. 
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Þjórsárveragoðinn 

Jón Kristjánsson, settur umhverfisráðherra, hefur hlotið almennt hrós bæði pólitískra andstæðinga sem samherja 

fyrir úrskurð sinn um lónsgerð í Þjórsárverum. Séra Hjálmar Jónsson, fyrrum alþingismaður, orti um Jón af 

þessu tilefni, og er það ekki fyrsta vísan sem hann yrkir um Jón Kristjánsson og áreiðanlega ekki sú síðasta ef ég 

þekki þá vinina rétt: 

 

Umhverfið bíður ekki tjón 

eða bráðan voða. 

Þig má kalla Þorgeir, Jón, 

Þjórsárveragoða. 

 

Lausnin 

Saga næstu vísu er á þá leið að tveir karlar voru svarnir óvinir og gekk þessi illska svo langt að yfirvald skipti sér 

af og kvað upp þann úrskurð að þeir skyldu fara saman á refaveiðar, eða á greni eins og það er kallað, og ekki 

koma til baka fyrr en þeir hefðu náð sáttum. Það mun hafa tekist og þá varð þessi vísa til en ekki veit ég hver 

höfundurinn er en þætti gaman að heyra frá einhverjum sem veit það: 

 

Saman þeir lágu og sátu um rebba, 

samninga gerðu um vináttu trygga. 

Siggi átti hætta að stela frá Stebba 

og Stebbi átti að hætta að ljúga upp á Sigga. 

Bændablaðið 25. febr. 2003 

 

 

Mælt af munni fram 
Þegar kosningar nálgast gerast menn pólitískir, líka hagyrðingar. Á Leirnum eru menn farnar að koma með 

pólitískar vísur. Hjálmar Freysteinsson læknir segir á Leirnum. „Það er örugglega rétt, sem einhver skrifaði hér, 

að vísur um pólitík eru líklegar til að baka manni óvinsældir á kosningavetri. Ein um skattalækkanafyrirheit 

Davíðs ætti þó ekki að skaða:" 

 

Ekki finnst mér Davíð dóni 

- dæmið frekar okkur hina - 

Hann ætlar að létta ögn á Jóni 

Ólafssyni skattbyrðina. 

 

Mér er sama hvert ég keyri 

Guðbrandur Þ. Guðbrandsson sendi mér línu á dögunum og lét fylgja með vísu eftir snillinginn Egil Jónasson frá 

Húsavík, sem hann kvað á sínum síðustu árum að því ætla má, að sögn Guðbrandar, og var hann þá búinn að 

vera á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri til lækninga en var á leið heim. Egill hafði fengið far með fólki sem 

hann þekkti og átti leið til Húsavíkur. Kunningi hans á Akureyri vildi þó fá hann til að fresta för, einkum vegna 

tvísýns veðurútlits. Egill svaraði með vísu: 

 

Mér er sama hvert ég keyri 

og í hvaða veðradyn 

leiðin burt frá Akureyri, 

er alltaf betri en hin. 

 

Vini alla einskis mat 

Rósberg G. Snædal orti næstu vísu um vin sinn Kristján frá Djúpalæk. Rósberg var staddur á bæ einum og vissi 

að Kristján átti þar leið framhjá í bíl sínum og hafði beðið hann að taka sig með. Kristján lofaði því en gleymdi 

sér og ók fram hjá bænum og skildi Róberg eftir og þá orti hann: 

 

Vini alla einskis mat 

yfir fjallið strekkti 

meira gallað mannrassgat 

maður varla þekkti. 
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Tvær eftir ókunna höfunda 

Ég veit ekki eftir hverja þessar snilldarvísur eru en þær eru það góðar að þær eiga erindi á prent:  

 

Ég hef mörgum konum kynnst, 

kannað vegi flesta 

en þú ert bæði yst og innst 

sú indælasta og besta. 

 

Margan hendir manninn hér 

meðan lífs er taflið þreytt 

að hampa því sem ekkert er 

og aldrei hefur verið neitt. 

 

Þar komst hann upp á þ 

Þessi bráðskemmtilega vísa mun vera eftir Vestur-íslenska skáldið Guttorm J. Guttormsson en í henni er hann að 

lýsa tónleikum sem hann var á: 

 

Hann kann að leika á horn, 

heldur á eitt en á tvö. 

Þar komst hann upp á þ 

þaðan á tvístrikað ö. 

 

Hækkar sig, hækkar sig nú, 

hækkar sig örlítið korn; 

þar komst hann upp á q. 

- Það kemst enginn lengra með horn. 

Bændablaðið 11. mars 2003 

 

 

 

Mælt af munni fram 

Stefán Vilhjálmsson kjötsmatsformaður á Akureyri lagði eitt sinn spurningu fyrir Magnús Steinarsson, ágætan 

hagyrðing sem nú sýslar með tryggingamál Hafnfirðinga Spurningin var þessi: Hvað rímar á móti ærlær? 

Skömmu síðar sendi Magnús svar til Stefáns í tveimur stökum: 

 

Kjötiðnaði kær hlær 

kappinn og á lær slær, 

ruggar sér og rær nær 

ríma kunni ærlær. 

 

Tindra af gleði tær skær 

tinnuaugun nær fær 

flink að taka fær mær 

feitt í sundur ærlær. 

 

Þótti Stefáni spurningunni fullsvarað! 

 

Um ólíkt eðli 

Stefán sendi á Leirinn eina „ekki er því að leyna" vísu um ólíkt eðli þeirra Davíðs Oddsonar: 

 

Hneykslast mundi hvorki né 

heimi frá því greina 

ef einhver bæri á mig fé 

- ekki er því að leyna. 
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Illt er að halla á ólánsmann 

Á dögunum var spurt um hvort einhver þekkti höfund þessarar vísu: 

 

Illt er að halla á ólánsmann 

það ættum valla að gera. 

Við höfum allir eins og hann 

einhvern galla að bera. 

 

Ég hef ekki séð neitt svar. 

 

Kyrrstaðan er mér til meins 

Séra Hjálmar Jónsson segir frá því að hann hafi veríð að prófa frískari blæ og brag á messunni þegar hann var 

prestur á Sauðárkróki. Á leið til messu kl. 14.00 hitti hann Þorberg Þorsteinsson frá Sauðá (hálfbróður Indriða 

G.) á Kirkjutorginu á Króknum. Hjálmar spurði hann frétta og þá svaraði Þorbergur með þessari vísu: 

 

Kyrrstaðan er mér til meins 

margt er við að glíma. 

Presturinn messar alltaf eins 

og alltaf á sama tíma. 

 

Þó við byndi Bakkus ást 

Við útför Þorbergs fáum árum síðar fór Hjálmar með þessa vísu hans og tíndi fleira til um þennan ágæta vin 

sinn. Hjálmar segir að um hann hefði mátt yrkja þessa vísu: 

 

Þó við byndi Bakkus ást 

og bæri lyndisgalla 

heilsteypt mynd af manni sást 

milli syndafalla. 

 

(Mér fannst hann að vísu ekki bera lyndisgalla, segir Hjálmar.) 

 

Ekki er því að leyna 

Hér kemur svo ein „ekki er því að leyna," vísa eftir Rósberg G. Snædal: 

 

Fram ég strekki og fjallið klíf 

fyrir blekking eina. 

Það er brekka þetta líf, 

því er ekki að leyna. 

Bændablaðið 25. mars 2003 

 

 

 

Mælt af munni fram 

Á vísnakvöldi á Broadway í vetur voru þeir meðal hagyrðinga séra Hjálmar Jónsson og Hákon Aðalsteinsson. 

Stjórnandi var Ólafur G. Einarsson, fyrrum ráðherra og forseti Alþingis en núverandi formaður stjórnar 

Seðlabankans. Spurðir um starfslokasamninga manna og stétta sneri Hjálmar sér að stjórnandanum ÓGE og 

sagði: 

 

Margan líta má í skut 

mæddan, dapran, krankan 

en Ólafur G fékk í sinn hlut 

allan Seðlabankann. 

 

Hagyrðingarnir fengu bjór á borðið og Hákon var fljótur að grípa það á lofti þegar ÓGE hvolfdi í sig úr glasinu: 

 

Ólafur kann ýmislegt 

Ólafur er stjórinn. 

Ólafur hann er eins og trekt, 

Ólafur þambar bjórinn. 
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Bláhandarvísur 

Nú yrkja menn það sem kallað er „Bláhandarvísur" og þarfnast ekki frekari skýringa. Þessi mun vera eftir 

Kristján Eiríksson. 

 

Hitti hann knáa Hringaná, 

hefji spaug með ástarglingur; 

hygg ég þá að höndin blá 

hljóti Baug á sérhvurn fingur. 

 

Þessi er hins vegar eftir nafnleysingja á netinu: 

 

Þó vorið bægi vetri frá 

vont fær ekki skánað. 

Undir skafli lygin lá. 

Lengi fær höndin blánað. 

 

Leiðrétting 

Óttar Einarsson sendi mér eftir farandi línur: Vísa í síðasta Bændablaði er eignuð Rósberg G. Snædal en er 

reyndar kveðin af föður mínum, Einari Kristjánssyni frá Hermundarfelli og má segja að ég muni það í beinni 

útsendingu! 

 

Vini alla einskis mat, 

yfir fjallið strekkti. 

Meira gallað mannrassgat 

maður valla þekkti. 

Bændablaðið 8. apríl 2003 

 

 

Sagði ekki orð af viti   
Guðbrandur Guðbrandsson sagði á Leirnum eftirfarandi sögu af Jóni Eiríkssyni Drangeyjarjarli á Fagranesi sem 

er hagyrðingur góður. Eitt sinn var hann ritari á fundi, sem sveitarstjórnarmenn í nágrannasveitarfélögum héldu 

(þáv. Skarðshreppi, sem Jón var í, og Sauðárkrókskaupstað sem þá var). Þetta var um sama leyti árs og núna og 

Jón byrjaður á grásleppunni og því lúinn og sjálfsagt svefnvana líka, enda sinnti hann bústörfum samhliða 

útgerðinni. Fór því svo meðan á ræðu eins langorðs fundarmanns stóð að Jóni rann í brjóst. Sá hann sér til 

skelfingar þegar þessari löngu ræðu lauk, að hann hafði ekkert skráð um ræðu mannsins og þótti leitt, því Jón er 

samviskusamur maður eins og flestir í bændastétt. Laust þá niður í höfuð hans vísu, sem hann langaði mikið til 

að setja í fundargerðarbókina, en stóðst freistinguna. En vísuna heyrði ég hann sjálfan fara með eitt sinn og er 

hún svona og á víða við: 

 

Ákaft sinnti hann orðastriti 

allt hans mas úr hófi keyrði. 

En ekki sagði hann orð af viti 

eftir því sem best ég heyrði. 

 

Davíð endurkosinn 

Hjálmar Freysteinsson orti að loknum landsfundi Sjálfstæðisflokksins: 

 

Íhaldið Davíð endurkaus 

ósköp varð ég glaður, 

síðan er ég lúsalaus 

á Leirnum öfundaður. 

 

Ort í spreng 

Magnús Ólafsson, bóndi á Sveinsstöðum í V-Húnavatnssýslu, orti á Leirnum þegar hann heyrði vísu Hjálmars: 

 

Lipurt gengur ljóðadís 

leirsins feng ég mikils virði. 

Ort í spreng um látnar lýs 

sem lifðu á dreng í Eyjafirði. 
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Höfundurinn 

Margir hafa haft samband við mig og sagt að þessi vísa sem ég spurði um höfund að: 

 

Illt er að halla á ólánsmann  

það ætti valla að gera. 

Við höfum allir eins og hann 

einhvern galla að bera. 

 

...sé eftir Gísla Jón Gíslason frá Hjaltastaðahvammi í Blönduhlíð í Skagafirði. Ein kona sem hafði samband 

sagði vísuna eftir móður sína, Pálmeyju Helgu Haraldsdóttur frá Sauðárkróki. Á þetta legg ég engan dóm en 

þeir voru mjög margir sem voru sammála um að vísan væri eftir Gísla J. 

Bændablaðið 29.apríl 2003 

 

 

 

 

Mælt af munni fram   
 

Hjálmar Freysteinsson segir að stundum gleðji sjónvarpsauglýsingar sig og yrkir: 

 

Trú þeirra manna ég tæplega skil 

sem telja að jarðlífið sé straff 

og léttur í skapi ég lofsyngja vil 

það lán mitt að vera ekki DV. 

 

Sálarmyrkur gegnum gekk 

Hreiðar Karlsson á Húsavík spurði á Leirnum fyrir skömmu hvort einhver kannaðist við höfund þessarar ágætu 

vísu: 

 

Sálarmyrkur gegnum gekk, 

glataði styrk og hætti að rata. 

Fór að yrkja en aldrei fékk 

aftur virkilegan bata. 

 

Sjarmerandi níð 

Kristján Eiríksson  frá Fagranesi á Reykjaströnd yrkir í tilefni kosningabaráttunnar eins og mjög er gert um 

þessar mundir. 

 

Eru nú lestir annarra 

aðal Davíðs og prýði 

þótt Solla ljúgi sannara 

með sjarmerandi níði. 

 

Halldór farinn að syngja 

Og Kristján skilur engan útundan og heldur áfram eftir söng Halldórs Ásgrímssonar í sjónvarpsþætti Gísla 

Baldurs á dögunum: 

 

Nú skal hefja nýjan söng, 

nú skal yrkja um vorið 

og sumarkvöldin sæt og löng 

sem að létta sporið. 

 

Því sólin tindrar björt um bý 

og bjöllur vorsins klingja, 

í pólitíkinni hopp og hí 

og Halldór farinn að syngja. 

Bændablaðið 13. maí 2003 
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Að kjósa rétt  
Allnokkur hvellur varð þegar forstjóri ÚA hvatti starfsfólk sitt til að kjósa „rétt" í þingkosningunum 10. maí sl. 

annars gæti illa farið. Kvótann yrði að verja. Hjálmar Freysteinsson, læknir á Akureyri, setti þetta í vísuform og 

sendi á Leirinn: 

 

Vita skaltu vinur minn 

hvað verður þér að liði: 

Mestu er vert að Kolkrabbinn 

kvótann hafi í friði. 

 

Þingsmannsefni? 

Hjálmar var í miklu pólitísku stuði rétt fyrir kosningar og sagði á Leirnum og orti síðan: ,,Ég var að fletta 

Mogganum í dag. Lengi vel er þar á annarri hverri síðu heilsíðumynd af pólitíkusum. Þegar kemur á síðu 9 er 

hins vegar mynd af þyngsta ketti í Þingeyjarsveit, heimiliskettinum á Hólum í Reykjadal.“ 

 

Ýmislegt ég ekki veit, 

eitt ég nefni: 

Er þyngsti köttur í Þingeyjarsveit 

þingmannsefni? 

 

Þotsteinn eða kötturinn 

Kristján Eiríksson  frá Fagranesi svaraði Hjálmari, sagði og orti síðan: ,,Þess eru dæmi að menn hafi valið 

skepnur til æðstu metorða og er það frægast þegar Þrændir tóku hundinn Saur sér til konungs sbr. XII kafla í 

Hákonar sögu góða í Heimskringlu: Þeir létu siða í hundinn þriggja manna vit og gó hann til tveggja orða en 

mælti hið þriðja" o.s.frv. Því skyldu kvótagreifar norðlenskir þá ekki eins geta valið kött? 

 

Best mun reynast gegn voða og vá, 

vondu árferði og kvótastandi 

til þingsetu að velja Þorstein Má 

og þyngsta köttinn á Norðurlandi. 

Bændablaðið 27. maí 2003 

 

 

Mælt af munni fram  
Þegar Þingeyingar héldu kristnihátíð við Goðafoss árið 2000 fluttu sameinaðir kirkjukórar þeirra magnað 

verðlaunatónverk eftir Einar Melax, fyrrverandi Sykurmola. Þetta var mjög snúið og erfitt að læra og stilla 

almennilega saman og einn Reykdælingur fór að velta því fyrir sér hvort verið gæti að þeir hefðu verið svona 

vondir við Einar þegar hann var strákur á Laugum að hann þyrfti að hefna sín. Þá var þessi vísa ort: 

 

Einar setti sálm á blað 

að syngja á öllum helstu fundum. 

Sumir halda að hann sé að 

hefna sín á Þingeyingum. 

 

Hreiðar Karlsson bætti við: 

 

Rétta og tæra tóna að finna 

tenórum þykir nokkurt puð. 

Mikil er sekt þeirra sveitunga minna 

ef svona refsing er verðskulduð. 

 

Auðurinn vex og grasið grær 

Á Leirnum var spurt hvort einhver kannaðist við eftirfarandi vísu og spurt um leið hvort hún væri eftir Svein frá 

Elivogum: 

 

Varmalækjar frjóvgast fær 

féð hjá Jakob kænum. 

Auðurinn vex, og grasið grær 

í götunni heim að bænum. 
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Kristján Stefánsson sagði svo ekki vera en sendi inn eftirfarandi sögu um vísuna: 

 

„Jónatan Þorsteinsson (1852-1894) var bóndi á Vatnshömrum í Andakíl og bjó þar til 1893 að Jónatan fer í 

húsmennsku að æskuheimili sínu Hæli og deyr þar 31. ágúst 1894. Á þeim tíma var það siður hagyrðinga að 

yrkja bæjarrímur og báru það margir við en satt að segja var sumt af því ekki merkilegur kveðskapur. Samt er 

það svo að í seinni tíð eru það einmitt bæjarrímumar sem hafa haldið nafni Jónatans mest á lofti þó hann ætti 

ekki síður skilið að hans væri minnst fyrir ýmislegt annað. Umrædd vísa sem Sigurður spyr um er úr bæjarrímu 

sem Jónatan orti um Andakíl á sinni tíð, og er um búskapinn á Varmalæk. Þar bjó þá Jakob, afi Jakobs Jónssonar 

hagyrðingsins ágæta sem nú er þar að ljúka búvist. En Jakob gamli var frumkvöðull margra búhátta sem til hins 

betra máttu teljast, m. a. fyrstur manna þar sem "gerði í því" að fá tvílembt. Og er hann fór að búverkast á 

Varmalæk var eitt hans fyrsta verk að færa tröðina heim að bænum úr túninu og út fyrir garð en það taldi hann til 

vinnuhagræðingar. Þegar þetta er vitað, skilst öllum að vísan er ekki háð, eins og álíta mætti í fyrstu, heldur rétt 

lýsing á aðstæðum, þegar gamla tröðin fór að gróa upp eins og henni var ætlað, og dagsönn. Í upphafi mun vísan 

hafa verið með þessum hætti, en breyttist eitthvað í meðförum manna, og þá einkum til að nota mætti hana við 

aðrar aðstæður, Jakobs nafninu þá skipt út fyrir annað." 

Bændablaðið 10. júní 2003 

 

 

 

 

Fullur oft í réttunum   
Ort var á Leirnum um ýmis afbrigði fjárdráttar eftir að Landssímamálið kom upp. Einar Kolbeinsson orti: 

 

Ef að málið glöggur grunda, 

get ég sagt í fréttunum. 

Að feikilegan fjárdrátt stunda, 

fullur oft í réttunum. 

 

Orðinn blár 

Sá ágæti hagyrðingur Óttar Einarsson sendi þetta inn á Leirinn um daginn: 

 

Ég skipti um peru á baðinu hjá mér, fékk einhverja nýtísku peru sem sendir frá sér annarlega geisla. Þegar ég fór 

svo að pissa í mesta sakleysi sá ég ekki betur en viss líkamshluti hefði skipt um lit! Varð mér þá staka á munni: 

 

Öllum hlutum aftur fer, 

af mér bogar svitinn: 

T............á mér er 

orðinn blár á litinn. 

 

Orðinn krítískari 
Hjálmar Freysteinsson læknir skrapp til Krítar og sendi inn á Leirinn þegar hann kom heim: Krít er falleg eyja 

og miklu þægilegra og hættuminna rímorð en t.d. Kýpur. Eins og heimavera gerir mann heimskan hljóta ferðalög 

að gera menn vitrari, sem mér veitir ekki af.  

 

Ögn ég vitkast við það hlýt 

ef víða um heiminn fer ég. 

Eftir að ég kom frá Krít 

krítískari er ég. 

 

Vísur mínar vanda hlýt 

Stefán Vilhjálmsson yfirkjötmatsmaður svaraði: "Nú er illt nærri" eins og einn góður maður sagði stundum: 

 

Vísur mínar vanda hlýt 

og verjast hortittinum, 

því illskeytt boðuð er nú krít- 

ík frá líflækninum. 

Bændablaðið 24. júní 2003 
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Gott rugl   
Fyrir skömmu gerðist það að Ragnar Ingi Aðalsteinsson kenndi Hjálmari Freysteinssyni lækni vísu í vísnaþætti, 

sem var eftir nafna hans Jónsson Dómkirkjuprest. Hjálmar Freysteinsson sagði m.a. „Þó þetta sé svosem ekkert 

mjög vond vísa þótti mér rétt að bregðast illa við." 

 

Ragnar er ræksni hið mesta, 

rosalegt hvernig hann er, 

andlegar afurðir presta 

ætlar að kenna mér. 

 

En svo sá ég að svona rugl gæti nú líka komið sér vel. 

 

Eftir þetta engu kvíð 

er í málum fínum, 

kersknisvísur, klám og níð 

kenni nafna mínum. 

 

Ranghverfan af Hróa hetti? 

Séra Hjálmar svaraði þessum vísum nafna síns og sagði að kannski væri Ragnar Ingi ranghverfan af Hróa hetti: 

 

Misskiptingu má hér sjá 

er magnað Ragnar hefur. 

Tekur af þeim sem ekkert á 

og efnamönnum gefur. 

Bændablaðið 8. júlí 2003 

 

 

 

Mælt af munni fram  
Hinn ágæti hagyrðingur Óttar Einarsson setti eftirfarandi sögu og vísu á Leirinn fyrir skömmu: 

 

Var að koma heim til mín eftir sumarfrí hist og her, m.a. fór ég í ferðalag um Borgarfjörð eystri og 

Loðmundarfjörð með gömlum og góðum skólafélögum. Þegar ég var að telja töflurnar mínar, skjálfandi 

höndum, upp úr meðalaglösunum einn morguninn í túrnum varð mér þessi staka á munni: 

 

Af því ég er orðinn skar 

enn þótt reyki og drekki 

taka verð ég töflurnar 

til að deyja ekki. 

 

Hvatningarvísa 

Ingi Steinar Gunnlaugsson er ekki síður vel hagmæltur og hann hvatti Óttar til dáða með þessari vísu: 

 

Vínið hrærir vísnastreng 

veikir áhlaup sóttar. 

Því skal brýna dáðadreng, 

drekktu meira, Óttar. 

 

DV að deyja 

Kristján Stefánsson Leirverji heyrði af því að DV ætti í erfiðleikum og væri jafnvel að deyja og orti þá: 

 

Á Fróni var þraut að þreyja 

og það má víst ennþá segja. 

Raufarhöfn blæðir 

Reykjavík græðir, 

en þó er DV að deyja. 
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Hjálp' okkur Drottinn 

Náungi einn var frægur kvennamaður og það svo undrun sætti. En þegar menn komust að því að hann hafði 

misst annað eistað í slysi skildu þeir illa kynkraftinn og spurðu sig hvernig hann væri ef hann hefði bæði eistun. 

Þá var þetta ort, en ég veit ekki hver höfundurinn er: 

 

Jónas sitt eista eitt 

illa fær hamið. 

Annað er heilt og heitt 

en hitt er kramið. 

 

Flekar hann fljóðin veil 

fólslegur hrottinn. 

Hefð'ann þau bæði heil, 

hjálp'okkur Drottinn. 

 

Nú rís mér ekki á höfði hár 

Hjálmar Pálsson, frá Hjálmsstöðum í Laugardal, er mér sagt að hafi ort næstu vísu eftir að hann vaknaði að 

loknum uppskurði vegna meins í blöðruhálskirtli. Þetta var á einum af þrengingartímum sjúkrahúsanna og var 

Páll því lagður inn á kvennadeildina meðan hann svaf eftir uppskurðinn. Þegar hann vaknaði sá hann þrjár konur 

á stofunni og um hann hríslaðist gamall fiðringur en hann var skammvinnur og þá varð hann sorgbitinn og orti: 

 

Nú er ég orðinn gugginn, grár 

og gamall það hef ég kannað. 

Hjásvæfur liggja hérna þrjár 

ég hélt þó að slíkt væri bannað. 

 

Að horfnar séu mér holdsins þrár 

hefur mér reynslan sannað 

því ekki rís mér á höfði hár 

hvað þá nú heldur annað. 

Bændablaðið 2. sept. 2003 

 

 

Mælt af munni fram 

Við skulum byrja á vísu sem Bjarni Guðmundsson blaðafulltrúi orti þegar Hótel Hekla við Lækjartorg í 

Reykjavík var rifin skömmu eftir miðja síðustu öld. Bjarni var kunnur hagyrðingur á sinni tíð og þjóðþekktur 

maður. 

 

Nú drekka menn ekki framar á Hótel Heklu 

né hátta þar lengur konur niður á dívana. 

Það stafar þó hvorki af kvenfólks- né áfengiseklu, 

- aðeins af því að það er búið að ríf'ana. 

 

Áttum prest 

Hér koma nokkrar vísur frá hagyrðingakvöldi á Selfossi en þær voru settar inn á Leirinn nýlega. Steingrímur J. 

Sigfússon kynnti séra Hjálmar Jónsson dómkirkjuprest með þessari vísu: 

 

Inni á þingi við áttum prest 

á honum var stólpakjaftur. 

Það var sem mér þótti best 

þegar að Drottinn tók hann aftur. 

 

Með geislabaug í hendinni 

Jón Kristjánsson heilbrigðisráðherra orti um séra Hjálmar: 

 

Ég gekk fram á hann í grenndinni, 

með geislabauginn í hendinni. 

í ofsa stuði, 

ættað frá guði, 

með hendurnar hangandi á lendinni. 
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Hefur allt á hornum sér 

Flosi Ólafsson sendi Halldóri Blöndal, forseta Alþingis, þessa: 

 

Gráhærður og gugginn er 

gerir fátt af veti 

Hefur allt á hornum sér, 

Halldór þingforseti. 

 

Súlunni sinnt 

Flosi orti um hinn umdeilda súludans sem nú virðist að mestu vera aflátinn hér á landi: 

 

Í Kópavogi er súlum sinnt 

svona eftir bókinni. 

Þarna mætist stálið stinnt 

og stúlkan í litlu brókinni. 

 

Gömlu fyllisvínin 

Óttar Einarsson sagði svo frá á Leir. ,,Um verslunarmannahelgina var ég í sumarhúsi mínu ásamt tveimur 

gömlum skólabræðrum. Gerðum við okkur "glatt undir hjalla" eins og kellingin sagði. Þeir gleymdu hins vegar 

að skrifa í gestabókina.“ 

 

Allt þeir drukku - utan kók 

eðal- dýru vínin 

en gleymdu að yrkja í gestabók 

gömlu fyllisvínin 

 

Sannleikur 

Það er mikill sannleikur fólginn í því sem segir í þessari gömlu vísu: 

 

Heimsins brestur hjálparlið 

hugurinn skerst af ergi. 

Þegar mest ég þurfti við 

þá voru flestir hvergi. 

Bændablaðið 16. sept. 2003 

 

 

 

Lokað í áfengisversluninni    
Stefán Vilhjálmsson sendi þessa vísu eftir Gest Ólafsson, fyrrum kennara á Akureyri, á Leirinn: 

 

Þegar ég dey verður drullu mokað 

duglega að kistunni minni, 

en ætli það verði' ekki eitthvað lokað 

í áfengisversluninni? 

 

Ætlar að klára úr flegnum 

Hér er svo snilldarvísa eftir Rósberg:     

 

Miðla ég tári á mannfundi 

manni náradregnum, 

þessi árans andskoti 

ætlar að klára úr flegnum. 
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Þegar drapst á perunni 

Séra Hjálmar Jónsson segir svo frá:  

 

Á fundi með samgönguráðherra að Staðarflöt fyrir nokkrum árum hugðist Sturla leggja áherslu á orð sín með 

"power point" myndum. En peran í tækinu bilaði strax í upphafi og þá small þetta saman: 

 

Góða ræðu flutti um flest 

og fróðlega í verunni, 

en það var sem mér þótti verst 

þegar drapst á perunni. 

 

Og Vodafon 

Hjálmar Freysteinsson gerðist rómantískur í kvöldblíðunni í sumar og orti: 

 

Flugurnar suða í sælutón 

í sólskini baða sig álftahjón 

við hafflötinn slétta, 

já himneskt er þetta 

veður - í boði Og Vodafone. 

 

Eigandi Lagarfljótsormsins 

Séra Hjálmar Jónsson setti á Leirinn þegar fréttist að Hákon Aðalsteinsson hefði keypt hlut í ferjunni 

Lagarfljótsormi: ,,Sá mér til ánægju í Morgunblaði að Hákon skógarbóndi Aðalsteinsson er orðinn 

útgerðarmaður fyrir austan. Það kallaði fram limru:" 

 

Konni hann fyllti út formin, 

í fangið þótt hefði storminn 

svo las hann upp ljóð 

og lagði fram sjóð 

og eignaðist Lagarfljótsorminn. 

 

Í tilefni orðuveitingar 

Hreiðar Karlsson á Húsavík orti á Leirinn þegar Þórarinn Eldjárn fékk orðuna á Bessastöðum: 

 

Jafnan einn af þeim sem þorðu 

þegar efna skyldi í gleðskap. 

Hefur fengið fálkaorðu 

fyrir leir - og annan kveðskap. 

Bændablaðið 30. sept. 2003 

 

 

Mælt af munni fram 

Séra Hjálmar Jónsson sendi á Leirinn limru sem hann sagðist hafa ort í flugvél á leið til Íslands. 

 

Þegar búið er lestum að loka 

og láta af stífni og hroka 

er mín uppáhaldsiðja, 

fyrir utan að biðja, 

að yrkja á ælupoka. 

 

Svona ætti að banna 

Árni Hjartarson sendi inn á Leirinn aðra flugvísu og sagði: 

 

Hin ágæta fluglimra Hjálmars minnti mig á flugvélavísu sem við Hallgerður ortum á leið frá Köben fyrir nokkru. 

Okkur þótti flugvélamatnum, sem hér áður fyrr var svo ljúffengur, hafa farið aftur. 

 

Nístingskaldur kjúklingur 

kuli veldur tanna, 

salmonellusjúklingur. 

- Svona ætti að banna -. 
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Lokuð sund 

Gísli Jón Gíslason vann gjarna í vegavinna á vorin eins og margir bændur gerðu hér áður fyrr. Eitt vorið var 

eitthvað minna um að vera í vegagerðinni og vegavinnuverkstjórinn, sem hét Gísli Gottskáldsson í 

Sólheimagerði, tjáði nafna sínum að nú væri enga vegavinnu að fá. Þá orti Gísli Jón: 

 

Lokuð sund og læstar dyr, 

ljóst má grunda svarið. 

Það hefur stundum blásið byr 

betur en undanfarið. 

 

Salmonellan sækir á 

Þórarinn Eldjárn brá við skjótt og sendi á Leirinn:  

 

Fyrst farið er að rifja upp öll þessi viðkvæmu mál er líka sjálfsagt að muna eftir snilldarvísu Hákonar 

Aðalsteinssonar, sem ort  eftir að miklar aurskriður í nánd við Sveinbjarnargerði bættust við fyrri hamfarir: 

 

Salmonellan sækir á 

sigrar brátt að fullu. 

Meira að segja fjöllin fá 

feikilega drullu. 

Bændablaðið 14. okt. 2003 

 

 

Mælt af munni fram 

Jóhannes Sigfússon á Gunnarsstöðum orti þegar hann sá mynd af Guðna Ágústssyni landbúnaðarráðherra á 

hestbaki í Mongólíu: 

 

Á framandi slóðum hjá frumstæðri þjóð 

í frægðarljóma sig baðar. 

Ríðandi, fattur að reka stóð 

ráðherra landbúnaðar. 

 

Fjóshendur 

Bundinn lögum ljóðaarfs 

í leit að svari spurnar. 

Undir kúm í erli starf 

orti ég Fjóshendurnar. 

 

Svo yrkir Hálfdan Ármann Björnsson á Hjarðarbóli á forsíðu nýútkominnar ljóðabókar sinnar „Fjóshendur" sem 

hann gefur út í tilefni af sjötugsafmæli sínu 12. desember 2003. Um bókina segir Hálfdan á baksíðu: 

„Kveðskapur sá er hér birtist, hefur aðallega orðið til á u.þ.b. 40 ára tímabili við hin daglegu störf, mest í fjósinu 

á Hjarðarbóli, hripaður niður á innvigtunarseðla mjólkurbílsins, fóðurblöndupoka eða annað sem til féll". 

 

Frá hagyrðingakvöldi 

Hagyrðingakvöld var haldið í Skúlagarði sl. vor og urðu þá til nokkrar ágætar vísur. Mættir til leiks voru 

alþingismennirnir Halldór Blöndal, Jón Kristjánsson og Steingrímur J. Sigfússon. Einnig frá vísnafélaginu 

Kveðanda þau Ingibjörg Gísladóttir og Ósk Þorkelsdóttir frá Húsavík og Þorfinnur Jónsson, Ingveldarstöðum. 

Stjórnandi var Ólafur G. Einarsson, fyrrv. forseti Alþingis. Um Ólaf G. kvað Jón Kristjánsson 

heilbrigðisráðherra: 

 

Ólafur með harðan haus 

af hlátri stendur á öndinni, 

ekki er hann samt alveg laus 

undan bláu höndinni. 
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Aðalspaugstofan 

Í byrjun kvöldsins leist Þorfinni ekki á blikuna að mæta alþingismönnunum og kvað: 

 

Kjarkurinn dvínar af kvíða ég brenn 

á knattvelli ljóðastandsins, 

því þeir eru allir atvinnumenn 

frá aðalspaugstofu landsins. 

 

Um Ólaf og Halldór 

Steingrímur J. orti um þá Halldór Blöndal og Ólaf Garðar: 

 

Á Halldóri Blöndal er heljarkjaftur 

þó halli hann undir flatt, 

En Ólafur Garðar er genginn aftur 

og gerir það nokkuð bratt. 

 

Flestum hlýtt til hans 

Þó hann hreyfist hægt úr stað, 

með hægðinni kemur ýmsu að. 

Flestum er okkur hlýtt til hans 

heilbrigðismálaráðherrans. 

 

Vegamál meðfram Jökulsá 

Deilt hefur verið um hvort nýr vegur eigi að liggja austan eða vestan við Jökulsá og um það orti Halldór 

Blöndal: 

 

Um fossinn hefur Einar ort 

þann óð sem ég tel bestan. 

Vegurinn verður annaðhvort 

austan hans eða vestan. 

Bændablaðið 28. okt. 2003 

 

 

Mælt af munni fram 

Bjarni E. Guðleifsson, ráðunautur hjá Búgarði, var sagður hafa ort eftirfarandi vísu um eigin krankleika en segir 

að það sé ekki rétt heldur hafi Stefán Vilhjálmsson yfirkjötmatsmaður ort vísuna í sinn orðastað en Stefán er sem 

kunnugt er snilldar hagyrðingur. Bjarni segir svo frá: 

 

Aðdragandinn er sá að ég veikist sjaldan, en held því fram að ég verði ofboðslega veikur, jafnvel þegar ég fæ 

venjulegt kvef eða hálsbólgu. Kona mín telur þetta kveifarskap og sýnir mér enga samúð og því leita ég stundum 

á náðir kvennanna í Búgarði til að fá meðaumkun. Helst leita ég til Gunnfríðar, sem er hér í afgreiðslunni, en þar 

eru viðtökur einnig heldur kuldalegar, jafnvel þótt ég beri mig afar illa. Um daginn fékk ég verstu hálsbólgu sem 

ég hef fengið á ævinni og undirtektir kvennanna voru þær sömu, þá orti Stefán í minn orðastað: 

 

Fjasað er um hversu bágt eigi Blair 

því bilaður sé fyrir hjarta, 

en enginn í veikindum vorkennir mér 

og vonlaust við Gunnfríði að kvarta. 

 

Hver orti? 

Veit einhver hver orti þessa ágætu vísu? 

 

Gengin leið er góðs á mis 

gegnum neyðarhreysi. 

Eg þó skreiðist áleiðis 

oft í reiðileysi. 

 

Á dögunum spurði ég um höfund vísunnar Margan hendir manninn hér... Vísan er eftir Magnús Þorsteinsson frá 

Gilhaga. 
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Grátur þagnaður 

Að loknu þingi LÍÚ orti Hjálmar Freysteinsson: 

 

Mér þykir Drottinn miskunnlátur 

og magnaður. 

Nú er þrjátíu og þriggja ára grátur 

þagnaður. 

Bændablaðið 11. nóv. 2003 

Nú er allt í lagi 

Pétur Þorsteinsson á Kópaskeri sendi þessa sögu og vísu á Leirinn:  

 

Einhverju sinni heimilaði Steindór Steindórsson, skólameistari MA, hópi nemenda að leigja rútu og skreppa til 

Reykjavíkur í verkfalli ræstingafólks. Leyfið veitti meistari með þeim skilmálum að rútunni skyldi snúið við ef 

verkfallið leystist áður en komið væri að vatnaskilum á Holtavörðuheiði. Eftirfarandi vísa var ort þegar hallaði 

suður af: 

 

Yfir kaldan eyðisand 

eitthvað suðrá bæi. 

Nú er horfið Norðurland, 

nú er allt í lagi. 

 

Víst ávalt þú varast skalt 

Stefán Vilhjálmsson yfirkjötsmatsmaður sá vísuna og sendi þá þessa bráðskemmtilegu vísu á Leirinn: 

 

Víst ávallt þú varast skalt 

voðalega hneiþu. 

Þegar mér er þvona kalt 

þarf ég að fara í peyþu. 

 

Samlegðaráhrifin 

Hjálmar Freysteinsson læknir lýsir samlegðaráhrifunum svona:  

 

Þegar Vilborg eignaðist vin 

var sem hið sterkara kyn  

gerði hana svera,  

hún sagði það vera 

samlegðaráhrifin. 

 

Ein af mörgum útgáfum 

Fyrir ekki löngu var þessi þula sett inn á vefinn og kom þá í ljós að allmargar útgáfur eru til af henni. Útgáfuna 

sem hér fer á eftir sendi Kristján Bersi, fyrrum skólastjóri, inn á vefinn og segir að lesa beri þuluna með 

austfirskri flámælgi. 

 

Ég vildi að sjórinn yrði að mjólk, 

undirdjúpin að skeri, 

fjöll og hálsar að floti og tólk, 

frónið að súru sméri. 

Uppfyllist óskin mín: 

öll vötn með brennivín, 

Holland að heitum graut, 

horngrýti gamalt naut, 

og Grikkland að grárri meri. 

 

Spurt um vísu 

Kristján Eiríksson spurði á Leir hvort einhver kannaðist við höfund þessarar vísu? 

 

Krummi snjóinn kafaði, 

kátur hló og sagði, 

að hún tóa ætlaði 

einum lóga gemlingi. 
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Útilokar harma 

Séra Hjálmar Jónsson segir á Leir að þessi vísa sé eftir Rósberg G. Snædal: 

 

Böndin þoka af hug og hönd, 

hjartað strokið varma. 

Johnnie Walker yljar önd, 

útilokar harma. 

Bændablaðið 25. nóv. 2003 

 

Mælt af munni fram 

Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra fór í heimsókn í Mjóafjörð sl. sumar að skoða þar fiskeldi og fleira. 

Hákon Aðalsteinsson, skáld og skógarbóndi, var þar staddur og heilsaði Guðna með þessari vísu: 

 

Dáfögur skreyta blómin borð, 

blikandi sólin vermir jörð. 

Sveitin er vel af guði gjörð 

og Guðni kemur í Mjóafjörð. 

 

Meistari vér minnumst þín 

Guðni fór líka fyrir skömmu á fund hjá Rafiðnaðarsambandinu í Hveragerði. Skömmu fyrir fundinn hringdi hann 

í séra Hjálmar Jónsson sem staddur var í Jóhannesarborg í S-Afríku og sagði að hann yrði að varpa skýru ljósi á 

mikilvægi rafiðnaðarmanna. Þá sagði Hjálmar: 

 

Rafmagnsljós á landið skín 

og lýsir fyrir alla. 

Meistari vér minnumst þín 

meðan vötnin falla. 

 

Krummi snjóinn kafaði 

Um höfund eftirfarandi vísu var spurt á Leir ekki alls fyrir löngu en ekkert svar hef ég séð enn og spyr því hvort 

einhver veit hver höfundurinn er: 

 

Krummi snjóinn kafaði, 

kátur hló og sagði, 

að hún tóa ætlaði 

einum lóga gemlingi. 

 

Vegna rímsins 

Ragnar Böðvarsson sagði frá því á Leir að Þór Magnússon hefði ungur lært þessa vísu og farið með á fundi í 

Iðunni: 

 

Hesturinn minn heitir Brúnt, 

ja, sá er nú ekki staður. 

Snýst hann rúnt um landsins punkt 

sem ég er lifandi maður. 

 

Þór spurði hvers vegna hesturinn héti Brúnt, en ekki Brúnn og svarið var: Það er vegna rímsins og hljóðstafanna. 

Þetta segir Ragnar réttilega skemmtilegt dæmi um illa stuðlaða vísu. 

 

Kirkjufellið að hverfa 

Jón Ingvar Jónsson orti þegar hann sá steinverk Árna Johnsens í sjónvarpinu: 

 

Árni Johnsen ötull hefur 

ákaft Snæfellsnesið sorfið, 

klappir molar, kletta skefur, 

Kirkjufell er næstum horfið. 

Bændablaðið 9. des. 2003 
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Mælt af munni fram árið 2004 

 

Magnús Ólafsson á Sveinsstöðum er meðlimur á Leirnum og góður hagyrðingur. Hann sendi þessa vísu þegar 

hann var nýkominn á Leirinn: 

 

Þykir engum þakkarvert 

í þessum leirsins ranni 

að illt ég hefi ekkert gert 

enda gull að manni. 

 

Frægur um fjórðunginn 

Séra Hjálmar Jónsson, góðkunningi Magnúsar, svaraði af bragði: 

 

Velkominn sértu, Magnús minn, 

margur sýnir þér vinarhót. 

Samt ertu frægur um fjórðunginn 

og framsóknarmaður í þokkabót. 

 

Baugalín í Borgarnesi 

Kristján Eiríksson orti þessar vísur og tilefnið þekkja sjálfsagt allir. 

 

Í Borgarnesi var Baugalín 

búin að flytja ræðuna, 

þegar blessuð þjóðin mín 

þoldi næstu mæðuna. 

 

Þá úti í London upp á grín 

átti fund með Hreini, 

í hálfkæringi, heillin mín, 

heiðursmaðurinn eini. 

 

Tár á mannafundum 

Rósberg G. Snædal orti einhverju sinni og má segja að tilefnið komi þar skýrt fram: 

 

Miðla ég tári á mannfundi 

manni náradregnum, 

þessi árans andskoti 

ætlar að klára úr flegnum. 

 

Fálkatyrðill 

Jóhanni S. Hannessyni varð að orði þegar hann fékk Fálkaorðuna: 

 

Fálkatyrðill fenginn er, 

feikna virðing sýnist það 

en svarið yrði erfitt mér 

ef þú spyrðir: Fyrir hvað?  

Bændablaðið 13. jan. 2004 

 

 

 

Mælt af munni fram  

Bókaútgáfan Hólar á Akureyri hefur gefið út bókina Austfirsk skemmtiljóð sem Ragnar Aðalsteinsson frá 

Vaðbrekku safnaði. Margar skemmtilegar vísur og ljóð eru í bókinni og víst að vísnavinir eru ekki sviknir með 

henni. Að sjálfsögðu á höfuðsnillingurinn Hákon Aðalsteinsson nokkrar vísur í bókinni og fara tvær hér á eftir. 

Eitt sinn hringdi maður í Hákon og bað hann að yrkja fyrir sig skammarvísu, hann væri ógurlega reiður við mann 

sem hann vildi þó ekki nafngreina en bað Hákon að setja saman eitthvað verulega krassandi. Hákon varð vel við 

því og orti: 
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Úr honum dáðleysisdrullan 

drýpur í lífskoppinn fullan. 

Við hann er fast 

allt veraldar last. 

Helvítis bölvuð bullan. 

 

Hákon hringdi svo í manninn og fór með vísuna. Hinn hlustaði með athygli, þagði um stund en sagði svo. 

,,Veistu það Hákon, ég er nú ekki svona reiður." Vísan var því aldrei notuð og er því á lausu ef einhvern vantar 

kröftuga skammarvísu. 

 

Að horfast í augu 

Hákoni var eitt sinn boðið í útreiðartúr sem hann afþakkaði með þessari vísu: 

 

Týndir og slasaðir bíða menn bana 

sem bægslast á hestum um grundir og hlíð. 

Ég hef fram að þessu haft fyrir vana 

að horfast í augu við það sem ég ríð. 

 

Af Guðlaugsstaðakyni 

Reynir Jónasson tónlistarmaður er snjall hagyrðingur. Á dögunum orti hann þessa vísu í orðastað frænda 

Hannesar Hólmsteins Gissurarsonar: 

 

Lífið mér þau örlög óf 

að eiga að frænda og vini, 

grodda kjaft og greindan þjóf 

af Guðlaugsstaðakyni. 

 

Meira af Hannesi   

Því var haldið fram að Hannes Hólmsteinn hafi tekið sitthvað að "láni" frá Helgu Kress í bók sína Halldór. Þá 

orti Jón Ingvar Jónsson: 

 

Hannes, þig skal ekki iðrast þess 

að endurnýta Laxness þar og hér  

en að birta bull úr Helgu Kress 

er býsna hart að fyrirgefa þér. 

 

Í túninu heima 

Jón Ingvar orti líka þessa limru um sama efni: 

 

Hvar sem að byggja menn bólin, 

björgin og dali og annes, 

er lægst var á lofti sólin 

menn lásu í áfergju' um jólin 

"Í túninu heima" eftir Hannes. 

 

O jæja 

Þessi vísa er eftir Harald Hjálmarsson frá Kambi og svipar nokkuð til vísu Bólu-Hjálmars Aumt er að sjá í einni 

lest. 

 

Hér er ljótt og lítið bú 

og langt á milli bæja. 

Drukkinn bóndi, digur frú, 

drullug börn, ojæja. 

Bændablaðið 27.  jan. 2004 
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Rangt af Rósa   
Rósberg G. Snædal orti þá frægu vísu Hart leikur Gunnar Hólastól. Hann orti stundum kaldhæðnar vísur og eftir 

eina voru ekki allir sáttir og Halldór Hafstað í Útvík orti þá hógværa áminningu til Rósbergs: 

 

Ólánssömum engir hrósa, 

illgjarn reynist margur granninn. 

Var það ekki rangt af Rósa 

að ráðast svona á fallinn manninn? 

 

Könnuðust ekki við Thor 

Meðan Sovétríkin voru og hétu fóru stundum nefndir frá Íslandi í boðsferðir í austurveg. Óttar Einarsson segir 

svo frá að í einni svona nefnd voru m.a.Thor Vilhjálmsson, sr. Gunnar Benediktsson og Páll Hallbjörnsson. 

Þegar út í samkvæmislífið var komið og byrjað var að halda skálaræður kom í ljós að einhverjir þar eystra 

könnuðust við sr. Gunnars en komu Thor ekki fyrir sig. Þegar þetta fréttist til Íslands gerði faðir Óttars,  

Einar frá Hermundarfelli, þessa vísu að gamni sínu: 

 

Á Gunnari virtust þeir vita skil 

þótt verðlaun og mútufé aldrei þægj´ann 

en vissu ekki að Thor væri til 

og trúðu því varla - þó að þeir sæj´ann! 

 

Þetta fyrirgaf Thor aldrei. 

 

Að kaupa banka 

Kristján Eiríksson  orti eftir eitt bankaránið í haust: 

 

Betra er að slá í banka lán 

og bankann síðan kaupa 

en að stunda rupl og rán 

með reiddan hníf - og hlaupa. 

Bændablaðið 10. febr. 2004 

 

 

Mælt af munni fram  

Fyrir skömmu var spurt á Leirnum um höfund þessarar ágætu vísu og hef ég ekkert svar séð. Veit einhver lesandi 

Bændablaðsins eftir hvern hún er? 

 

Elli hallar öllum leik, 

ættum valla að státa. 

Hún mun alla eins og Bleik 

eitt sinn falla láta. 

 

Glæsimenni 

Pétur Þorsteinsson á Kópaskeri sendi þetta inn á Leirinn: 

 

Eftirfarandi vísu í orðastað forsætisráðherra hafði kötturinn párað á bréfsnifsi og falið bak við sófann. Og dagsett 

1. febrúar 2004. 

 

Er ég Hannes augum ber 

óðar þá ég kenni 

í svip hans mót af sjálfum mér 

- sönnu glæsimenni. 

 

Keikó allur 

Hjálmar Freysteinsson sagðist hafa lesið í einhverju blaði að Keikó væri allur og orti af því tilefni: 

 

Nú er dimmt á norðurslóð, 

nú er Keikó allur. 

Agndofa spyr íslensk þjóð: 

Ertu bitur Hallur? 
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Auður og dramb 

Jón S. Bergmann var Húnvetningur og í hópi snjöllustu hagyrðinga á fyrri hluta síðustu aldar. Hann gat verið 

bæði beinskeyttur og meinlegur í vísum sínum eins og þessi vísa ber með sér: 

 

Auður, dramb og falleg föt 

fyrst af öllu þérist, 

menn, sem hafa mör og kjöt 

meira, en almennt gerist. 

 

Halldór forseti 

Jón Ingvar Jónsson orti þessa vísu þegar hann sá Halldór Blöndal í sæti forseta Íslands á umdeildum 

ríkisráðsfundi: 

 

Sýnum að valmenni enn hafi átt 

vort Ísland og hreyfumst úr sporum, 

sýnum í verki vorn samtaka mátt, 

sýnum við viljum og þorum 

og syngjum nú félagar hósanna hátt 

Halldóri forseta vorum. 

 

Nærvera 

Kristján Eiríksson  orti af sama tilefni: 

 

Frægan þeir héldu í fjarveru 

fund og hátíð. 

Nú er spurn eftir nærveru 

næsta fátíð. 

Bændablaðið 24. febr. 2004 

 

Eftir Pál eða Björgu?   

Við spurðum í síðasta þætti um höfund vísunnar Elli hallar öllum leik... Flestir segja hana eftir Pál Ólafsson. Þó 

voru þeir til sem töldu vísuna eftir Björgu Sveinsdóttur úr Kelduhverfi og skal hér ekki lagður á það dómur. Ekki 

orð um það meir.  

 

Það var eitthvað dauft á Leirnum einn daginn og þá sendi Gylfi Þorkelsson þessa ágætu limru í loftið. 

 

Þið andlausu limir á leir: 

Hér ljóðagerð bráðlega deyr! 

Ég hef ekkert að segja 

og ætla að þegja. 

Ekki svo orð um það meir! 

 

Baðvísur Valgerðar 

Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, var mynduð í bak og fyrir í sturtu og sundi á dögunum 

þegar hún kynnti nýjar íslenskar baðvörur. Auðvitað fóru hagyrðingarnir af stað. Hjálmar Freysteinsson orti 

þessa: 

 

Valgerður er voða nett 

en víst er skrítið að 

sjónvarpinu finnist frétt 

fari hún í bað. 

 

Stefán Vilhjálmsson lagfærði limru eftir Ólaf Stefánsson og sagði:  

 

Þegar Valgerður vætti sinn kvið, 

fór vafasöm hugsun á skrið, 

hún minnti mig á 

þegar Maó ég sá 

synda' í fljóti við fagnaðarklið. 
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Stefán sendi vísuna til kunningja síns á Akureyri og fékk þetta til baka: 

 

Þegar Valgerður vætti sitt brjóst 

þá varð öllum heiminum ljóst 

að þarna fer kona 

sem kannski er svona 

heldur meiri en maður við bjóst. 

 

Drottinn refsar 

Þegar þak Alþingishússins tók að leka og ráðherra varð fyrir bununni fóru hagyrðingar í gang.  

G. Þorkell Guðbrandsson orti þessa vísu: 

 

Hart er orðið heims um ból 

Heljar magnast plottin 

ef ráðherra í ræðustól  

refsar sjálfur Drottinn.  

 

Allt á einn veg 

Hreiðar Karlsson á Húsavík sendi þetta á Leirinn í tilefni lekans og sagði: ,,Þetta er allt á einn og sama veg.  Í 

haust láku þingmenn, nú er það húsið." 

 

Allir sem búa við ágjöf slíka 

úrlausnar vænta senn. 

Alþingishúsið lekur líka 

líkt og alþingismenn.   

 

Afleitur á skíðum   

Hjálmar Freysteinsson yrkir um væntanlegt forsetaframboð:       

       

Það er margt sem miður fer 

mörgu því við kvíðum, 

þó er verst hve Ástþór er 

afleitur á skíðum. 

Bændablaðið 10. mars 2004 

 

 

Mælt af munni fram 

Jón Ingvar Jónsson orti til Hjálmars Vilhjálmssonar þegar hann horfði á rannsóknarskipið Árna Friðriksson í 

höfn: 

 

Meinin öll sem Hjálmar hrjá 

himnafaðir lini. 

Loðnu fann hann ekki á 

Árna Friðrikssyni. 

 

Bruggvísur 

Á dögunum var sagt frá því að styrkja ætti endurgerð brugghúss í Húnavatnssýslu en eins og menn vita var Björn 

J. Blöndal aðal þefarinn hér á landi við að elta uppi bruggara. Ólafur Stefánsson orti þegar hann heyrði fréttina 

og sendi á Leir: 

 

Áður hlutu óspart kæru, 

eltir voru með Blöndals kyngi, 

en hljóta núna uppreisn æru, 

afbrotamenn úr Húnaþingi. 
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Einar Kolbeinsson sagðist hafa heyrt sveitunga sinn tuldra eftirfarandi fyrir munni sér í framhaldi af umræddum 

fréttum úr vestursýslunni: 

 

Vitneskjan mér veitist kær, 

virðist kvíðann laga, 

að hér rísi aftur bær, 

eftir mína daga. 

 

Bjarni Stefánsson bætti við ef það sama yrði gert í Skagafirði og í Húnavatnssýslu:  

 

Ef heima ætti sama sið 

að sinna, held ég styrkja yrði 

bróðurpartinn býst ég við 

af bæjunum í Skagafirði. 

 

Jakob Sigurjónsson Húnvetningur hældi húnverskum landa: 

 

Í Húnaþingi höfum vér, 

hegðun slíka vítt um grundir. 

Landabrugg er listgrein hér, 

og léttir mönnum daprar stundir. 

 

Heiðargæsin syngur  

Jón Ingvar Jónsson orti baksneidda braghendu vegna kátlegra tilburða framsóknar: 

 

Ef að Siv er synjað um að sitja lengur 

haginn grænn úr hlátri springur 

og heiðagæsin Verdi syngur. 

 

Veðurlýsing 

Spurt var um þessa veðurlýsingu á Leir á dögunum:  

 

Veðrið er hvorki vont né gott, 

varla kalt og ekki heitt. 

Það er hvorki þurrt né vott 

það er svo sem ekki neitt. 

 

Óttar Einarsson sagði að hún væri eftir Jónas Hallgrímsson. 

 

Upp á meltinguna 

Óttar sendi þetta líka á Leirinn: Vinur minn góður, sjómaður, hringdi í mig nýkominn í land og sagðist hafa 

fengið sér einn bjór "svona upp á meltinguna". Þá varð mér staka á munni eins og sagt er: 

 

Eftir velting, þurrk og þjór, 

þorsta, seltu og bruna, 

í sig skellti einum bjór 

upp á meltinguna.  

Bændablaðið 23. mars 2004 

 

 

Mælt af munni fram  
Spurt var á Leir um vísuna Er opna ég þetta yrkingarkver eftir Jón Helgason prófessor. Erlingur Sigtryggsson 

upplýsti að samkvæmt heimildum skrifaði Jón vísuna á eintak af bók sinni Úr landsuðri. Bókin var síðan seld á 

uppboði á Íslendingafundi og hreppti Árni Hafstað hana. Samkvæmt mínum heimildum er vísan svona: 

 

Ef opna ég þetta yrkingakver 

með andfælum við ég hrekk. 

Hvort er þetta heldur ort af mér 

ellegar Ríkharði Beck? 
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Eftir mig eða séra Matthías 

Stefán Vilhjálmsson þakkaði Erlingi fyrir gott innlegg í skemmtilega umræðu um háalvarlegt mál og orti: 

 

Gleymskan er komin á geðveikt stig 

þó gangi ég um með skáldafas. 

Er þessi staka eftir mig 

ellegar séra Matthías?  

 

Fínn og fagur 

Þorbergur Þórðarson rithöfundur orti eitt sinni: 

 

Nú er ég bæði fínn og fagur, 

fárra manna jafni, 

ekki feitur og ekki magur 

með eilíft líf fyrir stafni. 

 

Svo hugsaði hann sig örlítið um og sneri vísunni á þessa lund: 

 

Nú er ég bæði fínn og fagur, 

fáum mönnum líkur, 

ekki feitur og ekki magur 

aldrei fæðist slíkur. 

 

Kristján Eiríksson  setti þessar vísur á Leirinn. 

 

Ekki allt sálmar 

Nú stendur yfir lestur Passíusálmanna eftir séra Hallgrím Pétursson. Ýmislegt er til eftir Hallgrím sem ekki er 

beinlínis sálmakyns. Sumt er eignað honum með réttu en sumt vafalaust eftir aðra. Hér kemur vísa sem hann orti 

í orðastað konu sem býsnaðist yfir matarnautn bónda síns: 

 

Ég gaf honum fisk með flautum 

og fergjað skyrið óskammtað, 

átján stykki af ýsum blautum, 

ellefu hrogn og svilja spað, 

og sextán merkur af 

sullugrautum. 

Hann Sumarliði minn étur það 

 

Þegar Hallgrímur var á Hólum þótti hann vera kerskinn og kvað hann þá meðal annars svo um morgunverk 

Arngríms lærða: 

 

Sofnar, vaknar, sér við snýr, 

sest upp, étur, vætir kvið, 

hóstar, ræskir, hnerrar, spýr, 

hikstar geispar, rekur við. 

Bændablaðið 6. apríl 2004 

 

 

Mælt af munni fram 
Hjörleifur á Tjörn orti þessa skemmtilegu vísu: 

 

Á lokasíðu í lífs míns bók 

skal letruð þessi hending: 

Ævi hans var dirty joke, 

dauðinn happy ending! 

 

Upphafið og endirinn 

Þessi vísa er eftir gamlan mann sem var sjúklingur á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri en ég veit ekki hvað 

hann heitir. 
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Lífsins saga er lítils verð 

leit að skjóli og brauði. 

Upphafið er uppáferð, 

endirinn er dauði. 

 

Reynir aftur 

Einar Kolbeinsson orti þessa vísu og tilefnið þarfnast ekki skýringar: 

 

Fráleitt hefur fengið nóg, 

frakkur sýnir þráann. 

Ástþór reynir aftur þó, 

enginn vilji sjá´ann. 

 

Viðurkenning 

Pétur B. Jónasson, skósmiður á Akureyri, fékk viðurkenningu þegar hann hætti störfum og orti þá: 

 

Suma eltir ólánið 

öðrum vegnar betur; 

sjáið hvernig Sambandið 

sæmir gamla Pétur. 

 

Kvöl og pína 

Benedikt Jónsson orti þessa vísu eftir að hafa lesið grein Helgu Kress um bók Hannesar 

Hólmsteins um Halldór Laxness: 

 

Löngum talinn löstur var 

að lemstra, brjóta og týna. 

En hirðusemi Hannesar 

er Helgu kvöl og pína. 

Bændablaðið 27. apríl 2004 

 

Mælt af munni fram  
Kristján frá Gilhaga las frétt í Fréttablaðinu og orti þá á Leir: 

 

Reglugerðir gerast tamar 

gildi taka skal ein slík, 

eftir það má enginn framar 

úti míga í Reykjavík. 

 

Bjartsýnin 

Hjálmar Freysteinsson bætti þá við um sama efni: 

 

Okkar framtíð betri bíður 

bjartsýnin er engu lík.  

Nú verður áður en langt um líður 

lyktin skárri í Reykjavík. 

 

Örlagavíxlspor 

Jóhann S. Hannesson var inni á aðalatriðunum í þessu máli sem fylgt hefur mannkyninu lengi vel. Hann orti eitt 

sinn: 

 

Þegar hvergi fæst saltað, reykt né sigið, 

né sést uppvið bæjarvegg migið, 

þegar öll fæða er dóssett 

og allsstaðar klósett, 

þá er örlagavíxlsporið stigið. 
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Síminn fyrir sannvirði 

Eins og svo margar vísur Hjálmars Freysteinssonar þarfnast þessi engra skýringa: 

 

Símann fyrir sannvirði 

selja skal á uppboði, 

vinnuglaður gjaldkeri 

getur fylgt í kaupbæti. 

 

Tungan skilorðsbundin 

Þessa vísu mun Hjálmar Freysteinsson hafa ort þegar Pétur Pétursson, kollegi hans á Akureyri, fékk 

skilorðsbundinn dóm í Héraðsdómi fyrir óviðeigandi orðbragð um vaxtarræktarmenn: 

 

Svo Pétur hætti að hrella menn 

hentug leið var fundin, 

þó hann sé til í tuskið enn 

er tungan skilorðsbundin. 

 

Allt dæmt ónýtt 

Hákon Aðalsteinsson orti af sama tilefni: 

 

Berjast menn við harðan heim 

hreint á einu bretti 

dæmt var ónýtt undir þeim 

allt í hæstarétti. 

Bændablaðið 11. maí 2004 

 

 

 

Mælt af munni fram  
Jón Ingvar Jónsson orti á Leir þegar Hreinn Loftsson sagði sig úr Sjálfstæðisflokknum: 

 

Kvelur hlustir sarg og sónn, 

suð og urg vart þolir neinn,  

þó er eins og einhver tónn 

íhaldsflokksins virðist Hreinn. 

 

Harður fleinn 

Hjálmar Freysteinsson orti af sama tilefni: 

 

Særir holdið harður fleinn 

hrollur er í skrokknum, 

af því nú er enginn Hreinn 

í Sjálfstæðisflokknum. 

 

(Hreinn skrifast með stórum eða litlum staf.....) 

 

Kötturinn orti 

Pétur Þorsteinsson setti inn á Leir: 

 

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir mismælti sig freudískt í Kastljósinu í kvöld. Hún sagði eitthvað á þá leið að 

forsætisráðherra og núverandi dómsmálaráðherra (mig minnir að hún tiltæki þá tvo) hefðu varað við því alllengi 

að fjölmiðlar á Íslandi hefðu safnast á alltof margra hendur. Þorgerður leiðrétti sig auðvitað samstundis – en 

kötturinn glotti í kampinn og skaut að mér eftirfarandi vísum. 
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Hér er eins og allir sjá 

allt að fara úr böndum 

og fjölmiðlarnir orðnir á 

alltof margra höndum. 

 

Síst er hægt að sitja hjá 

er sagan fer úr böndum 

og fjölmiðlarnir enda á 

alltof margra höndum. 

 

Hættulegur lýðræðinu 

Hjálmar Freysteinsson sá skemmtilega hlið á fjölmiðlalögunum nýju:  

 

Á flestu illu ég átti von 

en áttaði mig varla á hinu; 

hversu Hallbjörn Hjartarson 

er hættulegur lýðræðinu. 

 

Bolludagseftirköst 

Kristján Eiríksson  orti um þau stóru orð sem nú falla á Alþingi um fjölmiðlafrumvarpið: 

 

Á Alþingi dynja nú orðin stóru 

og ymur á bekkjum sem falli skriður 

því bolludagseftirköst viðsjál vóru 

og vínberin lengi að ganga niður. 

 

Drottinn fór yfir strikið 

Jón Ingvar fór nýlega til rakara að láta klippa sig og sagðist þá hafa séð hvað lítið var eftir og orti: 

 

Áður helst minn hróður jók 

hárið þykkt og mikið. 

Drottinn gaf og Drottinn tók, 

Drottinn fór yfir strikið. 

 

Enda komið sumar 

Jón Ingvar orti þessa vorvísu nýlega: 

 

Veðurfarið okkar á 

engu nýju lumar. 

Nú er Esjan orðin grá, 

enda komið sumar. 

Bændablaðið 25. maí 2004 

 

Mælt af munni fram  
Þegar Davíð Oddsson sagði á dögunum eftir klukkustundar fund með Ólafi Ragnari Grímssyni, forseta Íslands, 

að þeir hefðu leikið badminton þegar þeir voru 18 ára og síðan þekkst með hléum, fóru hagyrðingar af stað. 

Hjálmar Freysteinsson orti:  

 

Ágætan þeir áttu fund 

í eina og hálfa klukkustund, 

þrættu lengi lon og don 

um leikreglur í badminton. 

 

Á gamals aldri 

Kristján Bersi orti af sama tilefni: 

 

Á æskuskeiði undu tveir 

við íþrótt sína lon og don. 

Á gamals aldri eru þeir 

enn að spila badminton. 
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Þusað lon og don 

Sigurður Ingólfsson bætti við: 

 

Endalaust er þvælt og þráttað, 

þusað bæði lon og don 

höfðingjarnir hefðu átt að 

halda sig við badminton. 

 

Ef heimurinn ferst 

Hjálmar Freysteinsson á síðustu orðin að sinni um þetta fræga fjölmiðlafrumvarp: 

 

Menn þrasa út af þessu og hinu 

í þinginu og sjónvarpinu, 

en hitt finnst mér verst 

ef heimurinn ferst 

út af fjölmiðlafrumvarpinu. 

 

Gott að vera ungur 

Hringur heitinn Jóhannesson listmálari frá Haga í Aðaldal orti einhverju sinni:  

 

Nú er bjart um vík og vog 

vermir sólin rekka. 

Gott er að vera ungur og 

eiga nóg að drekka. 

 

Fjallkóngurinn 

Spurt var um höfund þessarar vísu á Leir. Veit einhver lesandi Bændablaðsins hver hann er? 

 

Fjallkóngur í fjórtán ár  

flaugst ég á við seggi. 

Myndugur og mektarhár 

mölvaði réttarveggi. 

Bændablaðið 8. júní 2004 

 

Mælt af munni fram  
Séra Örn Bárður Neskirkjuklerkur flutti eldmessu í vor sem vakti verðskuldaða athygli. Árni Reynisson orti af 

því tilefni: 

 

Örn Bárður er harður í gráasta gríninu 

grimmur hans texti í lífsmagasíninu. 

Hverju skornu skaðræðissvíninu 

skolar hann niður með brauðinu og víninu. 

 

Ef þú skilja mundir 

Jóhannes Sigfússon á Gunnarsstöðum er ekki með mjög þykkt hár og einhverju sinni var verið að tala um skalla. 

Þá orti hann: 

 

Þér yrði skallinn afar kær 

ef þú skilja mundir, 

að þar sem mesta grasið grær 

er gjarnan lítið undir. 

 

Nefndi hann kartöfluna í því sambandi sem dæmi. 
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Líkhúsgjaldið 

Hagyrðingar tóku við sér á Leir þegar líkhúsgjaldið var hækkað á dögunum. Hjálmar Freysteinsson orti:  

 

Dýrtíðin er orðin ýkt 

aurum mínum fækkar, 

til að gjalda líkum líkt 

líkhúsgjaldið hækkar. 

 

Hreiðar Karlsson orti: 

 

Auðsins mikla og sterka ofurvald 

alla þegna um síðir nær að plokka. 

Tíu þúsund króna geymslugjald 

greiða verður fyrir dauða skrokka. 

 

Og Sæmundur Bjarnason bætti við: 

 

Á auramiðum ákaft dorga. 

Eignum svipta kroppinn snauðan. 

Heldur finnst mér hart að borga 

hótelkostnað eftir dauðann. 

 

Frægðarsól Davíðs 

Þessa snilldar vísu Jóns Ingvars þarf ekki að útskýra frekar: 

 

Frægðarsól Davíðs, fyrrum björt, 

fæst nú vart til að skína. 

Vinsældir hans og veldi ört 

virðist mér núna dvína. 

 

Nú er hann orðinn alveg snar, 

að Ólafi ræðst, samt hittir þar 

andskotinn ömmu sína. 

 

Við skulum biðja Guðna 

Einhverju sinni sagði Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra eitthvað í þá veru að stjórnarandstæðingar þyrftu að 

biðja Guð um fyrirgefningu. Þá orti Hjálmar Freysteinsson: 

 

Vísnagerð er vissulega puð 

og við hvort annað skáldin illa lynda. 

Við skulum biðja Guðna að biðja Guð 

að gefa okkur fyrirgefning synda. 

 

Ófriður í boði 

Jóhannes Sigfússon á Gunnarsstöðum orti þessa þegar forsetinn hafnaði fjölmiðlafrumvarpinu: 

  

Fjölmiðla er frumvarpið 

fremur þunnt í roði 

en Ólafur velur aldrei frið 

sé ófriður í boði. 

Bændablaðið 22. júní 2004 
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Mælt af munni fram  
Við spurðum um höfund vísunnar Fjallkóngur í fjórtán ár í 11. tölublaðinu og fengum svar. Að vísu á það að 

vera fimmtán ár en ekki fjórtán í fyrstu línu en höfundur vísunnar hét Ásmundur Gíslason sem bjó í Besey í 

Norðurárdal á 19. öld. Vísuna orti hann um Jón Sæmundsson, hreppstjóra að Hamri í Þverárhlíð og leitarstjóra 

og réttarstjóra í Fiskivatnsrétt. Þá var til lítil rétt sem hét Víghólsrétt og vildi Jón Sæmundsson leggja hana niður 

og fá allt féð í Fiskivatnsrétt og því fór hann og braut Víghólsrétt niður og það var tilefni vísunnar. 

 

Spurt á ný 

Enn á ný langar mig til að spyrja um höfund ágætrar vísu sem ég lærði á dögunum. Mannsnafnið þarf ekki að 

vera rétt: 

 

Sigurður hefur farið flatt 

flæktur í gögnum hæpnum, 

dæmdur fyrir að segja satt 

en sýknaður af glæpnum. 

 

Um suma 

Kristján Bersi sendi þessa skemmtilegu vísu á Leir ,,eins og ég lærði hann einhvern tímann í einhverju 

þjóðsagnasafni var hún á þessa leið": 

 

Ef sumir vissu um suma, 

hvernig sumir eru við suma, 

þegar sumir eru frá, - 

þá væru ekki sumir við suma 

eins og sumir eru við suma, 

þegar sumir eru hjá. 

 

Kommarnir og sálirnar 

Sumir kættust vegna dómsins yfir Davíð en hægri menn urðu reiðir og kölluðu alla sem kættust komma og að 

þeir hefðu allaf eina sál þegar svona mál kæmu upp. Þá orti Hjálmar Freysteinsson: 

 

Sýnist vera sannað mál 

segir okkur heimild traust, 

að kommar eiga eina sál 

en íhaldið er sálarlaust. 

 

Kjósendur bjánar 

Ragnar Ingi Aðalsteinsson frá Vaðbrekku sendi nýlega frá sér vísnabók sem hann kallar Ekki orð af viti. Á einum 

stað segir Ragnar að nokkrir frændur hans og vinir hafi boðið sig fram fyrir hina ýmsu flokka í kosningum en 

ekki fengið sérlega góða kosningu. Þá orti hann í orðastað þeirra allra: 

 

Mér finnst almættið ýtið og frekt 

og óhæf þess víðtæka mekt. 

Mér finnst kjörstjórnin kjánar 

og kjósendur bjánar 

og lýðræðið andstyggilegt 

 

Elsta listgreinin 

Ragnar Ingi Aðalsteinsson segir í kveri sínu Ekki orð af viti að menn hafi deilt um það hvort súludans væri list 

eður ei. Ragnar orti: 

 

Til listgreina ljúfra það telst 

og list í því gjörvöllu felst. 

Að leggjast á bakið 

með lífið allsnakið 

er allra listgreina elst. 

Bændablaðið 6. júlí 2004 
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Mælt af munni fram   
Stefán Vilhjálmsson rifjaði upp á Leir skemmtilegt erindi sem hann orti fyrir mörgum Herrans árum eftir að hafa 

horft á sjónvarpsmynd um einkenni alkóhólisma: 

 

Aldrei verð ég neinn alki talinn 

þó eigi ég víða pela falinn 

og detti svo í það af og til. 

Bakkus má hafa um helgar völdin, 

þó helli ég mér í glas á kvöldin 

á daginn er edrú - um það bil! 

 

Eins og einn góður vinur minn sagði stundum: "Nú er ég hættur að drekka, en ég er ekki fanatískur!" 

 

Kaupfélagsfundahretið 

Hjálmar Freysteinsson segir að í góða veðrinu hafi rifjast upp fyrir sér að þegar KEA veldið stóð með blóma var 

það árviss viðburður að hér kæmi svonefnt kaupfélagsfundarhret, stórhríð í nokkra daga þegar aðalfundur KEA 

var haldinn. Nú er af sem áður var:  

 

Núna er tíðin gjöful og góð  

og gerir bændurna ríka,  

kaupfélagið er komið úr móð 

og kaupfélagsfundurinn líka. 

 

Vissu ekki af vatninu 

Hjálmar orti líka á dögunum þegar flóðin miklu urðu í Jöklu: 

 

Jökla færir flest í kaf, 

flóðin því ég kenni  

að verkfræðingar vissu ekki af 

vatninu í henni. 

 

Kórdrengirnir 

Séra Hjálmar Jónsson Dómkirkjuprestur segir svo frá á Leir:  

 

,,Á dögunum var verið að setja forseta lýðveldisins inn í embætti. Allt fór það friðsamlega fram sem vænta mátti. 

Jón Kristjánsson heilbrigðisráðherra sat á næstfremsta bekk og sá yfir forsetann inn í kórinn hvar 5 (fimm) 

biskupar sátu á stólum "og höfðust lítt að en undirritaður breiddi úr sér fyrir altarinu. Undir sálminum Heyr 

himnasmiður... bærðist önd ráðherrans: 

 

Í messunni þar mátti sjá 

mildings ásýnd skína. 

En Hjálmar kíkti kankvís á 

kórdrengina sína. 

 

Vitlausramannahelgi 

Þórir Jónsson yrkir um verslunarmannahelgina: 

 

Vaknar í tjaldi vesælt lið, 

viti og krafti sérhver rúinn. 

Þetta er nú verra vesenið! 

- Vitlausramannahelgin búin! 
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Illviðrisdjöfull 

Þórir Jónsson segir þessa sögu og vísuna sem fylgir henni: 

 

,,Sigurbjörn K. Stefánsson, fyrrum skósmiður á Siglufirði, gaf árið 1967 út ljóðabók, mikla gersemi, 

handskrifaða listavel. Hann fluttist til Reykjavíkur á efri árum og kunni ákaflega illa við sig, ekki síst var 

veðurfarið honum lítt að skapi. Nú um stundir á þessi vísa líklega ekki illa við: 

 

Austri á rokið og rigningu er gjöfull, 

rennblotnar skinn sem flík. 

Andskotans, bölvaður illviðradjöfull 

er þessi Reykjavík. 

Bændablaðið 31. ágúst 2004 

 

 

Mælt af munni fram  
Hjálmar Freysteinsson sagði á Leir á dögunum: Íslenska þjóðin er söm við sig. Nú kemur í ljós að hún hefur 

hlaðið niður börnum í óhófi, sem ekkert pláss er fyrir í skólakerfinu. Svo kemst þetta upp löngu seinna. 

 

Þjóðin í súpuna settist, 

seint held ég byrðarnar léttist, 

hún sinnti ekki um vörn 

og sex hundruð börn 

eignaðist án þess að fréttist. 

 

Að tróna í 11. sæti 

Hjálmar orti þessa limru þegar Fréttablaðið sagði að Arnaldur Indriðason eða bók hans Grafarþögn "trónir um 

þessar mundir í ellefta sæti" á metsölulista í Svíþjóð. Mér var skemmt. 

 

Þó met sín þeir bæti og bæti 

blöskrað einhverjum gæti 

við tíðindi ný 

er menn taka upp á því 

að tróna í ellefta sæti  

 

Hugarangur 

Hreiðar Karlsson setti þessa vísu á Leirinn: 

 

Vondslega hefur oss veröldin blekkt, 

vilja og rænu svipt mig. 

Hefði ég betur hana þekkt 

hefði ég aldrei gift mig.  

 

Heilræðavísur 

Á landsmóti hagyrðinga á Djúpavogi 2003 fór Vilhjálmur Hjálmarsson, fyrrum menntamálaráðherra, með þessar 

alkunnu mjófirsku heilræðavísur: 

 

Hata skaltu helvíte 

og halda þig frá satane, 

að þeim gamla gjöra spé 

guðs svo hafnir í ríke. 

Best mun reynast bindinde 

á brennivíne og tóbake, 

en berðu þig eftir björginne 

sem best þú mátt hjá kvenfólke. 
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Gisin kirkja 

Mér er sagt að séra Helgi Sveinsson, sem var prestur í Hveragerði, hafa ort þessa 

frábæru vísu: 

 

Mig langar stundum ósköp til að yrkja 

um unaðs fagurt vor og litrík blóm 

en finnst ég eins og gömul gisin kirkja 

sem grætur yfir því að vera tóm 

 

Bjórþjófar 

Ágúst Marinó Ágústsson, Sauðanesi, kom með stuttu millibili í Austurheiðarkofa í Tunguselsheiði. Í seinni 

ferðinni ætlaði hann að gæða sér á bjór sem skilinn var eftir í þeirri fyrri. Þegar Ágúst greip í tómt varð honum 

að orði: 

 

Þjófar hafa þessu eytt 

þeir munu Bakkus lofa. 

Ekki er hægt að eiga neitt 

Í Austurheiðarkofa. 

Bændablaðið 14. sept. 2004 

 

 

 

Fjóshaugurinn  
Valdimar Gunnarsson kennari sendi þessa vísu á Leir og sagði hana vera frá Húsavík: 

 

Þegar hinsta fjöðrin fer 

og fjóshaugurinn hrynur 

og hvergi er hægt að hreykja sér 

þá hugsa ég til þín, vinur. 

 

Slóttugur nörd 

Mikið var ort um Hannes Gissurarson þegar bókin Halldór kom út í fyrra. Jón Ingvar Jónsson orti þessa limru: 

 

Hann Hannes vor hatar að slóra 

og hamast víst minnst á við fjóra. 

Hann sló inn í vörd, 

sá slóttugi nörd, 

um sexhundruð síður frá Dóra. 

 

Slæm í fótunum 

Stefán Vilhjálmsson sendi þessa vísu á Leir en sagðist ekki vita eftir hvern hún væri: 

 

Nú er ég með á nótunum, 

næ því pilta hylli, 

frekar slæm í fótunum 

en feikna góð á milli. 

 

Himins vangaskeggið  

Þessi vísa var eitt sinn birt á Leir og spurt um höfund en ég hef ekkert svar séð: 

 

Blæs í fangið, breytt er átt, 

boðar stranga hreggið. 

Niður hangir hélugrátt 

himins vangaskeggið. 

Bændablaðið 28. sept. 2004 
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Mælt af munni fram 

Nú yrkja menn á Leir um kennaraverkfallið og Hreiðar Karlsson segir: Kennaradeilan er enn í hörðum hnút. Nú 

hafa báðir samningsaðilar lofað því að koma á næsta fund, án þess að hafa nokkuð til mála að leggja. Þetta getur 

orðið sérkennilegur fundur, til dæmis á þessa leið:  

 

Kennaraverkfallið treinist í talsverða stund 

og tímana langa nemendur mega þreyja. 

Deiluaðilar ætla að koma á fund 

án þess að hafa nokkuð frekar að segja.  

Fundurinn verður allur á eina lund; 

Ásmundur hlustar á samningamennina þegja.  

 

Hverjum að kenna? 

Árni Reynisson bætir við og segir: 

 

Og nú þegar önnur vikan verður frá 

virðist um það snúast þessi senna: 

ekki hvernig, hvenær eða hvort það á  

heldur hverjum þetta er alltsaman að kenna 

 

Ber lítið á hæfileikunum 

Að sjálfsögðu yrkja menn líka um Jón Steinar og baráttu hans og annarra um að koma honum í hæstarétt. 

Hreiðar Karlsson segir: Enn er þrasað um hæstarétt og tilnefningu dómara. Hópur valinkunnra lögmanna hefur 

gengið fram fyrir skjöldu til að benda á vanmetna og að því er okkur skilst - lítið þekkta hæfileika Jóns Steinars. 

Vandséð er hvernig hægt var að gera Jóni ljótari grikk en þetta, eða þannig:  

 

Jón er eflaust engum manni líkur, 

enda nógir til að greina frá því. 

Þó að hann sé hæfileikaríkur, 

hefur sjaldan borið mikið á því.  

 

Inni er bjart við yl og söng 

Séra Hjálmar Jónsson sendi þessa vísu Þórðar Kárasonar frá Litla-Fljóti á Leirinn og telur hana orta á 

Hveravöllum: 

 

Nóttin vart mun verða löng 

vex mér hjartastyrkur. 

Inni er bjart við yl og söng, 

úti svartamyrkur. 

 

Ólafur Stefánsson sagði vísurnar vera tvær og þá síðari svona: 

 

Þessi bolli lífsins laun 

ljúf og holl mun bera, 

en elta rollur út um hraun 

einn má skollinn gera. 

 

Kveðja 

Þegar einn af kunningjum Hákonar Aðalsteinssonar, skálds og skógarbónda á Húsum, varð fimmtugur fékk hann 

þessa kveðju frá vini sínum: 

 

Kveðjur skulu vinum valdar, 

verðugt er að minnast dagsins. 

Nú skal hylltur hálfrar aldar 

höfuðverkur samfélagsins. 

Bændablaðið 12. okt. 2004 
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Mælt af munni fram 

Algengt er að fólk tali um veðurguði, segist ætla að biðja veðurguðina um gott veður. Þetta er órökrétt því að í 

flestum trúarbrögðum er bara til einn guð. Aftur á móti er til fjöldi engla og Páll Bergþórsson, veðurstofustjóri 

fyrrverandi, segir að veðurenglarnir séu fjórir; Suðri, Norðri, Austri og Vestri. Þessu til staðfestingar nefnir hann 

ævagamla vísu sem er á þessa leið: 

 

Voldugir Drottins veðurenglar fjórir, 

höldum gefi hægan byr 

hef ég þess eigi beðið fyr. 

 

Á rjúpunni sannast 

Erlingur Sigtryggsson bætti við vísu um rjúpnaveiðina og blandaði pólitík inn í málið. 

 

Á rjúpunni sannast ennþá að 

algild sannindi blífa: 

Sjálfstæðisflokkurinn fellir það 

sem Framsókn reynir að hlífa. 

 

Löngunin til að skemma 

Nú eru hagyrðingar á Leir farnir að yrkja um sprenginguna miklu fyrir austan sem samgönguráðherra stjórnaði. 

Hjálmar Freysteinsson segir: 

 

Sumum gerir lífið leitt 

löngunin til að skemma. 

Sturlu var í hamsi heitt 

og haftið rauf of snemma. 

 

Sex í einu höggi 

Davíð H. Haraldsson bætti við um sama efni: 

 

Sturla illa starfið vann 

í stundarbræði. 

Sex í einu höggi hann 

hélt að næði. 

 

Eflaust fyrir klaufaskap 

Hjálmar Freysteinsson hélt áfram að yrkja um sprenginguna: 

 

Á Austurlandi eru menn 

ánægðir og hissa í senn, 

að þar Sturla engan drap 

- eflaust fyrir klaufaskap. 

 

Gæsalappir 

Egill Jónasson orti þessa frægu gæsalappavísu þegar hann mætti stúlku sem hafði misjafnt orð á sér: 

 

Við skulum ekki hafa hátt 

hér er gæs að vappa. 

Margur hefur yndi átt 

innan gæsalappa 

 

Afneitum Kristni 

Kristján Eiríksson segir að eftirfarandi vísu hafi gamall Framsóknarmaður hvíslað að sér á dögunum þegar tal 

okkar barst að tilvistarvanda flokksins: 

 

Þótt sortni um sólarhvel 

og sígræn trén visni 

allt mun þó enda vel: 

Við afneitum  Kristni.   
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Svar  við spurningu 

Ég spurði á dögunum eftir höfundi vísunnar: Blæs í fangið/breytt er átt. Vísan er sögð eftir Benedikt Einarsson 

frá Hallanda í Eyjafirði sem fæddur var 1852 og dáinn 1928.  

Bændablaðið 26. okt. 2004 

 

 

Mælt af munni fram 

Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra mætti að sjálfsögðu á Sauðamessuna í Borgarnesi á dögunum og hélt þar 

mikla messu yfir gestum. Jón Kristjánsson heilbrigðisráðherra er líka áhugamaður um íslensku sauðkindina en 

hann komst ekki á Sauðamessuna. Þess í stað hringdi hann í Guðna og bað hann flytja fólki kveðju sína og vísu 

sem hann orti í orðastað Gísla Einarssonar yfirsauðs og fréttamanns enda var hann allt í öllu við að koma 

messunni á. Vísa Jóns er svona: 

 

Sólin skína á haf og hauður 

hljómfagurt er Íslandslag. 

Ég er orðinn yfirsauður 

og ætla að fagna hér í dag. 

 

Halldór kominn til valda 

Hjálmar Freysteinsson orti 15. september sl. og þarfnast vísan ekki frekari skýringa: 

 

Oss voru sköpuð örlög hörð 

eigum víst margs að gjalda. 

Hér var í morgun hrímuð jörð 

og Halldór kominn til valda. 

 

Bjargar þeim sem bágast eiga 

Seðlabankinn hefur tekið við mörgum pólitíkusum sem hafa þurft þægilegt starf á lokasprettinum. Um þetta var 

eitt sinn ort: 

 

Sumir kveðja klökkum hreim 

af kaleik beiskum teyga. 

Seðlabankinn bjargar þeim  

sem bágast jafnan eiga. 

 

Hélt áfram að tala 

Hjálmar Guðmundsson, fyrrum bóndi í Fagrahvammi á Berufjarðarströnd, var eitt sinn á sýslufundi í Suður-

Múlasýslu. Þá kom maður einn í ræðustól, sagðist hafa ætlað að hugsa um málið sem til umræðu var en ekki haft 

til þess tíma en talaði þó um efnið nokkra hríð. Þá orti Hjálmar: 

 

Skyldi ég eiga að leggja‘onum lið 

eða láta hann bara mala. 

Hann ætlaði að hugsa en hætti við 

og hélt bara áfram að tala. 

 

Að hugsa og hanna 

Pétur Þorsteinsson orti þessa vísu eftir að hafa hlustað á umræður um vændisfrumvarp Kolbrúnar Halldórsdóttur 

á sínum tíma: 

 

Fyrst þarf að hugs‘upp og hanna það 

hefja svo rannsókn og kanna það 

í fjölmiðlum sýna og sanna það 

og setja lög til að banna það. 

Bændablaðið 9. nóv. 2004 
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Yfirmenn bera aldrei sök   
Kristján Bersi Ólafsson sendi eftirfarandi inn á Leirinn: ,,Þetta datt mér í hug í dag eftir að hafa hlustað á alla 

fréttatíma síðan í morgun: 

 

Þótt að því liggi engin rök 

er það svo í bráð og til lengdar, 

að yfirmenn bera aldrei sök, 

- en undirtyllurnar skulu hengdar. 

 

Ólíkt hlutskipti 

Davíð Hjálmar Haraldsson orti að gefnu tilefni: 

 

Í Keflavík vor Kanar gæta, 

með kurt er að þeim dátum hlúð 

en hermenn okkar horskir mæta 

handsprengjum í teppabúð. 

 

Nýjasta samráðið 

Kristján Eiríksson  orti þegar afsökunarbeiðni olíufélaganna birtist í blöðunum: 

 

Þá Esso, Skeljung og Olís grunar 

óvænta töf á veginum 

og allir biðjast því afsökunar 

á einum og sama deginum.  

 

Peningalyktin  

Á hagyrðingakvöldi á Vopnafirði var kvartað yfir fnyknum frá loðnubræðslunni sem sumir kalla peningalykt. Þá 

orti Ragnar Aðalsteinsson: 

 

Því sem hagnað góðan gaf 

gjarnan fylgdi nokkur vandi. 

Það er löngum ólykt af  

öllu þessu gróðastandi. 

 

Annan og betri íhaldsmann 

Á framboðsfundi á Austurlandi fyrir mörgum árum lét Lúðvík Jósepsson þau orð falla að ekki yrði létt að gera 

betri mann úr Sverri Hermannssyni. Þá orti Helgi Seljan: 

 

Lagið á ýmsu Lúðvík kann 

en létt mun það ekki vera 

ef annan og betri íhaldsmann 

hann ætlar úr Sverri að gera. 

Bændablaðið 23. nóv. 2004 
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Mælt af munni fram 

Jón Ingvar Jónsson sendi þessar skemmtilegu vísur og formála að þeim inn á Leirinn:  

 

Sigurjón í Skollagróf orti í fyrra þegar hann fór fram hjá Núpsstað góða vísu eins og hann gerir svo oft. Tilefnið 

er að bræðurnir sem þar búa eru á milli níræðs og tíræðs, eins og reyndar þau systkini öll, fimm talsins. 

 

Góðum stað ég geri skil, 

gelta á hlaði rakkarnir 

og hundrað ára hér um bil 

hérna eru allir krakkarnir. 

 

Í Vík orti Sigurjón: 

 

Inn til Víkur ók í hlað, 

inn af sjónum beljar Kári. 

Það ku rigna á þessum stað 

365 daga á ári. 

 

 

Indriði frændi minn 

Kristján Bersi Ólafsson segir frá því á Leirnum að opinberir starfsmenn voru eitt sinn sem oftar að semja um 

laun sín. Þá var formaður launanefndar ríkisins Indriði Þorláksson, núverandi skattstjóri. Jóni Thor Haraldssyni 

heitnum þótti hann býsna þver og harðdrægur, en þeir voru þremenningar að skyldleika. Hann orti þá: 

 

Síst ertu mannasættir 

og sínkari en andskotinn. 

Þú sverð þig í aðrar ættir 

Indriði frændi minn. 

 

Bænheyrsla 

Stefán Vilhjálmsson kjötmatsformaður sendi þetta á Leir: 

 

Ég var veðurtepptur í 3 tíma á Reykjavíkurflugvelli í gær vegna mikillar ofankomu þar í bæ. Ekki rofaði til fyrr 

en ég gaukaði vísu að sr. Jóni Aðalsteini Baldvinssyni, skólabróður mínum, sem einnig beið fars: 

 

Úti snjóhvítt enn er löður, 

eina lausn þó finn: 

Heyrðu nú í himnaföður, 

Hólabiskup minn! 

 

Og það var eins og við manninn mælt, innan stundarfjórðungs hafði stytt upp og hélst svo þar til við vorum 

komnir í loftið. 

 

Snjór í Reykjavík 

Hjálmar Freysteinsson orti af sama tilefni og Stefán bænina. 

 

Nú er úti allur friður 

angistin er fáu lík, 

allt að fara norður og niður, 

nú er snjór í Reykjavík!! 
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,,Ómetanleg tjón“ 

Kristján Bersi Ólafsson sagðist hafa heyrt í umræðum á alþingi að marglesið var upp úr bréfi frá umboðsmanni 

barna þar sem sagt var að börn hefðu beðið ,,ómetanlegt tjón“ vegna kennaraverkfallsins. Betur að satt væri, datt 

mér fyrst í hug, en síðan hnoðaði ég þessu saman: 

 

Eftir því sem árin líða 

eflist þessi bón: 

að ég megi sem oftast bíða 

ómetanlegt tjón. 

 

P.S. Samkvæmt orðabókinni merkir ómetanlegur: „sem ekki verður metinn sem skyldi, mikilvægur.“  

   

Bændablaðið 12. des. 2004 
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Mælt af munni fram árið 2005 
 

Hreiðar Karlsson orti um deilur þeirra Gunnars Birgissonar og Marðar Árnason á Alþingi og sagði Hreiðar að nú 

væru alþingismenn komnir í jólaskap og hjálpi hver öðrum, þegar eitthvað bjátar á: 

 

Fróðir verða fávísum að liði, 

feta báðir gullna meðalveginn. 

Gunnar kennir Merði mannasiði, 

Mörður virðist afskaplega feginn.   

 

Sitja loks hjá 

Hjálmar Freysteinsson orti um einhverja alþingismenn: 

 

Sumir þannig sannfæringu sína tjá 

þeir segja nei og síðan já 

og sitja loks hjá. 

 

Glæst er á skriði flokksins fley        

Þegar bygging álversins í Straumsvík var til umræðu þurfti bæjarstjórn Hafnarfjarðar að fjalla um þrjú mál sem 

tengdust Hafnarfirði og álverinu. Framsóknarflokkurinn átti þá einn fulltrúa í bæjarstjórn Hafnarfjarðar. Við 

afgreiðslu málanna sat hann hjá við fyrsta málið, síðan greiddi hann atkvæði gegn máli númer tvö en greiddi 

atkvæði með máli númer þrjú. Þá orti Andrés Kristjánsson, þáverandi ritstjóri Tímans: 

 

Glæst er á skriði flokksins fley 

með fræknu liði og snjöllu, 

það situr hjá og segir nei 

og síðan já við öllu. 

 

Ögn kvíðin   

Í tilefni af mikilli grósku í skrifum um Halldór Laxness orti Hermann Jóhannesson: 

 

Óþreyjufull vér eftir bíðum 

öllu sem skráð um Halldór var. 

Aftur á móti ögn vér kvíðum 

æviminningum Hannesar. 

 

Út um þúfur 

Kristján Eiríksson  orti eftir flutnings Morgunblaðsins í Hádegismóa við Rauðavatn: 

 

Inn um lúgur berst hér bar'inn 

Bónusstúfur 

af því Mogginn er nú farinn 

út um þúfur. 

 

Þó ég yrki ókeypis 

Mikið var rætt um greiðslur til söngvara eftir ákveðna styrktartónleika í desember sl. Þá orti Hreiðar Karlsson: 

 

Frægðarinnar fer á mis, 

fremur ligeglaður. 

Þó ég yrki ókeypis 

eins og vitlaus maður.   

 

Yrki jafnvel ókeypis 

Hjálmar Freysteinsson bætti við: 

 

Ég hirði lítt um heimsins glys 

og hugverk mín ég ódýrt sel, 

yrki jafnvel ókeypis 

ef ég fæ það borgað vel. 
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Í þessum harða heimi 

Hjálmar á einnig næstu vísu og það hefur ekki legið vel á honum þegar hann orti hana. 

 

Í þessum harða heimi    

er hryllilegt öfugstreymi. 

Lítið og illa yrkist 

en andskotans krónan styrkist. 

 

Tek fram að hér er eingöngu átt við mínar eigin yrkingar. 

 

Haltur á hægri löpp 

Látum þessa ljúfu vísu loka þættinum að þessu sinni. Höfundinn þekki ég ekki. 

 

Vinstri ristin er voða slöpp, 

ég varla í fótinn tylli, 

haltur er stundum á hægri löpp, 

en heilbrigður á milli. 

Bændablaðið 11. jan. 2005 

 

 

 

Mælt af munni fram 

Kristján Eiríksson sendi þennan skemmtilega pistil á Leirinn fyrir skömmu:  

 

Fjallkonuháttur eða a.m.k. sum afbrigði hans var á öldum áður nefndur Hakabragur og hefur Jón Samsonarson 

skrifað um þann brag lærða ritgerð í Véfréttir, afmælisrit sem fært var Vésteini Ólasyni fimmtugum. Hvað varðar 

vísurnar hér á eftir um mikið magn af snjó þá geta þær vart talist Hakabragur þó einn, tveir eða þrír hortittir séu í 

hverri vísu. 

 

Af þykkum snjó er mikið magn 

sem má nú sjá 

að af honum sé eitthvert gagn 

er af og frá. 

 

Já, nú er mikið magn af snjó 

og mæða slík 

að gárungunum gefst ei ró 

á Grenivík. 

 

En regnið kemur bráðum blautt 

þá byrjar þjór 

og landið verður aftur autt 

og enginn snjór. 

 

Þessir hortittir gefa vísunum reyndar ekkert skáldskapargildi enda það aðeins á færi snillinga eins og Stefáns 

Vagnssonar og Haralds Hjálmarssonar frá Kambi. Sem dæmi um Hakabrag tekur Jón Samsonarson meðal annars 

þessar vísur: 

 

Svei þér, Rauður, farðu veginn, 

faðir minn sagði. 

Rauður gaf sig ekki að því 

og drattaði suður eftir. 

 

Og 

 

Haki er sig herlegur mann, 

heldur á hatti sínum. 

Það kann verða annað ár 

að betri  hattur fáist. 
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Að landinu hraki 

Margar vísur í hakabrag flæddu inn á Leirinn. Stefán Vilhjálmsson sendi þennan pistil: 

 

Alltaf þegar ekta leirburður er til umræðu dreg ég fram gamla og gulnaða úrklippu með eftirfarandi hendingum 

eftir óþekktan höfund. Þær birtust í blaði (Dagblaðinu eða Tímanum?) honum til háðungar. Greinilega ortar í 

bullandi kosningabaráttu. 

 

Alþýðuflokkinn allir þekkja, 

sem stjórna þarf á lóðinni. 

Á verðbólgunni mun hann klekkja, 

svo líki allri þjóðinni. 

 

Lóðin okkar landið er, 

með skuldafen að baki. 

Vaxtatölur sýna mér, 

að landinu okkar hraki. 

 

Gerið ekki grín að mér 

Guðbrandur Guðbrandsson sendi þennan pistil á Leirinn:  

 

Mér dettur í hug gömul "vísa" frá því á miðri síðustu öld, sem kveðin var í einhvers konar atvinnubótavinnu á 

Hofsósi af öllum stöðum, þar sem menn mokuðu skurð upp á gamla mátann með skóflum og hökum. Einhver 

ágreiningur mun hafa orðið ofan í skurðinum um vinnusiðfræði og þá kvað einn og lokaði umræðunni þar með:  

 

Gerið ekki grín að mér 

með gamla húfu og ljóta,  

ég gef mér þó tíma til  

að fara í mat og kaffi.  

 

Mér skilst að ekki hafi verið kveðið meira í þeim vinnuflokki þann daginn. 

Bændablaðið 25. jan. 2005 

 

 

 

Mælt af munni fram 

Ólafur Stefánsson setti þessa sögu og vísu á Leirinn:   

 

Árið 1732 var skólapilti nokkrum, Bjarna Jónssyni, vísað úr Skálholtsskóla, sumir segja fyrir kukl. 

Galdratilburðir voru ekki óþekktir þar. Má kannski segja um brottreksturinn eins og í auglýsingunni Heppinn! 

Kannski fékk hann að éta þar sem hann lenti.  Ekki vitum við það, en Bjarni orti vísu er hann hélt úr hlaði og er 

hún svona: 

 

Héðan í burt með frið eg fer 

feginn og hjartaglaður. 

Veit eg ei, hvort verra er, 

Víti eða Skálholtsstaður. 

 

Núna stækkar Reykjahlíð 

Friðrik Steingrímsson orti þegar jarðskjálfti varð á Norðurlandi í vetur. Þegar jarðskjálfti varð á Indlandi þá 

gengu flekarnir saman, en á Norðurlandi, þá gliðnar landið. 

 

Núna er víða neyðarstand. 

Núna er ekki tíðin blíð. 

Núna skelfur Norðurland. 

Núna stækkar Reykjahlíð. 
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Þingeyingar blása út 

Kristján Eiríksson  bætti við um sama efni: 

 

Þingeyingar þykja grand, 

Þingeyingar eru kjút. 

Þingeyinga þrútnar land, 

Þingeyingar springa (blása) út. 

 

Þrælarnir 

Davíð Hjálmar Haraldsson orti að gefnu tilefni: 

 

Þegar flytja þurfti inn 

þræla til að pína 

pöntuðum við pöpulinn 

í Portúgal og Kína. 

 

Meðalmennska 

Stefán Vilhjálmsson sendi þetta á Leirinn:  

 

Skemmtilegar umræður voru hér í kaffistofunni á Búgarði um kosti og galla þess að sýna yfirburða hæfileika á 

einhverjum sviðum. Einn góður maður hélt því fram að meðalmaðurinn væri affarasælastur og sagðist sjálfur 

hafa það að markmiði að skara fram úr í meðalmennsku. Veltu menn fyrir sér hvort í því fælist þversögn! Kveðið 

var: 

 

Afburðamenn að lofa er lenska, 

leysa þeir skulu flest. 

Framúrskarandi meðalmennska 

mér finnst þó duga best. 

 

Kjötfjallið kúnstnerinn reykir 

Hákon Aðalsteinsson, sá landskunni hagyrðingur á Brekkugerðishúsum í Fljótsdal, er einnig þekktur fyrir natni 

við að reykja kjöt og gerir talsvert af því fyrir ættingja og vini í aðdraganda jólanna. Frændi hans, Baldur 

Grétarsson á Kirkjubæ, frétti að í kjöthúsi Hákonar stæði barnavagn á gólfi og velti fyrir sér hlutverki hans þar.  

Sendi hann Hákoni eftirfarandi limru: 

 

Kjötfjallið kúnstnerinn reykir 

og kúnninn um varirnar sleikir 

en vinnulag nýtt  

að vagga því blítt 

í vöggu, það kærleika kveikir. 

 

Hákon svaraði að bragði: 

 

Á króknum þú krofið metur, 

komið á tíunda vetur.  

Ef mýkja þarf upp 

magál og hupp 

er vissara´að vagga því betur. 

Bændablaðið 8. febr. 2005 

 

 

Mælt af munni fram 

Einhvern tímann mun Helgi Sæmundsson hafa sagt eitthvað um Skagafjörð sem Hannesi Péturssyni skáldi líkaði 

ekki og þá orti hann til Helga: 

 

Ef þú níðir aftur fjörðinn minn 

ætla ég að skora á þig í sjómann. 

Gerist þessi glæpur þriðja sinn 

mun Guðrún frá Lundi rita um feril þinn 

og nefndarstörf í níu binda rómann. 
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Allir Hólmsteinarnir 

Allir muna átökin í kringum fjölmiðlafrumvarpið og síðan forsetakosningarnar í fyrra. Indriði á Skjaldfönn orti 

að loknum forsetakosningunum: 

 

Eftir mikið fát og fum 

fötuðust Davíð varnir. 

Auðum skiluðu atkvæðum 

allir Hólmsteinarnir. 

 

Skammdegisvísa 

Þessa frábæru skammdegisvísu orti Kristján Eiríksson um síðustu áramót og sendi á Leirinn: 

 

Starir nóttin brúnablökk, 

byrgjast sálargluggar. 

Svo er orðin dimman dökk, 

að deyja allir skuggar. 

 

Koníak fyrir afganginn 

Ingi Steinar Gunnlaugsson á Akranesi segist lítið fara í búðir en í vangaveltum um hvort selja ætti vín í 

matarbúðum varð þessi vísa til: 

 

Eflaust myndi ólmur hlaupa 

út í búðir hvert eitt sinn 

ef ég mætti kátur kaupa 

koníak fyrir afganginn. 

 

Fyrsta vísa ársins 

Jón Ingvar Jónsson orti þessa skemmtilegu vísu um áramótin síðustu: 

 

Gengur ár í garð hjá mér 

glæstra nýrra vona. 

Fyrsta vísa ársins er 

einfaldlega svona. 

 

Markið hans Guðna 

Fyrir skömmu birtist í Bændablaðinu mynd þar sem Ólafur R. Dýrmundsson ráðunautur sést afhenda Guðna 

Ágústssyni landbúnaðarráðherra fyrsta eintak Landsmarkaskrár 2004. Fram kom að Guðni ætti fjármark í 

bókinni og eina kind í heimahéraði sínu, Árnessýslu. Mark þetta höfðu Ólafur og fleiri aðstoðað Guðna við að 

finna á liðnu ári. Þá kastaði faðir Ólafs, Dýrmundur Ólafsson nýlega orðinn níræður, fram þessari vísu: 

 

Ólafur fæst við æði margt, 

eitt er það með fleiru. 

Hann hefur Guðna helgað mark, 

heilrifað bæði eyru. 

 

Fleiri sendiráð 

Þessi háðsádeila Hjálmars Freysteinssonar þarfnast ekki skýringa: 

 

Ef að lokum síminn selst 

sýnist þegar að er gáð, 

bjarga þjóðarbúi helst 

að byggja fleiri sendiráð. 

Bændablaðið 22. febr. 2005 
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Mælt af munni fram 

Kristján Bersi Ólafsson sendi þessa skemmtilegu frásögn og vísu inn á Leirinn: 

 

Jón Jónsson bjó á Gilsbakka á Kjálka í Akrahreppi í Skagafirði. Hann var Eyfirðingur að uppruna, bróðir Ara í 

Víðigerði, föður Steingríms Arasonar uppeldis- og kennslufrömuðar. Í Skruddu Ragnars Ásgeirssonar segir frá 

því að síðkvöld eitt í myrkri hafi verið komið á baðstofugluggann í Víðigerði og þar kveðin vísa ,,ógurlega 

dimmum rómi“: 

 

Seint á kvöldin sækir að 

sá sem húsum ríður. 

Ari, komdu út á hlað, 

afturgangan bíður. 

 

Sagt er að þá hafi Ari mælt um leið og hann gekk til dyra: ,,Annaðhvort er þetta andskotinn sjálfur eða hann Jón 

bróðir minn á Gilsbakka.“   

 

Og reyndist síðari tilgátan rétt. 

 

Þó að flygi fokker hjá 

Jón Ingvar Jónsson sendi þessar kirkjuvísur, ortar í Dómkirkjunni, á Leirinn: 

 

Til að forðast fjörbrot stór 

og freistingarnar ljótar 

ég til messu í morgun fór 

mér til sálubótar. 

 

Séra Hjálmar sagði frá 

og siðu góða kenndi. 

Þó að flygi fokker hjá 

fórst það vel úr hendi. 

 

Þetta var ágæt  þriggja skírna messa og voru þrjú stúlkubörn skírð, enda konudagur. 

 

Klögumálin í rénun 

Nokkuð hefur verið ort um afturkomu Kristins H. Gunnarssonar í nefndir og ráð Framsóknarflokksins. Hjálmar 

Freysteinsson sendi þetta á Leirinn:  

 

Eins og þeir vita sem hafa alist upp við sauðfjárbúskap, getur gengið á ýmsu þegar verið er að venja lömb undir. 

Þetta gera bændur af ýmsum ástæðum, t.d. ef ær hefur borið fleiri lömbum en hún getur mjólkað, er veik eða 

jafnvel dauð. Þá sætir bóndi lagi þegar einhver önnur ær verður einlembd og laumar lambinu í karið hjá henni, 

þ.e. atar það legvatni og lætur hana sleikja það svo hún haldi upp frá því að það sé hennar. Stundum fær ærin þó 

bakþanka, þykist finna framandi lykt þegar hún hnusar að lambinu og setur þá gjarnan hornið undir kvið þess og 

kastar því frá sér og hleypir því ekki á spena. Þá kunna bændur ýmis ráð, t.d. getur reynst vel að siga hundi á ána. 

Það ýtir við móðureðlinu og hún tekur lambið í sátt. Og þá kemur loks vísan: 

 

Kristinn er kátur að vonum 

klögumálin að réna, 

búið að hnusa að honum 

og hleyp ´onum aftur á spena. 

 

Allt neglt og tryggt 

Hreiðar Karlsson bætti við: 

 

Það er ekki gott að vera í vafa, 

vonandi að allt sé neglt og tryggt. 

Kiddi þyrfti helst af öllu að hafa 

hina einu og sönnu fjósalykt.   

Bændablaðið 8. mars 2005 
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Mælt af munni fram 

Kristján Bersi Ólafsson  sendi þessar skemmtilegur vísur eftir KN á Leirinn og segir að í ljóðasafni KN sé vísa 

hans á þessa leið: 

 

Efst í fjalla fríðri hlíð 

feitir lalla sauðir; 

það voru kallar á þeirri tíð. 

og þeir eru allir dauðir. 

 

En fyrst KN er kominn á dagskrá langar mig til að fara fáeinum orðum um aðra vísu í ljóðasafni hans, sem er á 

þessa leið: 

 

Einlægt þú talar illa um mig, 

aftur ég tala vel um þig. 

En það bezta af öllu er 

að enginn trúir þér - né mér. 

 

Harpa Skagafjarðar 

Einn ágætasti hagyrðingur Skagfirðinga á tuttugustu öldinni var Stefán Vagnsson frá Hjaltastöðum. Þegar hann 

lést urðu eðlilega margir til að minnast hans. Meðal annars mun eftirfarandi vísa hafa verið ort: 

 

Syrgir hérað horfinn dreng 

hulinn moldu jarðar. 

Missti hreinan hljóm úr streng 

harpa Skagafjarðar. 

 

Vonarglæta 

Hjálmar Freysteinsson orti á bóndadaginn og þarfnast vísan ekki skýringa: 

 

Vonarglæta vaknar ný 

víst það bætir haginn 

ef titrararnir flestir frí 

fá á bóndadaginn. 

 

Í formannsslag 

Hjálmar orti í tilefni formannsslags þeirra Ingibjargar Sólrúnar og svila hennar Össurar Skarphéðinssonar. 

 

Bróðerni gleymt í bili, 

bítast nú eins og fól. 

Enginn er annars svili  

í orrustu um formannsstól. 

 

Hefur þú nokkuð ort?     

Kristján Eiríksson setti þessa frásögn og vísu á Leirinn fyrir skömmu: 

 

Skömmu eftir að Einar Benediktsson dó hittust skáldin Jón Magnússon og Tómas Guðmundsson á götu og sagði 

þá Jón: ,,Ég er búinn að yrkja eftir Einar. Hefur þú nokkuð ort?“ „ ,,Ekki er það nú“, sagði Tómas, ,,nema hvað 

mér datt í hug þessi vísa: 

 

Þegar skáldsins stærstu strengir brustu 

er stoltast kvað og söng af mestum krafti 

fannst öllum nema landsins lélegustu 

leirskáldunum rétt að halda kjafti.“ 
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Að moka möl 

Séra Hjálmar Jónsson segir á Leir að Haraldur Hjálmarsson frá Kambi hafi ort þegar hann sá Gísla Ólafsson frá 

Eiríksstöðum grafa skurð í bæjarvinnunni á Króknum: 

 

Gísli Ólafs mokar möl 

og mold til beggja handa. 

Hann á ekki á öðru völ 

eins og sakir standa. 

 

Vitlaus innan tíðar 

Þessa ,,bjartsýnisvísu'' eftir Rósberg Snædal setti Hjálmar líka á Vefinn. 

 

Ég er orðinn eins og skar, 

illa þoli hríðar 

og vitanlega verð ég snar- 

vitlaus innan tíðar. 

Bændablaðið 22. mars 2005 

 

 

 

Mælt af munni fram 

Hreinn Þorkelsson sendi þennan skemmtilega pistil og enn skemmtilegri vísur á Leirinn: 

 

Brynjólfur Pálsson, bóndi í Núpstúni í Hrunamannahreppi, gerði ótal braghendur á fjalli í gegnum tíðina. Það 

voru náttúrustemningar og gangnamannasaga Hrunamanna um leið. Karlarnir sungu þetta við raust í kofunum á 

kvöldin, góðglaðir háfjallatenórar í hverjum barka. Þær voru sungnar af innlifun dýpstri og eru reyndar enn; 

engin þörf á þátíð hér. Binni hefur hins vegar aldrei viljað birta neitt eftir sig á prenti. Hann hefur það fram yfir 

okkur prentsvertupúkana marga. Einnig er hann hagyrðingur fágætur, sem er auðvitað meira um vert og því 

sárara að ekki séu til á prenti ljóðasöfn hans. Líklegast er að Svínárnesnafnið sé þannig til komið að síðustu nótt 

á fjalli eyddu/eyða menn í Svínárnesi, þar sem Sandá fellur í Hvítá og Bláfellið gnæfir yfir vestan ár. Þar hittast 

Norðurleit og Suðurleit og þar er jafnan fagnaðarfundur og mikið sungið einmitt það kvöld. 

 

Djöfull er nú drengir gott að detta í ´ða 

mega frjáls um fjöllin ríða 

og fullur oní pokann skríða. 

 

Gríðarlega gáskablandin gerðist reiðin 

fram með Sandá létt var leiðin 

lostafull og blaut var heiðin. 

 

Ekki læt ég af mér renna allan daginn 

okkur gengur allt í haginn 

ef við höfum norðan blæinn 

 

Forlögin mig færðu hingað fylliraftinn 

aðeins til að opna kjaftinn 

og endurnýja sálarkraftinn 

 

Það er eins og inní hausnum ennþá kveði 

ekki man ég allt sem skeði 

en eitt er víst að þar var gleði. 

Bændablaðið 12. apríl 2005 
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Mælt af munni fram 

Það hefur verið þungt yfir Gísla Ólafssyni frá Eiríksstöðum þegar hann orti þessa vísu: 

 

Lífið fátt mér ljær í hag 

lúinn þrátt ég glími. 

Koma máttu um miðjan dag, 

mikli háttatími. 

 

Lærisveinarnir sofa enn 

Önnur vísa eftir Gísla á Eiríksstöðum var ort á Sauðárkróki þegar hann sá þar unga pilta sem voru í 

bæjarvinnunni sofandi inni í húsagarði:  

 

Ennþá birtist oss tíðin tvenn 

þó tvístrað sé gamla Ísraelsliðið. 

Lærisveinarnir sofa enn 

í syndinni bak við grasgarðshliðið. 

 

Lítil pólitísk ábending  

Hreiðar Karlsson á Húsavík sendi þessi pólitísku heilræði á Leirinn: 

 

Flestöll mál er hægt að toga og teygja 

til að láta á sér bera á fundum.  

Sumir hefðu þurft að læra að þegja 

þó að ekki væri nema stundum. 

 

Fann ekki orðin  

Ekki veit ég hver orti þessa skemmtilegu vísu sem er í sama anda og vísan hans Hreiðars: 

 

Fann ég ekki orðin þá 

er ég segja vildi. 

Var svo feginn eftir á 

að ég þegja skyldi. 

 

Betri fóturinn 

Hjálmar Freysteinsson  sendi á Leir á dögunum:  ,,Lagt undir sig betri fótinn“ segir í texta undir mynd í 

Fréttablaðinu í dag: 

 

Í páskasól og sumaryl 

safnast menn á gleðimótin, 

því margan landann langar til 

að leggja undir sig betri fótinn.  

 

Villuráfandi 

Þessa vísa Hjálmars Freysteinssonar skýrir sig sjálf: 

 

Nú verður létt í villu að ráfa 

vitum fátt í okkar haus 

við sem eigum engan páfa 

og erum fréttastjóralaus. 

 

Fyrirhyggjan 

Þessi ágæta vísa er eftir Einar Árnason, föður Höskuldar frá Vatnshorni sem var landsfrægur hagyrðingur: 

 

Fyrirhyggjan finnst mér þá 

fremur verða að sökum, 

ef hún skarar eldi frá 

annarra manna kökum. 

 

Að hampa því sem ekkert er 

Þorsteinn Magnússon frá Gilhaga orti þessa snilldar vísu: 
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Margan hendir  manninn hér 

meðan lífs er taflið þreytt 

að hampa því sem ekkert er 

og aldrei hefur verið neitt. 

 

Guð flytur 

Rósberg G. Snædal mun hafa ort þessa vísu og hefur greinilega ekki haft mikið álit á manninum sem hann yrkir 

um: 

 

Engir buðu í hann  hér 

oft af snuði kunnan. 

Þegar suður fólið fer 

flytur Guð að sunnan. 

 

Bændablaðið 26. apríl 2005 

 

 

Mælt af munni fram 

Georg Jón, bóndi á Kjörseyri, sendir Ingva Hrafni sneið í tilefni af því að Ingvi Hrafn er farinn að vinna á 

Talstöðinni, nýjasta fjölmiðlinum í eigu Baugs. Hann hefur fram að þessu ekki vandað Bónus eða 

Baugstíðindum kveðjurnar en, ,,það sem helst hann varast vann varð nú að koma yfir hann“: 

 

Hættur að gjamma og gelta 

góla snuðra og elta. 

Hann er sestur á hauginn 

hlýðinn og góður við Bauginn. 

 

Götunafnavísa 

Jón Ingvar Jónsson orti þessa skemmtilegu götunafnavísu: 

 

Fagnar vori og fer á kreik 

flest sem anda dregur 

og lóan skeit á lukt úr eik 

á Laufásvegi fjegur. 

 

Jón Ingvar orti líka þessa vorvísu: 

 

Lóan frjáls af flugi móð 

fer mig nú að pirra. 

Hún syngur aftur sömu ljóð 

og söng hún mér í fyrra. 

 

Et hundred og tre 

Stefán Vilhjálmsson setti á Leirinn götunafnavísu og segir að sökum búsetu sinnar sé götunafnavísan heldur 

stirðlega vaxin, auk þess sem hann varð að bregða fyrir sig dönsku til að forðast ofstuðlun: 

 

Allt er hér bundið ís og snjó, 

ummerki vorsins ei lengur ég sé, 

en íslenska fánann má þekkja þó 

á Þórunnarstræti et hundred og tre. 

 

  



243 

 

Ákavíti  flýtur 

Kristján Bersi sendi þessa sögu og vísu inn á Leirinn nýlega eftir að Halldór Blöndal vítti  Lúðvík Bergvinsson á 

Alþingi:  

 

Þessi þingvítaumræða rifjaði upp fyrir mér vísu sem Bjarni Ásgeirsson alþingismaður orti sumarið 1942. Tilefnið 

var að forseti neðri deildar alþingis, sem þá var Emil Jónsson, sá ástæðu til að víta nýkjörinn þingmann sem var 

að halda fyrstu þingræðu sína. Sá þingmaður var Áki Jakobsson, en vísa Bjarna var svona: 

 

Rægimála rýkur haf, 

rastir hvítar brýtur. 

Reiðiskálum Emils af 

Áka-víti flýtur. 

 

Ósætti 

Kristján frá Gilhaga orti vegna ósættis hjá meirihlutanum í sveitarstjórn Skagafjarðar: 

 

Litaflóran leikur grátt 

lýði hér, í norður átt; 

valda ekki virðast sátt 

vinstra grænt, og hægra blátt. 

 

Þráttað og klagað er fund eftir fund 

á framkvæmdum þverrandi gengi. 

Í samskiptum þó er sögð þíða um stund 

það verður tæplega lengi. 

Bændablaðið 10. maí 2005 

 

 

Mælt af munni fram 

Kristján frá Gilhaga orti meðan á páfakjörinu stóð í vor: 

 

Meðan ennþá rýkur svart í Róm 

rísa af vetrardvala sumarblóm. 

Grænir ungar gala í Reykjavík, 

gefa nýjan tón í pólitík. 

 

En svo var valinn páfi og þá orti séra Hjálmar Jónsson Dómkirkjuprestur: 

 

Andans fursti einn og hver 

atkvæðaseðla taldi. 

Rómarkirkjan Ratzinger 

rétt í þessu valdi. 

 

Ef maðurinn vildi þegja 

Hákon Aðalsteinsson orti þessar vísur um íslenskan stórsöngvara: 

 

Flestir þekkja mátt þess manns 

og mikið vald á hljóði 

eflaust kosta öskur hans 

æði digra sjóði 

 

Lítils met ég þetta þref 

það ég verð að segja, 

en myndi borga meira ef 

maður vildi þegja. 
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Dansa sprundir 

Þessi vísa er sögð vera eftir Bjarna Jónsson frá Gröf, úrsmið á Akureyri: 

 

Dansa sprundir dátt í nótt 

dilla lund með sanni. 

Langar stundir líða fljótt, 

lifnar undir manni. 

 

Farsíminn  

Hjálmar Freysteinsson setti þetta á Leirinn:  

 

Var spurður hvort farsímanotkun væri hættuleg og gerði þá þessa afhendingu. Sérfræðingar eru beðnir að segja 

mér ef hún er ekki rétt gerð. 

 

Einn því fylgir ókostur að eiga símann; 

hættan á að hringt sé í mann. 

 

Símasalan 

Hermann Jóhannesson, verkefnastjóri í menntamálaráðuneytinu, orti um söluna á Símanum. 

 

Nú ætla þeir að selja símann 

og sitt hvað meira ef færi býðst. 

Það getur nú farið aðeins í mann 

hvað einkavinum hans Dabba líðst. 

 

Siglufjarðargöng 

Þórarinn Eldjárn orti þessa limru á hagyrðingamóti á Siglufirði um Siglufjarðargöngin . 

 

Göngin hér umhverfis yður 

eru í austur og vestur, því miður. 

Ágætis göng 

en áttin kolröng. 

Best væri norður og niður. 

 

Bóksalafélag Suðurlands 

Séra Hjálmar Jónsson sendi mér þessa sögu og vísu:  

 

Sagan geymir umræður presta á Suðurlandi þegar verið var að stofna Prestafélag Suðurlands fyrir um 80 árum. 

Nafnið var samþykkt með litlum mun. Svo mörgum fannst nafnið háskalega líkt Sláturfélag Suðurlands. Þegar 

þetta ágæta félag varð 60 ára var þess minnst af hálfu félagsins með útgáfu bókar. Á prestastefnunni það ár, sem 

haldin var í Borgarnesi, gengu prestar allhart fram við kvöldverðarboð í Borgarnesi að selja prestum landsins 

bókina. Um þetta orti sr. Jón Ragnarsson (nú prestur í Hveragerði): 

 

Signuðum lýði sat ég hjá, 

sælan var full í hjarta manns 

undan borðunum birtist þá 

Bóksalafélag Suðurlands. 

Bændablaðið 24. maí 2005 

 

  



245 

 

Mælt af munni fram  
Margar vísur Höskuldar Einarssonar frá Vatnshorni eru landskunnar enda var maðurinn snilldar hagyrðingur.  

Ekki síst eru skammarvísur hans um Húnvetninga kunnar eins og þessi: 

 

Helst vil ég að Húnvetningar 

haldi kjafti og éti skít, 

sérstaklega Svínvetningar 

sem ég nánast fyrirlít. 

 

Ef til vill er næsta vísa sú frægast sem hann orti um Húnvetninga: 

 

Ljúga, stela, myrða menn, 

meiða vesalinga 

þessu tryði ég öllu enn 

upp á Húnvetninga. 

 

Þessi hefur líka farið víða enda vel ort: 

 

Þegar mín er gróin gröf 

og grasið vaxið kringum 

hlotnast mér sú guða gjöf 

að gleyma Húnvetningum. 

 

Munu vísur þessar hafa vakið nokkra gleði með hans gömlu sýslungum, Þingeyingum, þangað til hann kvað: 

 

En svo þegar í er gáð 

artir Þingeyinga 

finnst mér vera fagurt ráð 

flestra Húnvetninga. 

 

Þegar Höskuldur hafði eignast húnveska sonardóttur breyttist allt og hann orti í öðrum dúr: 

 

Unga fagra foldu klæða  

forlög engin mega þvinga. 

Fyrirgef mér faðir hæða  

fúkyrðin um Húnvetninga. 

 

Höskuldur orti þegar séra Hjálmar Jónsson sótti um Sauðárkrók og frá Húnvetningum: 

 

Enga sá ég á þér nauð 

er þú hérna tafðir. 

Og er nú þetta betra brauð 

en brauðið sem þú hafðir? 

 

Það sem skilur okkur að 

Eftir að vísur Höskuldar höfðu birst á Leir sendi Óttar Einarsson þetta á Leirinn: 

 

Nú finnst mér mál til komið að rifja upp vísu Heiðreks Guðmundssonar frá Sandi þegar hann var spurður að því 

hver væri munurinn á Húnvetningum og Þingeyingum: 

 

Það sem skilur okkur að 

er í raun og veru 

að Húnvetningar þykjast það 

sem Þingeyingar eru. 
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Ekkert gort 

Á hagyrðingamóti, sem Magnús á Sveinsstöðum stjórnaði á Blönduósi síðasta vetrardag, kom vísan hér að ofan 

til umræðu og þá sagði Friðrik Steingrímsson eftirfarandi: 

 

Er á ferðum ekkert gort 

aðeins segja vildi 

Þetta sem var eitt sinn ort 

er í fullu gildi. 

 

Óskar í Meðalheimi svaraði úr sal: 

 

Þingeyinga mesta mein 

er montið opinbera. 

Það er betra í þeirri grein  

að þykjast en að vera. 

 

Endinn sem snýr að vorinu 

Lárus Þórðarson, sem er snjall hagyrðingur úr Húnaþingi, orti þessa vísu: 

 

Sólin nú hækkar sæl og hlý 

og sífellt lengist í sporinu 

og veturinn styttist alltaf í 

endann sem snýr að vorinu. 

Bændablaðið 7. og 21. júní 2005 
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Háttatal 

Jón Ingvar Jónsson orti þetta bráðskemmtilega háttatal: 

 

Aldarháttur 

Lífið allt er unaðslegt og algjör veisla. 

Töfraorðið nú er neysla. 

 

Sofandaháttur 

Svaf ég vært og vel mig dreymdi í vorsins skímu, 

orti á meðan eina rímu. 

 

Aulaháttur 

Er hrein og fögur Hugrún lá í heitu baði, 

kom ég mér á Kjarvalsstaði. 

 

Boðháttur 

Þessi kokteill þykir mér nú þurr og skrýtinn. 

Best að fá sér bara einn lítinn. 

 

Þvergirðingsháttur 

Til iðju verð ég eflaust seint af öðrum dreginn, 

á móti öllu einhvern veginn. 

 

Lýsingarháttur hinn forni 

Grænn og fagur, frjór og víður fjörður Skaga, 

unaðslegur alla daga. 

 

Lýsingarháttur hinn nýi 

Lýsing borgar bílinn svo þú blússa megir. 

Opnast þér nú allir vegir. 

 

Nafnháttur 

Tómas, Pétur, Trausti, Gunnar, Tryggvi, Orri, 

Heimir, Friðbert, Halldór, Snorri, 

 

Málsháttur 

Trauðla stendur teinrétt lengi tré án róta. 

Mergjar til skal beinið brjóta. 

 

Dólgsháttur 

Brjóstamikla beðjan fríða, bossa stinna, 

lát mig milli læra þinna. 

 

Viðvaningsháttur 

Það er svaka skrýtið hvernig sumir yrkja 

sem kunna engar vísur að kyrja. 

Bændablaðið 7. júlí 2005 

 

 

Enginn breytir  sjálfum sér 

Kristján Bersi Ólafsson setti þessa vísu og söguna um tilurð hennar á Leirinn: 

 

Þessi vísa kom fram í útvarpsþætti Sveins Ásgeirssonar um miðjan sjötta áratug síðustu aldar, en þar sátu fjórir 

menn á palli og botnuðu vísur, þeir Guðmundur Sigurðsson, Helgi Sæmundsson, Karl Ísfeld og Steinn Steinarr. 

Þennan botn átti Guðmundur Sigurðsson, og varð vísan með honum öll á þessa leið: 

 

Ennþá veitast mjög að mér 

mæða, þreyta og leti.  

Enginn breytir sjálfum sér 

svo að heitið geti. 



248 

 

 

Dagdraumar 

Jón Ingvar Jónsson orti þessa vísu í greinilegu dagdraumakasti: 

 

Ó, hve mundi gleðjast geð, 

gremjan burtu viki, 

ef ég gæti auðgast með 

einu pennastriki. 

 

Mjófirðingurinn 

Hjálmar Freysteinsson læknir er sem kunnugt er Þingeyingur en var í Mogganum eitt sinn kynntur sem 

Mjófirðingur. Þá orti Mjófirðingurinn Stefán Vilhjálmsson eftirfarandi vísu: 

 

Prýddur kunnum kostum er 

kvæðamaður slyngur. 

Heiðursnafnbót honum ber: 

Hjálmar Mjófirðingur. 

 

Mikið rétt 

Hermann Jóhannesson hefur mikið til síns máls í þessari vísu: 

 

Þeir sem frekt með oddi og egg 

eftir völdum kalla 

hafa fremur fáir skegg 

en furðumargir skalla. 

 

Græna skyrið   

Öllum er sjálfsagt í fersku minni þegar mótmælendur slettu grænu skyri á fyrirmenn í Nordica hótelinu fyrr á 

þessu ári. Um þann atburð orti Hjálmar Freysteinsson: 

 

Nú ríkir um matvælamarkaðinn styr 

og magnast sveiflur í verðlaginu, 

dylst þó engum í dag að skyr 

er dýrast á Nordica hótelinu. 

 

Bakkabræður 

Þeir Bakkavararbræður voru í Kastljósi kallaðir Bakkabræður og þá orti Hjálmar Freysteinsson: 

 

Ódýrt Síminn seldur var, 

sjá það ætti maður hvur 

að góðan bissnes gerðu þar 

Gísli, Helgi og Eiríkur. 

 

Að hanga  uppi í krana 

Þegar fréttir bárust af því að mótmælendur álversbyggingar á Austurlandi hefðu komið sér fyrir uppi í 

byggingakrönum orti Hreiðar Karlsson: 

 

Margt er gert til gamans þar 

grínið fer í vana. 

Hinir og þessir heimskingjar 

hanga uppi í krana. 

Bændablaðið 30. ágúst 2005 
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Óveðursvísur  

Það var mikið ort á Leirnum um kuldakastið sem kom í lok ágúst. Hér koma nokkra óveðursvísur. Hjálmar 

Freysteinsson á fyrstu vísuna: 

 

Vetur skjótt í garð hér gekk, 

gott er ekki að verða strand, 

svo nú er ég kominn á nagladekki, 

í nýja úlpu og föðurland. 

 

G. Þorkell Guðbrandsson sendi þessa: 

 

Nú er hér á Króknum kalt 

komið er í garðinn haust.  

Grátt og hélað úti allt,  

ymur Norðri sleitulaust.  

 

Sigurður Ingólfsson er svartsýnn: 

 

Allt er fokið eða dautt 

allt er gleði rúið, 

sálin kulnuð, sinnið autt 

sumrið löngu flúið. 

 

Hermann Jóhannesson er bjartsýnni og segir: 

 

Þótt nú virðist vera haust 

og veðrið sé til baga 

vorar aftur efalaust 

eftir nokkra daga. 

 

Helgi Zimsen skammar Drottinn fyrir kuldakastið: 

 

Þetta veður, þungur kross, 

þvingar okkur mikið. 

Himnasjóli hefur oss 

herfilega svikið 

 

Konráð Erlendsson gerir úr þessu hauststemmingu: 

 

Harðnar tíð er hausta fer 

hörfa sumardagar. 

Flýr nú landið fuglaher 

fölna grænir hagar. 

 

Sigrún Haraldsdóttir segir vetur og sumar vega salt: 

 

Laufblöðin fokin út um allt, 

ungur svignar hlynur. 

Vetur og sumar vega salt, 

vindur blæs og stynur. 

 

Hjálmar Freysteinsson segir að svona snjógerðargræjur eins og verið er að setja upp í Hlíðarfjalli á Akureyri séu 

auðvitað ögrun við almættið: 

 

Allt er að ganga hér göflunum af, 

geggjast og fara útaf sporinu. 

Snjógerðarvélin er komin í kaf, 

en kannski finnst hún með vorinu. 

 

 Bændablaðið 13. sept. 2005 
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Brotthvarf Davíðs   
Það var auðvitað ekki hjá því farið að Leirverjar færu í gang við brotthvarf  Davíðs Oddssonar úr pólitík og 

inngöngu hans í peningamusterið á Arnarhóli. Hermann Jóhannesson sagði: 

 

Á endanum sáttur en lúinn hann lét 

af leiðtogaembætti flokksins. 

Þeim brá við það mörgum, og Geir 

næstum grét, 

en svo glott'ann og tautaði: loksins! 

 

Hreiðar Karlsson mundi eftir blýöntunum í Seðlabankanum: 

 

Ekki er skrítið þó að Davíð þrái 

þægilegra starf og betri daga. 

Þjóðin vonar aðeins að hann fái 

ofurlítinn blýantsstubb að naga. 

 

Kristján Eiríksson  orti: 

 

Á vegferðum lífsins valdsmenn að sér 

vegtyllum dýrum sanka. 

Eftir það leggjast þeir (eins og vér?) 

inn á himneskan banka. 

 

Mogginn og Davíð 

Mogginn var eitthvað seinn fyrir morguninn eftir blaðamannafund Davíðs og Ólafur G. Kristjánsson orti:  

 

Fréttin af Davíð varð mörgum um megn 

og Morgunblaðsprentvélar hrundu. 

Hún þyngdi svo blaðið sú þungbæra fregn 

og þrautpíndir blaðberar stundu. 

 

Þessi heyrðist í heitapottinum: 

 

Enn er sleiktur íhaldsspónn 

ekki minnkar Davíðs lubbinn. 

Markaðskerfis kræfur þjónn 

kaus að naga blýantsstubbinn. 

Bændablaðið 27. sept. 2005 

 

 

 

Haustvísur 

Það er komið dálítið haust í hagyrðingana á Leir. Davíð Hjálmar Haraldsson orti: 

 

Bráðum kveður bæ og tún, 

búið grænum klúti 

leggur sumar hönd á hún. 

Haustið bíður úti. 

 

Friðrik Steingrímsson hafði þetta að segja um kuldann sem fylgir síðsumri eða hausti: 

 

Bleytu kulda böl sig reigir 

blíðutíð á enda runnin. 

Fyrir norðan fuglinn þegir 

finnst of kalt að opna munninn. 
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Og Sigrún Haraldsdóttir orti: 

 

Mögnuð syngur morgunljóð 

magur fugl á grjóti. 

Þó svo aðeins þögnin hljóð 

þessa flutnings njóti. 

 

Að skjóta í hófi 

Hjálmar Freysteinsson orti þegar umhverfisráðherra gaf út skotleyfi á rjúpuna: 

 

Ein er upp til fjalla 

umlukt hríðarkófi, 

skorar á skotmenn alla 

að skjóta sig í hófi. 

 

Enn um Davíð 

Eitt sinn sendi séra Hjálmar Jónsson Davíð Oddssyni þessa vísu: 

 

Gáfur hefur Guð þér lánað 

get ég svarið. 

En eðlið hefur ekkert skánað 

undanfarið. 

 

Hjálmar Freysteinsson orti þessa: 

 

Hans var framabrautin bein 

en blár var sagður skanki. 

Svo settist hann í helgan stein 

sem heitir Seðlabanki. 

 

Göngur og réttir 

Jakob Sigurjónsson á Hóli sendi þetta á Leir og er greinilega kátur: 

 

Jæja, þá er maður að fara í göngur, og næstu 5 daga framundan í samfélagi við menn, hunda og hesta að 

ógleymdu því að upplifa enn einu sinni íslenska náttúru og samfélagið í göngum. 

 

Þessar stundir þrái mest, 

þörf er mér að lofa, 

að fara um með hund og hest, 

og heldur lítið sofa. 

 

Kveða stökur, kneyfa vín, 

kofans hlýju njóta. 

Eiga vinar góðlegt grín, 

glaður sofn´a og hrjóta. 

 

Hjálmar Freysteinsson orti þegar Jakob kom úr göngunum:   

 

Þó víst í göngum gaman sé 

glasa- og söngvakliður, 

meðan hundar hross og fé 

hníga örend niður. 

 

Þakka ættum það er satt, 

þerra tár af vöngum, 

ekki niður dauður datt 

Davíð H í göngum. 
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Prófleysið 

Hjálmar Freysteinsson orti þessa og skilja menn eflaust fyrr en skellur í tönnum: 

 

Sjálfur mína gröf ég gróf, 

grimm er hún þessi pólitík 

betur hefði ég BA próf 

í baráttunni í Kálfshamarsvík. 

Bændablaðið 11. okt. 2005 

 

 

Mælt af munni fram 

Það er mikið til í þessari vísu Hermanns Jóhannessonar: 

 

Fýsnin er hjá flestum minni 

er fjölga árin. 

Þá rísa ekki einu sinni 

á þeim hárin! 

 

Seðlabankahæli 

Hjálmar Freysteinsson yrkir líka um ellina en út frá öðru sjónarhorni: 

 

Þegar hárin gerast grá 

og glöp í auknu mæli, 

sumir eru sendir á 

Seðlabankahæli. 

 

Kerling ára hrellir 

Áfram er ort um ellina og Þórir Jónsson sendi þetta inn á Leir: 

 

Mér varð hugsað til þess um daginn þegar umræðan var öll um skalla og hár að ég er sjálfur farinn að láta aðeins 

á sjá hvað það varðar. 

 

Þunnur fjári, gerist grár 

gugginn hárin fellir. 

Brunnur gárast kænsku klár 

kelling ára hrellir. 

 

Hvað sagt er 

Friðrik Steingrímsson hefur rétt fyrir sér í þessari vísu: 

 

Fáar mundu bögur birtast 

bragsins gaman niður lagt, 

ef að þeir sem alltaf fyrtast 

ættu að ráða hvað er sagt. 

 

Alldjúp lægð 

Þessi vísa er eftir Egil Jónasson frá Húsavík og er ort um hjónin Teresíu Guðmundsson og Barða Guðmundsson 

sem bæði voru veðurfræðingar. Tilefnið  mun hafa verið að þau spáðu stormi dögum saman en það vindaði 

ekkert. Vísan er svona: 

 

Að veðurspá vinna þau bæði 

og veðrið er oftast með hægð. 

Hann er með háþrýstisvæði 

hún er með alldjúpa lægð. 
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Fékk ekki að kjósa 

Þegar Kristinn H. Gunnarsson fékk ekki að kjósa á fundi framsóknarkvenna á Ísafirði orti 

Hjálmar Freysteinsson: 

 

Vífnin er komin á varasamt stig, 

varla er það öðru að kenna, 

ef Kristinn langar að leggja undir sig 

Landsamtök framsóknarkvenna. 

 

Að spila á spil 

Þessi vísa Davíðs Hjálmars Haraldssonar þarfnast ekki skýringa: 

 

Ekkert misjafnt undir býr 

- eða hvað mun sanna 

þótt stundum hittist strákar þrír 

hjá Styrmi og spili Manna?      

 

Hjálmar Freysteinsson orti um sama efni: 

 

Hreinn og fægður hátt og lágt, 

hann þó lasti níðingar, 

öllum þeim sem eiga bágt 

útvegar hann þýðingar.   

Bændablaðið 25. okt. 2005 

 

. 

 

Brennivín að vörum 

Ekki veit ég hvort kalla á þessa gömlu vísu haustvísu eða brennivínsvísu. Því miður veit ég ekki hver 

höfundurinn er en Þórir Jónsson sendi hana á Leir og vísan er vel gerð: 

 

Næðings pín ef nístir hart 

og nepjan hvín í hjörum 

æ mér hlýnar, berist bjart 

brennivín að vörum. 

 

Skemmtilegt form 

Vísur eins og þessi, sem er sögð vera eftir Tómas Guðmundsson og er vel kunn, eru skemmtilegar formsins 

vegna. Svona er hún bara eins og venjuleg setning: 

 

Ég er eins og eftir loftárás það er lygilegt að ég sé ennþá oftast á fylliríi. 

 

En svo: 

 

Ég er eins og eftir loft- 

árás það er lygi- 

legt að ég sé ennþá oft- 

ast á fylliríi. 

 

Sömuleiðis þessi: 

 

Sýslumaður segir það séu velborgandi fimmtán krónur fyrir að fara að Sævarlandi. 

 

Sýslumaður segir það 

séu velborgandi, 

fimmtán krónur fyrir að 

fara að Sævarlandi. 

Bændablaðið 8. nóv. 2005 
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Sótt og varist 

Hreiðar Karlsson setti þetta á Leirinn:  

 

Oft með pyngju fer hann flott, 

fljóðin syngur kringum.  

Er með hringað upprétt skott, 

arf frá Þingeyingum.    

 

Þannig segir sagan að Baldur Eiríksson frá Dvergsstöðum hafi ort um Gísla Konráðsson, þegar þeir voru ungir 

menn, Baldur þó líklega eldri. Gísli svaraði fyrir sig: 

 

Þingeysk snilli og þelið gott 

þarf ei tyllibóta. 

Né láta illa lagað skott 

lafa milli fóta.    

 

Að eiga bágt 

Hjálmar Freysteinsson orti þessa vísu þegar Baugsmálið stóð sem hæst: 

 

Styrmir sagði og stundi lágt: 

Strit er þessi vinna. 

Öllum þeim sem eiga bágt 

er mér gert að sinna. 

 

Hákon Aðalsteinsson orti þetta á sama tíma: 

 

Jónína með hýrri há 

hristi björtu lokkana. 

Hafði aldrei hatað þá 

helvítis drullusokkana. 

 

Eins og menn muna var skipaður sérstakur saksóknari í Baugsmálinu og þá orti Hjálmar Freysteinsson: 

 

Nú vantar einhvern til að taka af skarið, 

traustan mann er hlutlaus getur staðið, 

einhvern sem hefur aldrei í Bónus farið 

og ekki hefur lesið Fréttablaðið.        

 

Dýrðarsaga 

Sigurður Ingólfsson orti daginn eftir að Davíð Oddsson lét af ráðherradómi: 

 

Nú er lag í lundu mér, 

lítil baga kyrjuð, 

fyrsta dag án Davíðs er 

dýrðarsaga byrjuð. 

 

Kristján Bersi Ólafsson orti af sama tilefni: 

 

Um það ég ekkert segi 

hvort annað sé hinu réttara. 

En á Davíðslausum degi 

drögum við andann léttara.  

 

Djarfir menn 

Davíð Hjálmar Haraldsson orti þegar rjúpnaveiðin hófst á ný: 

 

Drepa rjúpu djarfir menn, 

drjúgt í malinn láta. 

Í humáttina halda senn 

hjálparsveitir skáta. 
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Góður botn 

Ragnar Ingi Aðalsteinsson bjó til þennan fyrripart: 

 

Oft er lífið gramt mér gerði 

gladdi vonarröðull bjartur. 

 

Og botnaði svo sjálfur: 

 

Borin von að botninn verði 

betri en þessi fyrripartur. 

Bændablaðið 22. nóv. 2005 

 

 

Mælt af munni fram 

Teitur Hartmann var snilldar hagyrðingur. Hann var eitt sinn beðinn um að yrkja vísu og skrifa í afmælisbók. 

Hann skrifaði þennan texta í bókina: 

 

Þess vildi ég óska að Ása gæti 

fengið maka ef hún þráir það þá 

mun vaxa gengið. 

 

Þá benti einhver á að þetta væri engin vísa. Sagðist Teitur þá að hann skyldu bara breyta textanum í vísu: 

 

Þess vildi ég óska að 

Ása gæti fengið 

maka ef hún þráir það 

þá mun vaxa gengið. 

 

Fyllirí með prestinum 

Teitur var húsamálari og þótti dálítið drykkfelldur. Eitt sinn var hann að mála hús bæjarfógeta sem var alger 

bindindismaður. Kom maður þar að sem ætlaði að sækja peninga til fógetans sem reyndist ekki vera við. 

Maðurinn spurði Teit hvort hann vissi hvar fógetinn væri og hann svaraði: 

 

Enga muntu aura fá 

una verður frestinum. 

Fógetinn er farinn á 

fyllirí með prestinum. 

 

Ef menn vökvun enga fá: 

 

Ef menn vökvun enga fá  

er í vændum dauði 

maður lifir ekki á 

einu saman brauði. 

 

Flaskan hún er fótakefli: 

 

Þótt ég fari á fyllirí 

og fái skelli 

stend ég alltaf upp á ný 

og í mig helli. 

 

Flaskan hún er fótakefli 

flestum þeim er hana tæma. 

Vín er mannsins ofurefli 

eftir sjálfum mér að dæma. 
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Garðarolla 

Eitt sinn voru uppi miklar deilur í Neskaupstað vegna kinda sem gengu lausar og sóttu í garða hjá fólki og átu 

blómin og fleira. Tveir menn deildu afar hart út af þessu í héraðsfréttablaðinu. Annar vildi banna lausagönguna 

en hinn ekki. Sá sem hélt með kindunum sagði í pistli ,,að sauðkindin væri milliliður milli mannsins og 

gróðursins.? Þá varð þessi vísa til en höfundur var Sverrir Jónsson prentari: 

 

Garðarolla mér leggur lið 

í lífsbjargarviðleitni minni. 

Hún breytir í hrútspunga, blóðmör og svið  

blómaræktinni þinni. 

 

Og þá fór sem fór 

Einar Sveinn Frímann var góður hagyrðingur sem bjó í Neskaupstað eftir að hafa verið farandkennari á Héraði. 

Hann orti: 

Elskið alla menn kvað mannsins sonur 

mönnum þótti bónin nokkuð stór 

en fjandinn sagði elskið allar konur 

og þá fór sem fór. 

 

Orkulaus 

Pétur Stefánsson orti og tilefnið er augljóst: 

 

Í Framsókn virðist flest á haus, 

flokksins dvínar von, 

fyrst er orðinn orkulaus 

Alfreð Þorsteinsson. 

 

Fálkar í frystikistum 

Hjálmar Freysteinsson sendi Húsvíkingum sérstakar kveðjur með þessari vísu og tilefnið skilja sennilega allir: 

 

Húsvíkingar harla drjúga 

hafa tekjuvon í því 

að iðulega fálkar fljúga 

frystikistur þeirra í. 

Bændablaðið 13. des. 2005 
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Mælt af munni fram árið 2006 
 

Hákon Aðalsteinsson skáld og skógarbóndi setti þetta á Leirinn:  

 

Það situr dálítið í mér upplitið á Jóni H. B. í Kastljósinu og þá varð þessi til: 

 

Við megum ekki guggna þó að mikið gangi á 

og málarekstur dómsvaldsins sé hæpinn. 

Vont er þegar málunum er vísað svona frá 

en verst er ef að Baugur missir glæpinn. 

 

Og sei sei 

Sjálfsagt kannast allir vísnaáhugamenn við þessa vísu Halldórs Laxness. Hún er vel gerð og því full ástæða til að 

birta hana hér: 

 

Á morgun ó og aska hí og hæ 

og ha og uss og pú og kannski og sei sei 

og korríró og amen bí og bæ 

og bösl í hnasli sýsl í rusli og þey þey. 

 

Nokkrar staðreyndir 

Þessar staðreyndir setti Davíð Hjálmar Haraldsson á blað: 

 

Stangar hrútur. Stingur mý. 

Stálma baular kýrin. 

Krækir rottu köttur í. 

Kæfir Rauðku mýrin. 

 

Syngur fuglinn. Súrnar mjólk. 

Selur dauður morknar. 

Þorskur syndir. Fitnar fólk. 

Flot í kæli storknar. 

 

Hani veit í haugnum orm. 

Hundar éta ruður. 

Brakar rúm með brotinn gorm. 

Bráðum skrepp ég suður. 

 

Framtíðin færist nær 

Hjálmar setti þetta á Leirinn: 

 

Það gladdi mig að heilbrigðisráðherra skrifaði grein í Mogga í gær. Fyrirsögnin var:  Nýr Landspítali - framtíðin 

færist nær. 

 

Þessi ráðherra er ferlega fær, 

hann fattaði þetta í gær,  

en fullsannað mun að 

fáa hafi grunað; 

að framtíðin færist nær. 
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Hæglátt kvöld 

Pétur Stefánsson orti þessa fallegu kvöldvísu: 

 

Komið hæglátt kvöld og stillt 

kveð ég góðan daginn. 

Renna skýin roðagyllt 

frá Reykjavík, í sæinn. 

 

Þorði ekki að botna 

Bjarni Stefán Konráðsson sagðist hafa verið beðinn að svara spurningunni: ,,Hvað er eftirsóknarverðast að gera 

þegar komið er til Reykjavíkur?“ Í orðastað karla gaf hann þetta svar: 

 

Labbaðu á Vegas ef líður þú skort 

þar léttklæddar meyjar drottna. 

 

Þegar hér var komið sögu datt mér bara eitt orð í hug til að ríma á móti drottna en hætti snarlega við og tók því 

eftirfarandi ákvörðun: 

 

Þegar hafði ég þetta ort 

þorði ég ekki að botna. 

Bændablaðið 17. jan. 2006 

 

Mælt af munni fram 

Það fer vel á því að Hjálmar Freysteinsson eigi fyrstu vísu þáttarins að þessu sinni enda hafa mörg gullkornin 

hans verið birt í þessum þætti: 

 

Þeir sem allt til aura meta 

áttunum týna. 

Frjálshyggjan er farin að éta 

foreldra sína. 

 

Að breyta vatni í vín 

Kristján Helgi Benediktsson, málari á Akureyri, var lista hagyrðingur. Honum þótti sopinn góður eins og fleirum 

og orti eitt sinn: 

 

Menn ausa í sig blávatni oft á dag 

örvunardrykkjum fækkar. 

Þannig skal bjargað þjóðarhag 

þegar að krónan lækkar. 

 

En þorstinn magnast og þrekið dvín, 

ef þambað er blávatn úr krana. 

Ó, Drottinn, breyttu vatni í vín 

því víðar er þörf en í Kana. 

 

Í helgu riti er greint frá því að í brúðkaupsveislu sem haldin var í Kana hafi Kristur breytt vatni í vín. 

 

Meira um Kana 

Þessi vísa var ort um drykkfelldan embættismann: 

 

Þú ættir að kaupa þér krana 

og koparslöngu ef hún fæst 

sem þyrfti að ná til þorpsins Kana 

þegar þar verður brúðkaup næst. 
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Presturinn bíði til vors 

Kristján Helgi var eitt sinn rétt fyrir jól að mála Grenivíkurkirkju og orti þá: 

 

Af því koma bráðum blessuð jólin 

ber ég lit á kirkjuþiljur fínar, 

svo puntaði ég predikunarstólinn 

en prestinn læt ég bíða þar til hlýnar. 

 

Á kvennafrídaginn 

Hjálmar Freysteinsson orti á kvennafrídaginn síðastliðið haust: 

 

Úr mér dregur allan mátt 

uppreisn gerir maginn. 

Konur ætla að hafa hátt 

hálfan mánudaginn. 

 

Við betri tímum búast má 

bættur verði skaðinn, 

þær ætla víst að þegja á 

þriðjudag í staðinn. 

 

Sól um daga 

Hreiðar Karlsson sendi þetta á Leirinn:  

 

Mig langar að rifja upp vísu eftir Starra í Garði, sem gerð var á árum vinstri stjórnarinnar 1971- 1974: 

 

Sól um daga, dögg um nætur, 

dýrin fyllast. 

Vinstri stjórnin varla lætur  

veður spillast. 

 

Fullkominn glæpur 

Þegar upp komst að starfsmaður á vistheimili hirti sjóð vistmannanna orti Hreiðar Karlsson: 

 

Eðlinu hlýða hver maður má 

og margur á svellinu tæpur. 

En stela af fólki sem ekkert á 

er um það bil fullkominn glæpur.    

 

Fjórða desember 

Margir kalla þessa vísu ódauðlega fjárleitalýsingu Péturs Jónssonar í Reynihlíð: 

 

Fjórða desember fundum við spor 

eftir fénað í góðri líðan, 

átum sinn ærkjammann kaldan hvor 

um kvöldið og háttuðum síðan. 

Bændablaðið 27. jan. 2006 

 

Mælt af munni fram 

Spurt var á Leir um höfund þessarar vísu:  

 

Það er dauði og djöfuls nauð 

er dyggðasnauðir fantar 

safna auð með augun  rauð 

en aðra brauðið vantar. 

 

Kristján Eiríksson svaraði og sagði: ,,Vísan hefur oftast verið eignuð Sigurði Breiðfjörð og svo er gert á vísnavef 

Skagfirðinga en þar segir að Sigurður hafi kveðið hana við  

Stefán bróður sinn Eiríksson sem synjaði honum um peninga. Stefán kvað á móti: 

 



260 

 

Þótt Breiðfjörð mikið berist á 

og biðji kvenna í hrönnum 

undir mígur seggur sá 

samt hjá tignarmönnum. 

 

Það skal tekið fram að vísan Það er dauði og djöfuls nauð er líka víða kennd Bólu Hjálmari. 

 

Rifin hans Steingríms J. 

Mikið hefur verið ort um rifbeinsbrot Steingríms J. Sigfússonar í slysinu sem hann lenti í á dögunum. 

Guðmundur Ingi Jónatansson sendi þessar tvær vísur á Leirinn: 

 

Það er bansett bölvað klif 

Við Bólstaðarhlíðarveginn. 

Þarna braut hann þrettán rif 

Og þau öll vinstra megin. 

 

Þarna var komið auka eitt 

einhvern veginn. 

Því 12 eru rifin yfirleitt 

öðru megin. 

 

Davíð Hjálmar Haraldsson bætti við: 

 

Til vinstri hjartað virðist grænt 

ef vandamálið kryfjum 

og hamast þar svo heitt og vænt 

að hæfir fleiri rifjum. 

 

Einar Kolbeinsson orti: 

 

Steingrím kalla sterkan mann, 

þó stundum útaf fari, 

en vinstra megin virðist hann, 

vera brothættari. 

 

Síðan sagði hann: ,,Það er eðlilegt og sjálfsagt að láta fylgja góðar óskir til Steingríms.“ 

 

Raunin ill þó reyni mann, 

sem rifin hefur brotið, 

lystisemda lífsins hann, 

lengi fái notið. 

 

G. Þorkell Guðbrandsson hélt  málinu gangandi: 

 

Steingrímur lífsins klífur klif 

og klungur af ýmsu tagi 

og þótt hann sé með þrettán rif,  

það er í góðu lagi.  

 

Batni honum fljótt og vel 

Þórir Jónsson kvað: 

 

Fyrir þá sem fara um Klif 

og falla, Adams sonu, 

auka- er gott að eiga rif 

sem úr má gera konu. 
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Ef að sé 

Þessa skemmtilegu vísu setti Þórir Jónsson á Leir en lét ekki nafn höfundar fylgja: 

 

Ef að sé og ef að mundi 

átta lappir á einum hundi 

ef að mundi og ef að sé 

átta lappir á einu fé. 

 

Hýrudregnir 

Kristján Bersi Ólafsson orti svo um þingtíðindi dagsins á Bóndadag: 

 

Ekki er stillt á strengi slegið, 

- stjórnarskráin er lýst í bann. 

Alþingi hefur hýrudregið 

Hæstarétt, þingmenn og forsetann. 

Bændablaðið 10. febr. 2006 

 

Mælt af munni fram 

Spurt var á Leirnum hver hafi ort þessa fallegu vísu: 

 

Fjör og máttur fjarar brátt 

feigð í gáttum kvikar. 

Lyftum hátt við lokaþátt 

lífsins sáttabikar. 

 

Ástarvísa 

Þær eru margar til ástarvísurnar en þessi vísa eftir Pétur Stefánsson er skondin: 

 

Það er lítt um það að fást, 

þó að magnist syndin; 

Ég á bara eina ást, 

og er það spegilmyndin.  

 

Gunna á Glerá 

Ingvar Gíslason fyrrum þingmaður og ráðherra orti forðum þessa limru um konu sem hét Guðrún: 

 

Léttlynd var Gunna á Glerá, 

hún giftist samt Jóni á Þverá. 

Nú hleypur um húsin 

hálft annað dúsin 

af krökkum sem enginn veit hver á. 

 

Leirinn í klessu 

Hákon Aðalsteinsson orti eitt sinn er honum þótti ekki vel ort á Leirnum: 

 

Allur leirinn kominn er í klessu 

um kveðskap góðan ekki lengur spurt. 

Nú vil ég ekki vera með í þessu 

og vonast til að komast þaðan burt. 

 

Vinur hans og nafni séra Hjálmar Jónsson svaraði honum: 

 

Víst er andinn öðru hvoru geldur 

og eyðimörkin þurrkar hverja jurt. 

En það er ekki laust sem Leirinn heldur. 

Liggur þér á að komast héðan burt?  
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Að gininu undanskildu 

Séra Hjálmar Jónsson  segir svo frá: 

 

Einu sinni var ég á ráðstefnu með nokkrum íslenskum prestum í Danaveldi. Við vorum með eitthvað svipað í 

glösum að kvöldi til nema séra Ingólfur Guðmundsson. Hann var hins vegar þrasgjarnastur allra og varð mér þá 

þetta á: 

 

Ingólfur situr sinn við keip 

og setur fram rökin gildu. 

Hann er að drekka gin í grape 

að gininu undanskildu.  

 

Það eru 108 

Stefán Vilhjálmsson setti þessa skemmtilegu vísu á Leirinn og spurði um höfund: 

 

Alltaf hjá mér ástin vex 

er ég fer að hátta. 

3 x 36 

það eru 108. 

Bændablaðið 24. febr. 2006 

 

Mælt af munni fram 

Þessa snilldarvísu orti Halldór Laxness einhvern tímann sem oftar þegar hann hugsaði stórt: 

 

Ég ætla að hitta kónginn í Kína 

og kannski páfann í Róm 

og hvort sem það verður til falls eða frægðar 

þá fer ég á íslenskum skóm. 

 

Skallinn 

Ekki hefur Hjálmar Freysteinsson verið glaður í sinni er hann setti þessa vísu á blað: 

 

Á mér hefur flestra minnkað trú 

mjög í verði fallinn. 

Ekkert stækkar á mér nú 

orðið nema skallinn. 

 

Menntun tekur mikið á 

Davíð Hjálmar Haraldsson gerir hér grín að samræmdu prófunum sem nú hefur verið ákveðið að leggja niður: 

 

Menntun tekur mikið á. 

Marga gleður því sú frétt 

að stúdentsefni fimm nú fá 

fyrir að skrifa nafn sitt rétt. 

 

Prófin ekki létt 

Hjálmar Freysteinsson tekur málstað nemenda í þessu máli: 

 

Þorgerður Katrín þykir grimm, 

þessi próf eru ekki létt, 

sanngjarnt að menn fái fimm 

fyrir að skrifa nafnið rétt. 
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Undir meyjarvanga 

Spurt var á Leir hver hafi ort þessa vísu. Ekki veit ég betur en hún sé eftir Friðrik Hansen frá Sauðárkróki:  

 

Eg vil feginn, óspilltur, 

æskuveginn ganga. 

Og svo deyja ölvaður 

undir meyjarvanga. 

 

Að glæða lífið lit 

Þessa perlu orti Hákon Aðalsteinsson, skáld og skógarbóndi frá Húsum. 

 

Ef þú glæðir lífið lit 

langar mig að sjá það. 

Ef þú hefur afgangs vit 

ætla ég að fá það. 

 

Grenjuskjóða 

Ásgrímur Ingi Arngrímsson, orti þessa skemmtilegu vísu fyrir alllöngu síðan þegar hann fluttist til Reykjavíkur: 

 

Það 

vissi ég 

fyrir löngu 

síðan að rigningar- 

droparnir væru tár Guðs. 

Hins vegar hafði ég ekki 

hugmynd um það fyrr en ég 

flutti til Reykjavíkur að 

hann væri svona mikil  

bölvuð grenju- 

skjóða. 

 

Einn með fullu viti 

Þegar Jón Yngvar hagyrðingur var skráður í Sjálfstæðisflokkinn án hans vitundar eða samþykkis fyrir eitthvað 

prófkjör í haust mótmælti hann því harðlega en Kristján Eiríksson orti um atburðinn: 

 

Flokksins stöðugt fríkkar lið, 

fékkst nú góður biti, 

eftir næstum aldar bið, 

einn með fullu viti. 

 

Af ónefndum ráðherra 

Þessi vísa er ort um ónefndan ráðherra: 

 

Þá reglu hafði heiðri í 

og hagsýnn þótti fyrir vikið 

að lofa aldrei öðru en því 

sem örugglega gæti hann svikið. 

 

Eftir ferð um ævisjó 

Hreiðar Karlsson setti þessa snilld á blað: 

 

Eftir ferð um ævisjó, 

ýmsa gleði þekki. 

Sætust fannst mér syndin þó 

sem ég drýgði ekki.   

Bændablaðið 14. mars 2006 
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Mælt af munni fram 

Mikið var ort um Árna Magnússon og brotthvarf hans úr pólitík. Hjálmar Freysteinsson orti um erfðarprinsinn: 

 

Víst það telja verður slys, 

veikir flokkinn, 

að erfðaprinsinn útbyrðis 

er nú stokkinn. 

 

Svo bætti hann við: 

 

Árni fer í önnur störf 

ekki verður krýndur, 

erfðaprins varð ekki þörf 

því arfurinn var týndur. 

 

Pétur Stefánsson orti um sama efni: 

 

Gömul saga gerist ný, 

-grasið veður barið. 

Framsókn sækir sífellt í 

sama gamla farið. 

 

Elli 

Hreiðar Karlsson sendi á Leirinn þessa snilldarvísu Kristjáns Ólafssonar: 

 

Einskisverðri undir byrði, 

einn á ferð í veðraskaki, 

allt sem gerði einhvers virði 

ævina - sérðu langt að baki.   

 

Ódauðlegur 

Pétur Stefánsson losaði sig við tóbaksnautnina og sagði: 

 

Eins og draumur er mitt líf, 

-opnast greiðfær vegur. 

Laus við tóbak, vín og víf, 

verð ég ódauðlegur. 

 

Kristján Bersi sagðist hafa skotist í verslun í Hafnarfirði til að eiga bjór fyrir kvöldið. Þegar hann kom þar inn 

voru þrjú afgreiðsluborð opin og við þau sátu unglingar, sem hann hafði aldrei séð þar áður. Þá kom í huga hans 

þessi vísa: 

  

Vorið góða grænt og hlýtt 

gerir oss bráðum ríka 

Allt er hér sem orðið nýtt, 

afgreiðslufólkið líka.  

 

Hömlulaus grátur 

Eftir mikinn rigningardag í Reykjavík orti Sigrún Haraldsdóttir: 

 

Hér er flest á vondum vegi,  

veröld fáum traust.  

Guð hefur á gráum degi  

grátið hömlulaust.   
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Endurborinn Hannibal 

Kristján Bersi heyrði viðtal við Jón Baldvin heimkominn og hættan í utanríkisþjónustunni og orti í hrifningu 

sinni: 

 

Í Jóni Baldvini býr mikill kraftur 

til bjargræðisverka, og því 

væri gott ef hann gengi aftur 

og gerðist leiðtogi á ný. 

 

Hjálmar Freysteinsson var honum ekki sammála og sagði: 

 

Varla málin verið gætu 

verri en lýsir þetta tal, 

að eyja sína einu glætu 

í endurbornum Hannibal.    

 

Bólu-Hjálmar 

Hreiðar Karlsson spurði á Leir eftir hvern þessi vísa sé og Kristján Bersi fullyrðir að hún sé eftir Bólu-Hjálmar: 

 

Skær þegar sólin skín á pólinn 

skorpnar ól við spíkar þjó. 

Argur fólinn urgar hólinn, 

eru hans tólin þeygi sljó. 

 

Golf vísa    

Stefán Vilhjálmsson segir frá:  

 

Einhverju sinni sat ég hóf með golfurum og lagði fram eftirfarandi ,,bókun“: 

 

Þó ég yrki ansi vel 

að því að ég sjálfur tel, 

kann ég ekki að yrkja um golf 

áður en ég lendi á hvolf- 

                                         i. 

Bændablaðið 28. mars 2006 

 

Mælt af munni fram 

Það er mikill sannleikur í þessari vísu Kristjáns Bersa Ólafssonar: 

 

Þegar mælska er borin á borð 

bestu hjartans vinum 

reynast löngum ósögð orð 

áhrifameiri hinum. 

 

Kapphlaup 

Björn Ingólfsson sendi þetta á Leirinn:  

 

Í fréttatíma NFS í kvöld var talað um hugsanlegt Kötluhlaup. Fréttamaðurinn fullyrti að þegar flóðið skylli yfir 

mundu mannvirki eiga fótum sínum fjör að launa.  

 

Fjárhús eiga fótum sínum  

fjör að launa, 

hlaupa yfir stokka og steina 

stjörf af ótta munu reyna. 
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Í upphafi var orðið 

Jón Ingvar Jónsson orti þegar Lúðvík Bergvinsson sagði við Blöndal þingforseta: ,,Herra forseti ég er með 

orðið“: 

 

Það ber hér margt á borðið, 

menn bralla margt og dúlla, 

Í upphafi var orðið 

og orðið var hjá Lúlla. 

 

Starfslokasamningur 

Hjálmar Freysteinsson orti  um mest umtalaða starfslokasamning allra tíma á Ísland og sagði:  

 

Stefndi fram til stórvirkja 

sterkum andbyr mætti, 

árslaun hundrað öryrkja 

uppskar þegar ´ún hætti. 

 

Skeggjaði kratinn 

Séra Hjálmar Jónsson spyr hvort það hafi ekki verið Böðvar Guðmundsson sem orti forðum daga: 

 

Skeggjaði kratinn 

skattlagði matinn. 

Allur fór til andskotans 

efnahagsbatinn. 

 

Öllu fer aftur 

Magnús Ólafsson, á Sveinsstöðum í Húnaþingi, var eitt sinn á fundi forsætisráðherra á Sauðárkróki. Þar var 

formaður kjördæmasambands framsóknarmanna, Sigurður Árnason, sem er Skagfirðingur, að vola út af því að 

Skagfirðingum hefði fækkað og þuldi langa tölu um það. Þá kvað Magnús:  

 

Öllu hérna aftur fer 

eigi margt til varna. 

Í Skagafirði enginn er 

eftir til að barna. 

 

Kvæðakver Kiljans 

Kristján Bersi sendi eftirfarandi á Leirinn:  

 

Kvæðakver Halldórs Kiljans, kom út alþingishátíðarárið 1930. Á þeirri bók var umbroti svo háttað að textinn var 

mjög dreifður og mynduðust stórar eyður á mörgum síðunum. Þetta þótti nýstárleg uppsetning og ekki laust við 

að hún hneykslaði suma sem höfðu alist upp við það að líta á pappír sem verðmæti er fara skyldi sparlega með. 

En um bókina orti Ingveldur Einarsdóttir (1878-1958) vinnukona á Reykjum í Mosfellssveit: 

 

Þitt hef ég lesið, Kiljan, kver. 

Um kvæðin lítt ég hirði. 

En eyðurnar ég þakka þér. 

Þær eru einhvers virði. 

 

Stefnumótun 

Hreiðar Karlsson segir að stefnumótunin sé alltaf erfið!: 

 

Úr því verður eilíft skak, 

aldrei neinu miðar.  

Ef þú sækir aftur á bak 

eða þá til hliðar.   

Bændablaðið 11. apríl 2006 
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Mælt af munni fram 

Það væri synd að segja að það væri minnimáttarkennd á ferð þegar Ingólfur Ómar Ármannsson yrkir um sjálfan 

sig: 

 

Vínhneigður og konum kær 

karlinn býsna slyngur 

orðheppinn sem endranær 

enda Skagfirðingur. 

 

Nú er gósentíð ferminga 

Pétur Stefánsson orti um páskana: 

 

Nú er vertíð prúðra presta 

sem plata vilja börnin góð. 

Að ferma þau er félind besta 

er fyllir klerksins buddu' og sjóð. 

 

Séra Hjálmar Jónsson svaraði Pétri á þessa leið: 

 

Orði Drottins ei mun hnekkt, 

eru þar kostir betri. 

Held ég fáa hafi blekkt 

heimóttarskapur í Pétri. 

 

Blaðafátækt 

Kristján Bersi Ólafsson sendi þetta á Leirinn strax eftir páskana:  

 

Blaðafátæktin þessa helgi fékk mig til þess að fara að hugsa um blöð og blaðamennsku og þetta varð 

niðurstaðan. Ég vil taka það fram að með þessu er ég ekki að veitast að neinum einstaklingum í blaðamannastétt 

eða að einstökum fjölmiðlum, heldur er þetta almenn hugleiðing gamals blaðamanns um nútímann: 

 

Það fylgir mörgum fréttaskúmi 

á forsíðunni að taka sprett 

og láta sér í léttu rúmi 

liggja hvað er satt og rétt.  

 

Stuðlamál 

Kristján Eiríksson  sendi eftirfarandi vísur með formála til skýringar: 

 

Margeir Jónsson frá Ögmundarstöðum gaf á sínum tíma út bækur sem hétu Stuðlamál og mátti líta á þær sem 

úrval úr verkum ýmissa snjöllustu hagyrðinga landsins. Ekki þótti þó öllum jafnmikið koma til þessa framtaks og 

þar á meðal var Sveinn frá Elivogum en hann átti reyndar ekki vísur í Stuðlamálum. Sveinn orti eftirfarandi vísu 

eftir lestur þeirra: 

 

Margeirs sálin mærðargrút 

mæðist ekki að safna. 

Stuðlamálin unga út 

eggjum flestra hrafna. 

 

Vísa þessi birtist svo í Nýjum andstæðum Sveins sem út komu 1935. Einhver tók upp hanskann fyrir Margeir og 

svaraði: 

 

Sveinki freyðir lastalút 

létt um skeið og hjalla. 

Margeirs hreiður mígur út 

mannorðsveiðibjalla. 
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Að nýta náttúru sína 

Mikil umhverfisráðstefna var haldin á Húsavík á dögunum. Þar var lögð þung áhersla á skynsamlega nýtingu 

náttúrunnar. Þá ályktaði Hreiðar Karlsson sem svo: 

 

Náttúran breytist, veður og vindar 

hlýna, 

við höfum knappan frest.  

Mikils er vert að nýta náttúru sína 

og njóta hennar sem best.    

 

Eftir hvern? 

Stefán Vilhjálmsson sendi þessa vísu á Leirinn og spurði um höfund og hvort vísan væri ekki áreiðanlega rétt 

svona: 

 

Undrun bæði og öfund hafa 

aukið hjá mér jafnt og þétt 

þeir sem aldrei eru í vafa 

og alltaf vita hvað er rétt. 

Bændablaðið 2. maí 2006 

 

 

Mælt af munni fram 

Baldur Garðarsson setti þetta á Leirinn:  

 

Ég var að koma úr loðnuleit á Árna Friðrikssyni, lítið fannst og ferðarinnar helst minnst fyrir sjóveiki og brælu. 

Fór í botnakeppni við sjálfan mig um borð, til að stytta mér stundir. Afraksturinn rýr, enda sjórinn versti staður 

til yrkinga. 

 

Fyrriparturinn : 

Úrvinda ég ýsur dreg, 

oft í káetunni. 

 

Verðlaunabotn : 

Þessa vísu orti ég 

austur á Papagrunni. 

 

Reikningsskil 

Þessa vísu orti Pétur Stefánsson skömmu eftir áramót: 

 

Lengir daginn, lyftist sólin, 

landans bíða reikningsskil. 

Búin eru blessuð jólin, 

bankar fara' að hlakka til. 

 

Söng í hverri jakaspöng 

Kristján Bersi segir þessar vísur vera eftir Pál Ólafsson: 

 

Rangá fannst mér þykkjuþung, 

þröng mér sýndi dauðans göng, 

svangan vildi svelgja lung, 

söng í hverri jakaspöng. 

 

Reynd´ ég þó að ríð´ á sund, 

raðaði straumur jökum að. 

Beind´ ég þeim frá hófahund. 

Hvað er meiri raun en það? 
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Eintómt bull 

Menn verða pólitískir á kosningaári eins og Hermann Jóhannesson í þessari vísu: 

 

Eintómt bull án allra raka! 

Aldrei studdi Solla Baug. 

Þótt suma langi til að taka 

það trúanlegt, sem Davíð laug. 

 

Vænsti maður 

Ég tek undir með Kristjáni Bersaþegar hann yrkir um Jónas Kristjánsson ritstjóra:  

 

Ég veit að Jónas er vænsti maður 

og vinur minn nokkuð lengi. 

Af honum tætir ekkert slaður 

æruna, spik né rengi. 

 

Bændablaðið 16. maí 2006 

 

Mælt af munni fram 

Þessa bjartsýnisvísu sendi Hjálmar Freysteinsson frá sér á sínum tíma: 

 

Meðalhátt ég markið set, 

um meira ekki bið, 

ætla að kaupa ef ég get 

Olíufélagið. 

 

Æviklukkan gengur 

Það er hinsvegar allnokkur svartsýni í þessari vísu Óttars Einarssonar: 

 

Ennþá manni aftur fer, 

æviklukkan gengur. 

Verst er þó að ekkert er 

orðið gaman lengur. 

 

Stórbrotinn persónuleiki 

Haraldur Jóhannesson orti þessa limru þegar Steingrímur J. Sigfússon ók útaf og braut í sér mörg rifbein auk 

fleiri áverka: 

 

Þótt sögurnar séu á kreiki 

og sumt í þeim talsvert á reiki, 

þá staðfestist hér 

að Steingrímur er 

stórbrotinn persónuleiki. 

 

Himneskt að lifa 

Kristján Jónsson frá Ingveldarstöðum í Þingeyjasýslu var einyrki og hafði stundum ráðskonur. Eitt sinn þegar 

ein slík hafði sagt upp vistinni og hvarf á braut orti Kristján: 

 

Enn er ég tekinn að elda minn graut 

áfram dagarnir tifa. 

Helvítis kerlingin horfin á braut 

himneskt er aftur að lifa. 

 

Endurvinnsla á krötum 

Í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins á Akureyri var mikið úrval uppgjafakrata og þá orti Hjálmar Freysteinsson: 

 

Bjálfum þarf að bjarga við 

sem bágt eiga með að rata 

og ágætt mál að Íhaldið 

endurvinni krata. 
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Nafni hans Jónsson dómkirkjuprestur bætti við: 

 

Útiloka á ei neinn 

og ekki kratann tregan. 

Það má finna einn og einn 

endurvinnanlegan. 

 

Litadýrð 

Hreiðar Karlsson setti þetta á Leirinn: 

 

Þetta er nú svolítið erfitt með litinn hjá Vinstri Grænum. 

 

Ekki hljóðir, ekki dauðir, 

ekki veikir. 

Ýmist grænir eða rauðir, 

eða bleikir.  

 

Baugstíðindi 

Hjálmar Freysteinsson orti þegar Þorsteinn Pálsson gerðist ritstjóri Fréttablaðsins: 

 

,,Guð sem stýrir stjarnaher“ 

stjórnar sól og vindum, 

en stórtækari Steini er  

að stýra Baugstíðindum.  

 

Ásýnd Skagafjarðar 

Pétur Stefánsson setti þetta á Leirinn:  

 

Nú held ég sé öruggt að ekki rísi álver í mínum Skagafirði. 

 

Þó álver rísi í erg og gríð, 

um það lítt mig varðar, 

ef óspillt verður ár og síð 

ásýnd Skagafjarðar. 

 

Eyfirðingar fagna 

Davíð Hjálmar Haraldsson fagnar því sama fyrir hönd Eyfirðinga:  

 

Fegins straumur fer um sál, 

frómar óskir rætast. 

Hingað kemur ekki ál. 

Eyfirðingar kætast. 

Bændablaðið 30. maí 2006 

 

 

 

Mælt af munni fram 

Kristján Helgi Benediktsson, málari á Akureyri, orti margar snjallar vísur. Eitt sinn á gamlársdag orti hann þessa 

en honum þótti sopinn góður eins og fleirum: 

 

Slöttungsfullur fer ég héðan 

fagna áramóta sið. 

Eins og dólgur drekk ég meðan 

Drottinn blessar heimilið. 
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Betri maður  

Þegar hann frelsaðist frá brennivíninu orti hann: 

 

Áður fyrrum vætti vín 

varir mínar stundum, 

lífið allt var gálaust grín 

og glens á mannafundum. 

 

Fullur drakk ég freyðivín, 

fullur var af drambi, 

fullur oft ég fann til mín, 

fullur stóð á þambi 

 

Oftast vínið var til meins 

og varla það ég ýki 

að frelsaður núna er ég eins  

og engill í himnaríki. 

 

Lengri en vísa 

Hjálmar Freysteinsson setti þetta eitt sinn á Leirinn:  

 

Eignaðist fyrir nokkrum dögum litla limrubók. Af því tilefni gerði ég limru.  Ætli sé ekki best að segja að hún sé 

ritdómur um bókina: 

 

Um eitt hef ég vissu vísa 

sem vert er að yfirlýsa, 

það er eins víst  

og veröldin snýst; 

-limra er lengri en vísa. 

 

Endurvinnsla 

Í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins á Akureyri voru nokkrir kratar og þá orti Hjálmar: 

 

Bjálfum þarf að bjarga við 

sem bágt eiga með að rata 

og ágætt mál að Íhaldið 

endurvinni krata. 

 

Er bara sísona 

Kristján Bersi segir að þessa vísu hafi gömul kona í Hafnarfirði kennt sér ungum: 

 

Guðbjörg Sveins er alltaf eins, 

allra besta kona, 

ei til meins og ei til neins 

er bara sísona. 

 

Erfitt að biðja bæna 

Séra Hjálmar Jónsson sendi þetta á Leirinn:  

 

Verð að rifja upp vísu eftir séra Jón Einarsson heitinn, prófast í Saurbæ. Kvenprestar höfðu þýtt ,,trúarjátningu 

konu“, sem játaði trú á Guð sem væri eins og hæna er safnaði ungunum undir vængi sína. Þá kvað prófastur: 

 

Erfitt er að biðja bæna 

og búast í réttar stellingar 

ef andi Guðs er orðinn hæna, 

eins og þessar kellingar. 
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Vorar seint 

Bjarni Stefán Konráðsson orti í vorhretinu: 

 

Drunga ekki eykur mér 

þótt ylji lítið sólin, 

það vorar seint í september 

og sumrar kringum jólin. 

 

Langþrátt vor 

Þegar vorhretinu slotaði orti Pétur Stefánsson: 

 

Vindinn hefur loksins lægt, 

lengjast varmastundir. 

Líður aftur löturhægt 

langþrátt vor um grundir. 

Bændablaðið 13. júní 2006 

 

 

Mælt af munni fram 

Indriði Þorkelsson á Ytra Fjalli í Aðaldal orti: 

 

Allir hafa einhvern brest 

öllu fylgir galli. 

Öllum getur yfirsést 

einnig þeim á Fjalli. 

 

Á sunnudögum 

Haraldur Hjálmarsson frá Kambi var í hópi snjallari hagyrðinga okkar. Honum þótti sopinn góður og orti: 

 

Á sunnudögum sýp ég vín 

samkvæmt manna lögum. 

Þess vegna er ég miður mín 

á mánu- og þriðjudögum. 

 

Þrír bæjarstjórar 

Hjálmar Freysteinsson sendi þetta frá sér:  Nú fréttist að við Akureyringar fáum að reyna þrjá bæjarstjóra á 

kjörtímabilinu: 

 

Akureyri er ekki smá 

ýmsu þarf að sinna, 

bæjarstjóra þurfum þrjá, 

þýðir ekkert minna. 

 

Góð forysta 

Séra Hjálmar Jónsson veltir fyrir sér stöðunni í Framsóknarflokknum: 

 

Á hvert öðru framsóknarfólkið tróð, 

að fallinu óðum dregur. 

Forystan hún er fremur góð 

en flokkurinn ómögulegur. 

 

Spámaðurinn 

Kristján Bersi Ólafsson segir: Nú ætla ég að gerast spámaður um framvinduna í framsóknarmálinu: 

 

Dauðastríð eru stundum grimm, 

stansar þó klukkan ekki. 

Í næstu kosningum Framsókn fimm 

fær inn á þingsins bekki. 

 

P.S.  Kannski hefði verið raunsærra að gera ráð fyrir sjö, en það passaði ekki rímsins vegna. - Bersinn. 
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Nauðgar eyra 

Pétur Stefánsson lét þetta frá sér á Leir á fimmtugsafmæli Bubba Morteins:  ,,Bubba var hampað á öllum 

útvarpsrásum í dag:“ 

 

Áreiti og eilíft plag, 

allt vill lífið subba. 

Nauðgar eyra í allan dag 

org úr þessum Bubba. 

 

Hæstiréttur smalar 

Snæbjörn Sigurðsson bóndi á Grund í Eyjafirði stóð í málaferlum við nágranna sína um alllangt skeið um miðja 

síðustu öld út af landsréttindum. Málið fór fyrir hæstarétt og gerðu dómarar réttarins áreið á landið eins og þeim 

bar. Við það tækifæri orti Rósberg G. Snædal: 

 

Undir bú er gott á Grund, 

gróttukvörn þar malar. 

Ekki þarf að halda hund, 

Hæstiréttur smalar. 

 

Og þegar dómur lá fyrir bætti Rósberg þessari við: 

 

Lengi þéttings gróða gaf 

Grundin fléttuð blómum. 

Hver einn blettur helgast af 

hæstaréttardómum. 

 

Yfir fjöllin fagurblá 

Kristján Eiríksson  orti þessa skemmtilegu vísu: 

 

Yfir fjöllin fagurblá 

fannhvít mjöllin breiðist. 

Verða sköllin vísast há 

vont ef tröllið reiðist. 

Bændablaðið 27. júní 2006 

 

Mælt af munni fram 

Skarphéðinn Árnason orti þessa skemmtilegu vorvísu: 

 

Þegar góðir vinir vaka 

vorsins gróður fegrar hlað. 

Fæðast ljóð og stöku staka 

stelst í hljóði upp á blað. 

 

Matthíasar les ég ljóð 

Bjarki Bjarnason sendi þetta frá sér á Leirinn: 

 

Björn í Grafarholti (1856-1951) var þekktur fyrir að gera bragarbót á kveðskap ýmissa þjóðskálda. Hann sendi 

frá sér kver sem hét Um ljóðalýti árið 1943. Þá höfðu Skólaljóðin nýkomið út en Björn leiðrétti ýmsar 

bragfræðilegar villur sem hann þóttist greina þar. Um Skúlaskeið eftir Grím Thomsen segir hann meðal annars: 

,,Ljóðið er 14 erindi, öll meira og minna formgölluð, og flest auk þess með margs konar öðrum ljóðalýtum.“ Um 

Mamma ætlar að sofna eftir Davíð Stefánsson segir Björn bóndi að kvæðið megi heita ,,háttleysa, en slíkt ber 

varla að nefna ljóð.“ Um kveðskap séra Matthíasar Jochumssonar orti hann“: 

 

Matthíasar les ég ljóð, 

lagleg flest þau kalla; 

Meirihlutann met ég góð, 

margan finn þó galla. 
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Að velja rétta flokkinn 

Í prófkjörslagnum sl. vetur komu fram ásakanir um að einn af prófkjörskandídötunum hafi safnað saman hópi af 

unglingum og boðið þeim upp á bjór. Þá orti Hermann Jóhannesson: 

 

Það á að gefa börnum bjór 

svo braggist litli hnokkinn 

því við það fljótt hann verður stór 

og velur rétta flokkinn. 

 

Að týna hönskum 

Óttar Einarsson segir að sig minni að Magnús Ásgeirsson hafi þýtt eitt af ,,grúkkum“ hans Piet Heins þannig: 

 

Að týna hreinlega hönskunum sínum 

er hátíð á móti því 

að týna öðrum - og henda hinum 

og heimta þann fyrri á ný!     

 

Tilhlökkunarefni 

Kristján Eiríksson benti á að Helgi Hálfdanarson hafi þýtt ýmislegt úr ,,grúkki“  Piets Hein listilega, til dæmis: 

 

Hann Davíð bóndi á Dröngum 

er dauður- það er ljótan 

svo hjartanlega hafði 

ég hlakkað til að skjóta 'ann. 

 

Við skulum ekki hafa hátt 

Á Leir voru nokkrar umræður um hver væri höfundur þessarar vísu. Guðbrandur Guðbrandsson leysti gátuna og 

sagði: 

 

Á Strjúgi (nú venjulega Strjúgsstöðum, innsk. gþg) bjó eitt af kunnustu skáldum 16. aldar, Þórður Magnússon, 

lögréttumanns Gunnsteinssonar. Hann hóf þar búskap 1574, en annars er lítið kunnugt um ævi hans. Hann kvað 

svo lipurt, að sumar lausavísur hans eru enn á hvers manns vörum: 

  

Við skulum ekki hafa hátt 

hér er margt að ugga.  

Eg hefi heyrt í alla nátt,  

andardrátt á glugga.  

Bændablaðið 11. júlí 2006 

 

 

Skuldahalarnir    
Hreiðar Karlsson orti þegar spáð var rigningu og fellihýsafólkið tók sig upp og hélt heimleiðis en víða eru nú 

fellihýsin kölluð skuldahalar: 

 

Því er spáð að veður vott 

verði á mörgum stöðum. 

Skuldahalar héðan brott 

halda í löngum röðum. 

 

Rímað skart 

Atómskáldið Jón úr Vör orti þessa vísu þegar hvað harðast var deilt hér á landi á atómljóðagerð og kom með 

henni þeim skáldskap til varnar: 

 

Ekki þarf að gylla gull, 

gullið verður alltaf bjart. 

En ávallt verður bullið bull 

þótt búið sé í rímað skart. 
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Lundafar 

Það hafa oft verið ortar vísur af  minna tilefni en því að ráðherra sé staðinn að ólöglegum lundaveiðum án 

veiðikorts. G. Þorkell Guðbrandsson setti þetta á Leir: 

 

Satt segir þú hinn frómi,“ sagði kerlingin við þjófinn. Ekki alveg ónýtt að ráðherra sjávarútvegs skuli reka sig á 

þá erkivitleysu sem sótt er til Brussel að ekki megi snara lunda nema með dýru veiðileyfi frá Akureyri. 

 

Kom nú vel á vondan þar 

er vitnaðist að ráðherrar 

laumi sér á lundafar 

þá lítið er um veislurnar. 

 

Hjálmar Freysteinsson orti þessar af sama tilefni: 

 

Lundanum ekki líðast má 

að líta á það sem hálfgert sport 

að fljúga þeim í háfinn hjá 

sem hefur ekki veiðikort. 

  

Eða með öðrum orðum: 

Ósköp vel ég Einar skil, 

öllum skjátlast getur. 

Langtum meiri líkur til 

að lundinn viti betur. 

 

Heilög jörð 

Kristján Bersi Ólafsson orti þegar hann hélt af stað á Hólahátíð: 

 

Löngun hjá mér til ferða er fátíð 

með fótaorkuna skerta. 

En núna fer ég á Hólahátíð 

heilaga jörð að snerta. 

 

Vönduð gen 

Jón Ingvar Jónsson orti þessa skemmtilegu nútímavísu: 

 

Drottinn vönduð gen mér gaf 

sem gagnast mót þó blási. 

Þessi staka styrkt var af 

Straumi-Burðarási. 

 

Skýjaborgir 

Rósberg G. Snædal orti þessa vísu sem þarfnast ekki nánari skýringa: 

 

Geng ég um hin glæstu torg 

girt með húsum nýjum, 

þó hef ég miklu betri borg 

byggt úr tómum skýjum. 

Bændablaðið 29. ágúst 2006 
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Mælt af munni fram 

Kristján Bersi Ólafsson sendi þetta inn á Leir: 

 

Í Ljóðasafni Magnúsar Ásgeirssonar II, bls. 346, er þessi vísa orðuð svona: 

 

Að týna hreinlega hönzkunum sínum 

er heppni á móti því 

að tapa öðrum en henda hinum 

og heimta þann týnda á ný. 

 

(Sjá hér þátt frá 11. júní 2006) 

 

Þótt ég yrki aldrei neitt 

Kristján Bersi Ólafsson:  

 

Þótt ég yrki aldrei neitt 

sem orðið getur mér til sóma 

yrði mér gömlum lífið leitt 

legði ég kveðskapinn í dróma. 

 

Nýr formaður Framsóknar 

Þegar Jón Sigurðsson var kjörinn formaður Framsóknarflokksins orti Hjálmar Freysteinsson: 

 

Af Jóni vænta mikils má, 

mannkostum búinn fínum, 

þó hann byrjaði aftan á  

embættisferli sínum. 

 

 Þ.e.: seðlabankastjóri, ráðherra, flokksformaður, þingmaður. Þetta skyldi þó aldrei vera ,,hin leiðin“ sem 

umtöluð var fyrir nokkrum árum? 

 

Hugmyndina Halldór fann, 

hélt það bæta neyðina, 

til forustu ef fengi mann 

sem færi ,,hina leiðina“. 

 

Gott þorrablót 

Hreiðar Karlsson orti eftir gott þorrablót: 

 

Þeir sem finna aðeins á sér 

æsku sína heimta á ný. 

Haltir varpa hækjum frá sér, 

heilir ganga upp frá því. 

 

Krummi uppi í hæðardragi 

Hákon Aðalsteinsson orti einhvern tíma: 

 

Krummi upp í hæðardragi kroppar úldið bein, 

á klettadrangi vellir spóinn glaður. 

Kind með sína tvílembinga kúrir bak við stein, 

keyrir veginn fullur sveitamaður. 

 

Tvö dæmi úr Hörgárdal 

Stefán Vilhjálmsson kjötmatsformaður sendi þessar tvær vísur á  Leir: 

 

Fyrir endann ei má sjá 

illa ég stend að vígi 

til að lenda lúinn á 

landakendiríi. 

                      Þorleifur á Hamri. 
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Þetta er Hlíðarhreppsnefndin, 

hún er að skríða í Kuðunginn, 

ekki er fríður flokkurinn, 

mér finnst hann prýða hundurinn. 

                                           Friðbjörn í Staðartungu. 

 

Hálfur sjötti tími 

Það hefur ekki legið vel á Jóni Ingvari Jónssyni þegar hann orti: 

 

Ég get bara ekkert ort 

af því vit mig hefur skort, 

veit ég líka varla hvort 

vísa þessi rími. 

Fór í hana hálfur sjötti tími. 

 

Undir silfurhærum 

Þessi vísa er úr vísnabálki eftir Steingrím Thorsteinsson sem heitir Haustkvöld: 

 

Elli, þú ert ekki þung 

anda guði kærum; 

fögur sál er ávallt ung 

undir silfurhærum. 

Bændablaðið 12. sept. 2006 

 

 

Mælt af munni fram 

Hjálmar Freysteinsson orti um uppreist æru Árna Johnsens: 

 

Alltaf skást á skítinn hreif 

skrúbburinn og böðin, 

engilhvítan Árna þreif 

Æruþvottastöðin. 

 

Turninn hallast  

Hjálmar ferðaðist til Ítalíu í sumar, kom við í Pisa og skoðaði að sjálfsögðu hinn skakka turn og orti limru: 

 

Á það er ég fús að fallast, 

þó furðulegt megi kallast, 

að Ítalaskrattarnir segja það satt: 

Helvítis turninn hallast! 

 

Halló Akureyri 

Kristján Eiríksson  yrkir þannig  um þá frægu skemmtun Halló Akureyri: 

 

Á fullan bæinn af fullum rónum 

í fullkomnun drykkjuláta 

himinninn starir hryggum sjónum 

uns himinninn fer að gráta. 

 

Sjálfur yrki ég ekki neitt 

Valdimar Gunnarsson, kennari við  MA, orti þessa skemmtilegu vísu: 

 

Sjálfur yrki ég ekki neitt  

því ástand mitt er svo valt.  

Stundum er mér svo helvíti heitt 

en hina stundina kalt. 

 

  



278 

 

Fegurð hrífur 

Hannes Hafstein, fyrrum ráðherra, orti þessa vísu um fagra konu: 

 

Fegurð hrífur hugann meira 

ef hjúpuð er, 

svo andann gruni ennþá fleira 

en augað sér. 

 

Móti slitið 

Jón Ingvar Jónsson stjórnaði hagyrðingamóti og sleit því að lokum með þessari vísu: 

 

Flestir hafa frá sér bitið, 

fljótt á litið. 

Maður er að missa vitið. 

Móti slitið! 

 

Hvað er til ráða 

Pétur Stefánsson er ekki alveg  sáttur við nútímann og yrkir: 

 

Tölvur, símar, tískusnið, 

tíðum heilla drengi. 

Alltof fáir fitla við 

fljóð og buxnastrengi. 

 

Flatir skjáir fást í dag 

á flottum sjónvarpsborðum. 

Yrkja fáir orðið brag 

eins og skáldin forðum. 

 

Þessu breyta verðum við 

svo vakni menn til dáða. 

Helst má spyrja hagyrt lið; 

Hvað er nú til ráða? 

 

Öldrunarkveðskapur 

Kristján Bersi sendi frá sér þessa öldrunarkveðju: 

 

Í ættarskrá þarf ekki að gá 

og ekkert hjá sér skrifa. 

Aldri háum allir ná  

ef þeir fá að lifa.  

 

Gammel dansk 

Guðmundur B. Guðmundsson yrkir um kraftaverkin sem Gammel dansk getur gert á erfiðum morgunstundum: 

 

Guði sé lof fyrir Gammel dansk 

sem gerir einlægt kraftaverk. 

Ég á aftur eftir kannsk 

í með Bersa að væta kverk. 

 

Að líta í spegil 

Davíð Hjálmari Haraldssyni hefur ekki liðið vel þennan morgun: 

 

Tæpast verð ég talinn viskubrunnur. 

Tengdamamma heldur ég sé þunnur. 

Að líta í spegil yrði mér um megn 

því mublurnar á bak við sjást í gegn. 

Bændablaðið 26. sept. 2006 
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Fjórir færðu í letur 

Egill Jónasson frá Húsavík segir sennilega alveg satt í þessari vísu: 

 

Aðeins fjórir færðu í letur 

frásagnir um Jesú Krist, 

sumir hafa hagnast betur 

hér í sinni jarðarvist. 

 

Ganga lausir 

Ragnar Aðalsteinsson frá Vaðbrekku orti og tilefnið hygg ég að sé óþarft að orðlengja um: 

 

Þótt þingmannstetur eitt þeir setji inn 

skal ekki viðhaft múður, strögl né raus 

því langtum oftar mæðir huga minn 

hve mikill hluti þingheims gengur laus. 

 

Gull er gull 

Hér í þessum dálki var fyrir nokkru birt vísa sem Jón úr Vör gerði til varnar atómkveðskap. Þessari vísu svaraði 

Steinn Steinarr svona: 

 

Gull er gull og bull er bull, 

bilið jafnan nokkurt var. 

Jón er Jón og flón er flón, 

fjarlægðin er minni þar. 

 

Monthátíð 

Kristján Helgi Benediktsson, sem var málari á Akureyri, var góður  hagyrðingur eins og þessi vísa sýnir vel en 

hana orti hann eftir einhverja Þingvallahátíð: 

 

Á ógæfuhliðar allt er sigið, 

áfram reynast kjörin stríð, 

en þar sem hundur hefur migið 

heldur þjóðin monthátíð. 

 

Skínandi myndir 

Kristján Eiríksson  setti eftirfarandi á Leir:  

 

Ég er nýkominn úr nokkurra daga ferð til Pétursborgar. Í Kirkju Péturs og Páls hvíla flestir keisarar Rússaveldis 

sín dánu bein og sér þar varla í veggi fyrir helgimyndum og gylltu skrauti. Þar datt mér þessi vísa í hug: 

 

Mörg hér á veggjum myndin skín, 

málmurinn gullni og dýri 

en krúttlegri finnst mér kirkjan þín, 

Kristur, á Víðimýri. 

Bændablaðið 10. okt. 2006 

 

 

 

Mælt af munni fram 

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.  

(Hjálmar Jónsson) 

 

Bændablaðið 24. okt. 2006 
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Mælt af munni fram 

Sælir, ágætu lesendur. Bestu þakkir þeim sem brugðust vel við og sendu upplýsingar og vísur.  

Bjargey Arnórsdóttir sendir Sigurdóri Sigurdórssyni kveðju og góðar óskir, minnug þess að hann söng eins og 

engill, einkum á yngri árum: 

 

Til Sigurdórs þess glögga sómamanns 

ég senda vil nú bestu kveðju mína, 

því geymd en ekki gleymd er röddin hans 

og gamansemin lætur brosin skína. 

Bændablaðið 7. nóv. 2006 

 

 

Mælt af munni fram 

Sigurdór Sigurdórsson, blaðamaður fær svo nokkrar vísur. 

 

Fyrstar eru batakveðjur frá Jóni Ingvari Jónssyni með svofelldri vísu: 

 

Þó að báran brött og há 

brotni yfir Sigurdór 

upp hann stendur eflaust þá. 

Eftir verður sléttur sjór. 

 

Kristján Eiríksson  frá Fagranesi sendir Sigurdóri heilsukveðju: 

 

Þeirrar skjótt ég bænar bið 

að brátt hann rísi á fætur, 

gleðjist aftur vísur við 

og vermist hjartarætur. 

 

Og Pétur Stefánsson færir fram þessa hugnæmu heillaósk: 

 

Drottinn blessi syndasel 

og sálina geri bjarta. 

Farðu ætíð vinur vel 

með viðgert öðlingshjarta. 

Bændablaðið 21. nóv. 2006 
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Mælt af munni fram árið 2007 
 

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 laun að honum greiðann með því að leysa hann af í Dómkirkjunni. 

 

Mörg er vist 

Jón Þórarinsson Þingeyingur, sem var samtímis mér á Reykjalundi, sagðist hafa lært eftirfarandi vísu 1975 eftir 

ókunnan höfund. Vísan er jafn fram gáta: 

 

Mörg er vist og víða gist, 

varir þyrstar, dans og kæti. 

Ein er kysst en óðar misst, 

önnur flyst í hennar sæti. 

 

Sjálf skoðunar vísa 

Kristján Bersi orti þessa sjálfskoðunar vísu og segir: 

 

Oft þó mér í æðum brenni 

æsku þróttur og hugann spenni 

er það svo að ég engu nenni, 

alkóhól skaddað gamalmenni. 

 

Í fram haldi af þessu orti ég aðra vísu sem ég ætla að flytja konu minni þegar hún kemur heim úr vinnu einhvern 

tímann í kvöld: 

 

Gleði sú er í glasi skín 

gert hefur úr mér fyllisvín. 

Elsku hjartans ástin mín, 

aldrei ég framar smakka vín. 

 

Síðan spyr Bersinn: ,,Kannast einhver við loforð í líkingu við þetta?“  

 

Eurovision- partí 

Hjálmar Freysteinsson orti einhvern tíma í kring um Eurovision keppnina síðustu: 

 

Í gamla daga gafst ei neitt 

góðmeti að narta í, 

nú er lífið orðið eitt 

Eurovision- partí. 

 

Ragnar Reykás á þing 

Síðan hélt Hjálmar áfram og sagði: 

 

Hún Silvía er sexí og slyng,       

ég sæll  mundi gef‘enni hring 

-fegurstri rósa- 

mér finnst ætti að  kjósa 

Ragnar Reykás á þing. 

 

Ætla að lifa eins og menn 

Þegar ádráttur var gefinn um byggingu nýs álvers á Húsavík orti Hreiðar Karlsson: 

 

Skín á himni sólin senn 

svo að Húsvíkingar 

ætla að lifa eins og menn, 

eða Hafnfirðingar! 
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Kristján Eiríksson  orti af sama til efni: 

 

Súpum skál um sumar mál, 

sólin skín á Bakka. 

Vekur álið vor í sál, 

Vala mín, ég þakka. 

 

Langar ekki í álver 

Hermann Jóhannesson sagðist hafa hitt Húsvíking á förnum vegi og efnislega var það þetta sem hann sagði: 

 

Aldrei mig langaði í álver 

og ef  þetta reynist nú tálver 

má Alcoa fara 

til Andskotans bara - 

og Austfjarða - ,,Éteð´ann  

                            sjálfer!“ 

Bændablaðið 16. jan. 2007 

 

 

 

Séra Helgi Sveinsson  
Nokkrar vísur eftir séra Helga Sveinsson, fyrrum prest í Hveragerði og víðar, hafa runnið um Leirinn að 

undanförnu. Mér datt í hug að helga einn þátt af Mælt af munni fram séra Helga enda var hann snilldar 

hagyrðingur en því miður hefur of lítið verið tekið saman eftir hann. Þessa vísur eru ekki af Leirnum nema sú 

síðasta. Áður hef ég birt vísuna: 

 

Margur er kátur maðurinn 

og meyjan hneigð fyrir gaman 

en svo kemur helvítis heimurinn 

og hneykslast á öllu saman. 

 

Séra Helgi var um tíma prestur í Þingeyjarsýslu og orti þá um sveitunga sína: 

 

Á hverju þekkist Þingeyingur? 

Þörf er ekki á miklum leitum. 

Hann veit allt sem enginn veitum 

upp á sína tíu fingur. 

 

Þegar landshöfnin í Þorlákshöfn var opnuð á sínum tíma var mikið um dýrðir. Komin var höfn sem þjónaði bæði 

Árnesingum og Rangæingum en þar á milli höfðu ekki verið miklir kærleikar. En í veislunni var mikið skálað og 

datt niður rígurinn hið skjótasta. Þá orti séra Helgi: 

 

Hér er margur sæll í sinni, 

sveitarígur burtu fer. 

Þjórsá verðir minni og minni 

því meira sem drukkið er. 

 

Séra Helgi kom þar að sem séra Sigurður Pálsson, þá prestur í Hraungerði en síðar einnig vígslubiskup í 

Skálholti, var að byggja sér íbúðarhús og lét mála  það rautt. Þá orti séra Helgi: 

 

Rís hér bygging römm og há, 

rauð á allar síður, 

til að minna alþjóð á 

eld sem dæmdra bíður. 
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Þegar séra Helgi kenndi við Barnaskóla Hveragerðis var það eitt haust að ung stúlka, Ólína af nafni og 

nýútskrifuð úr Kennaraskólanum, var ráðin kennari í Hveragerði. Þá var verið að leggja rafmagn í hús í þorpinu. 

Séra Helgi kom á kennarastofuna og orti: 

 

Mörg er fögur síld í sjó,   

sú er þorskinn lokkar. 

Lagði ei Drottinn líka Ó- 

línu í skólann okkar? 

Eitt sinn orti séra Helgi langt og skemmtilegt ljóðabréf til vinar síns. Lokaerindi þess er svona: 

 

Ekki rénar andakt þín 

eftir þennan lestur. 

Hér er undir handskrift mín, 

Helgi Sveinsson, prestur. 

 

Þessa vísu kallaði séra Helgi Fjöllyndi: 

 

Ástum sáði hann út í vind, 

aðgát sjaldan kunni, 

kyssti Léttúð, kraup hjá Synd, 

kvæntist Refsingunni. 

 

Ef menn kunna vísur eftir séra Helga væru þær vel þegnar því fleiri þættir gætu komið með vísum eftir þennan 

snilling. 

Bændablaðið 30. jan. 2007 

 

 

Mælt af munni fram 

Einhverjir voru gerðir að sendiherrum í einn dag til að bæta eftir launin. Þá orti Hjálmar Freysteinsson:          

 

Þolinmæði er þér í hag 

ef þraukað getur rýjan mín, 

sendiherra heilan dag, 

hækka eftir launin þín. 

 

Þó að  hylji fætur föt 

Hafsteinn Stefánsson var góður vísnasmiður. Eitt sinn  á hagyrðingakvöldi var spurt var um kventískuna. 

Hafsteinn svaraði: 

 

Þó að hylji fætur föt, 

freistingin mig kvelur. 

Þarna er betra kálfakjöt 

en kaupfélagið selur. 

 

Jói í Stapa bætti við: 

 

Tískan þróast þétt og jafnt 

af þekktu tækniliði, 

en Evu klæðin eru samt 

enn með sama sniði. 

 

Engum er alls varnað 

Friðrik Steingrímsson orti þessa vísu þar sem hann lætur Framsóknarflokksins getið: 

 

Friðrik þrotinn þreki sest 

þegar hungrið sverfur, 

líkt og Framsókn fyrir rest 

fölnar, deyr og hverfur. 
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Svar 

Hreiðar Karlsson tók upp hanskann fyrir Framsókn og sagði: 

 

Hefur á reiðum höndum svar, 

hefur góða von um, 

að frambjóðendur Framsóknar 

fari að líkjast honum.  

 

Prófkjör og peningar 

Hjálmar Freysteinsson orti  þessa limru sem á vel við það sem gengið hefur á í pólitísku flokkunum á síðustu 

mánuð um: 

 

Í prófkjörspústrum og þrætum 

án peninga verið ei gætum, 

um það ríkir sátt, 

en þetta er full hátt 

verðlag á vonlausum sætum.  

 

Nú er Guð að halla sér 

Bjarni Ásgeirsson orti eitt sinn andsvar til Páls Kolka. Dagskrá gestgjafanna, Húnvetninga, hafði teygst langt 

fram á nótt vegna þess hve sunnanmenn komu seint og ekki vit í að stytta dagskrána. Í andsvari er m.a. þetta: 

 

Langt á tímann liðið er, 

lóan hætt að kvaka. 

Nóttin faðmar nyrstu sker, 

nú er Guð að halla sér 

en Húnvetningar hald´ áfram að vaka. 

 

Mátulegt á´ann 

Kristján Bersi skrifaði: 

 

Þegar ég heyrði í fréttum um afdrif  Hjálmars Árnasonar í prófkjörinu á Suðurlandi komu upp í huga mér tvær 

vísur, önnur þeirra limra, hin með öðrum bragarhætti: 

 

Hjálmar er fallinn frá. 

Fyrir Guðna hann lá. 

Hann er pólitískt dauður 

plottelskur sauður. 

Menn uppskera eins og þeir sá. 

 

Hjálmar er núna farinn flatt. 

Fólkið vill ekki sjá ´ann. 

Og flest um þykir það vera satt 

að þetta sé mátulegt á ´ann.  

 

Guð er kannski kona 

Hermann Jóhannesson segir að þetta sé gömul vísa: 

 

Menn  segja að Guð sé  kannski kona. 

Kenningu þeirri ég trúi glaður. 

Hins vegar samt ég hlýt að vona 

að hún sé nú ekki framsóknarmaður. 

Bændablaðið 13. febr. 2007 
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Mælt af munni fram 

Nokkur umræða varð á Leir á dögunum um Guðmund Árnason eða Gvend dúllara eins og hann var kallaður. 

Sigurður Sigurðarson sendi þetta inn:  

 

Dúll var sérgrein Guðmundar Árnasonar frá Klasbarða í Landeyjum. Nokkrar upptökur eru til af dúlli. Engar 

upptökur eru til af dúlli hans sjálfs, heldur eftirhermur ýmissa manna eins og Ríkharðs Jónssonar, Hjálmars 

Lárussonar, Helga Pálssonar o.fl. Guðmundur orti nokkuð, m.a. þessa vísu um sjálfan sig: 

 

Sjöunda júlí sagt er mér að sé ég fæddur. 

Nokkuð miklum gáfum gæddur, 

en gat ei orðið vel upp fræddur. 

 

Feginsfrétt 

Í Fréttablaðinu var birt skoðanakönnun sem bendir til þess að Samfylkingin og Vinstri grænir geti náð hreinum 

meirihluta á þingi í sameiningu. Um það orti Kristján Bersi: 

 

Þetta er mér feginsfrétt, 

farið er kvíðanagið. 

Úr kútnum hefur í könnun rétt 

kaffibandalagið. 

 

Rangur vatnsgangur 

Sigrún Haraldsdóttir orti þegar hún heyrði frétt af manni sem brást ókvæða við þá er hann stóð frammi fyrir því 

að daman sem hann fór heim með hafði annað sköpulag en hann vænti: 

 

Mig furðar lítt að fyrtist hann 

og fljótt í burtu skryppi 

því undir hennar fötum fann 

falið karlmannstippi. 

 

Friðrik Steingrímsson orti af sama tilefni: 

 

Sumir vita ei hvað er hvað 

né hvernig á að finna það, 

og fljóð er aldrei fullkannað 

fyrr en undir beltisstað. 

 

Vasarnir tómir 

Menn voru að leita höfundar að vísunni Margur ágirnist meira en þarf  en án árangurs. Aftur á móti sendi 

Kristján Eiríksson  þessa snilld inn á Leirinn: 

 

Margur þekkir víst skrýtinn skarf, 

skarf sem ágirnist meira en þarf, 

þarf sá að vinna stuldar starf, 

starf sem að hlaut í lyndisarf. 

 

Vasarnir tómir seinast samt, 

samt því að dauðinn skiptir jafnt, 

jafnt hlýtur hver og skorinn skammt 

skammt þegar hættir lífsins mjamt. 

 

Allt ávaxtast 

Það er mikill sannleikur í þessari ágætu vísu Hálfdans Ármanns Björnssonar: 

 

Lífsins svo gengur gangurinn, 

góðir sér afla vina, 

ríkir ávaxta auðinn sinn, 

öreigar fátæktina. 
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Flóttamannabúðir 

Kristján Bersi orti þessa vísu fyrir skömmu og þarfnast hún varla nánari skýringa: 

 

Framaþörfin er þung sem blý 

og þingmenn af henni knúðir, 

hjá frjálslyndum eru að flykkjast í 

flóttamannabúðir. 

 

,,Slow City“ 

Akureyrarstofa hefur viðrað þá hugmynd að gera Akureyri að ,,Slow city“ og af því tilefni orti  Hjálmar 

Freysteinsson: 

 

Ekkert ég afrekað fæ, 

engum markmiðum næ 

lífinu í 

af því ég bý 

í sérstökum ,,silabæ“. 

 

Silabær er þýðing á ,,Slow city“.  

Bændablaðið 27. febr. 2007 

 

 

Mælt af munni fram 

Það vakti að vonum mikla athygli þegar klámhópnum var vísað frá Radison SAS Hótel Sögu á dögunum og 

auðvitað fóru hagyrðingar í gang. Hreiðar Karlsson orti: 

 

Bændurnir eru með ónot og hrekki 

og afleiðing þess er sú 

að klámhundafélagið kemur ekki.  

Hvað gera bændur nú? 

 

Og af sama tilefni orti Sigurður H. Snæbjörnsson: 

 

Í siðferði er sig og hrun, 

senn mun harðna glíman. 

Forysta bænda bráðum mun 

banna fengitímann. 

 

Endurnýting 

Hjálmar Freysteinsson orti um hræringar í Frjálslynda flokknum: 

 

Frjálslyndir í flokkinn sinn 

fólki safna. 

Endurnýta úrganginn 

sem aðrir hafna. 

 

Fyrsta ferðin 

Páll á Hjálmsstöðum mætti Einari Sæmundssyni á Hellisheiði er Páll var að koma úr kaupstaðarferð árið eftir að 

sett var bann á áfengisinnflutning. Páll heilsaði Einari svona: 

 

Þetta er fyrsta ferðin mín 

að fékk ég engan sopa. 

Fyrir bjór og brennivín 

ber ég hoffmannsdropa. 
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Hangikjötslærið 

Steingrímur Baldvinsson frá Nesi sendi vini sínum Agli Jónassyni á Húsavík hangikjötslæri og þessa vísu með: 

 

Ég lýsi yfir og læt á blað 

að lærið er á réttum stað 

hjá þér, vinur, úr því að 

ærin er hætt að nota það. 

Egill þakkaði sendinguna með þessar vísu: 

 

Á mér skartar lítillæti, 

lífið bjart og fagurt er. 

Efripart af afturfæti 

öðlingshjartað sendi mér. 

 

Meydómurinn 

Þessi vísa Steingríms í Nesi þarfnast engrar skýringar: 

 

Meydómurinn mesta þykir hnoss 

á meðan hann er þetta kringum tvítugt. 

En verður stundum þungur kvalakross 

ef kemst hann nokkuð teljandi yfir þrítugt. 

 

Fjórtán pönnukökur 

Þegar minnst er á þá snillingana Egil Jónasson og Steingrím í Nesi verður líka að birta vísu eftir þriðja þingeyska 

snillinginn, Baldur á Ófeigsstöðum. Forsaga vísunnar er sú að Húsvíkingarnir Jónas Egilsson (Jónassonar) og 

Stefán E. Sigurðsson útvarpsvirki komu að Ófeigsstöðum. Höfðu þeir verið beðnir að koma með lúðu en hún 

fékkst ekki og komu þeir í staðinn með ýsu og steinbít. Þeir félagar þáðu kaffi  og pönnukökur hjá Baldri. Hann 

kvaddi þá með þessari vísu: 

 

Húsvíkinga að húsum bar, 

höfðu fáar sprökur, 

en fljótlega fóru niður þar 

fjórtán pönnukökur. 

 

Skógrækt 

Hjálmar Freysteinsson orti þegar mest gekk á út af landraskinu í Heiðmörk og trjánum sem fundust í 

geymslugarði í Hafnarfirði: 

 

Gunnar Birgis víst ég virði, 

víða leggur hönd á plóg. 

Í hrauninu í Hafnarfirði 

hann er nú að rækta skóg. 

Bændablaðið 13. mars 2007 

 

Örn Arnarson  
Að mínum dómi er Örn Arnarson í hópi okkar allra bestu ljóðskálda en hefur því miður alltaf verið vanmetinn 

eins og svo mörg ólangskólagengin skáld. Það er ekki það sama að vera góður hagyrðingur og gott ljóðskáld. 

Örn var hvort tveggja, eftir hann liggja margar snjallar stökur og skulum við nú skoða nokkrar þeirra. Þess má 

geta að hann skýrði aldrei frá tilurð vísnanna: 

 

Bros og grátur eru í 

ísamáti freðin. 

Kuldahlátri hlæ ég því 

hún er fátíð gleðin. 

 

Úlfurinn étur sauðinn 

Hræsni vex af hjálp og náð. 

Hrælund þrífst við auðinn. 

Örbirg stétt er auðvaldsbráð. 

Úlfurinn étur sauðinn. 
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Dýrt er landið 

Þetta er ein af kunnustu vísum Arnar: 

 

Dýrt er landið Drottinn minn 

dugi ekki minna 

en vera allan aldur sinn 

fyrir einni gröf af vinna. 

 

Aulabárði er alltaf mál 

Hrekkvís kyndir heiftarbál. 

Hræsnin veður elginn. 

Aulabárði er alltaf mál 

orð að leggja í belginn. 

 

Oft var svalt í förum 

Mér varð allt að ís og snjó. 

Oft var svalt í förum. 

Ekki skaltu undrast þó 

andi kalt úr svörum. 

 

Legg ég upp á Leggjabrjót 

Ei mun hraun og eggjagrjót 

iljum sárum vægja. 

Legg ég upp á Leggjabrjót. 

Langt er nú til bæja. 

 

Sá er ekkert skilur 

Hávært tal er heimskra rök. 

Hæst í tómu bylur. 

Oft er viss í sinni sök 

sá er ekkert skilur. 

 

Vökina leggur bráðum 

Herðir frost og byljablök. 

Ber mig vetur ráðum. 

Ævi mín er vörn í vök. 

Vökina leggur bráðum. 

 

Norðanbitra 

Norðanbitran bleikir völl 

blöðin titra á greinum, 

hljóðnar sytra, hvítna fjöll 

hrímkorn glitra á steinum. 

 

Syngur klóin 

Syngur klóin, kveður röng, 

kyngi snjóar heyja þing, 

klingir glóhærð kólguþröng 

kringum mjóan súðbyrðing. 

 

Dvínar glóð 

Djöflar hljóða deyjandi. 

Dvínar glóð í helvíti.  

Blæs í hlóðir bölvandi 

bræðimóður andskoti. 
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Aðra setti hljóða 

Prédikaði presturinn 

píslir vítisglóða. 

Amen sagði andskotinn. 

Aðra setti hljóða. 

 

Þangað sækir refur ráð 

Lýðurinn virðir lögin skráð 

ljóst þó dæmin gjöri, 

að þangað sækir refur ráð 

sem rænir lambið fjöri. 

 

Sýður á keipum 

Það er við hæfi að ljúka þessum vísnapistli um Örn Arnarson með loka erindinu úr ljóðinu um Stjána bláa: 

 

Horfi ég út á himin blána. 

Hugur eygir glæsimynd. 

Mér er sem ég sjái Stjána 

sigla hvassan beitivind, 

austur af sól og suður af mána 

sýður á keipum himinlind. 

Bændablaðið 27. mars 2007 

 

 

Úr ýmsum áttum  
Stefán Eggertsson sendi mér þennan skemmtilega pistil: 

 

Snemma á sl. öld var á Skálum á Langanesi fiskimannaþorp, með árstíðabundinni umsetningu. Þar var verslun 

rekin af Jóni Guðmundssyni útgerðarmanni. Hólmsteinn Helgason frá Ásseli gerði út frá Gunnólfsvík, við þriðja 

mann. Hásetarnir voru Jónas bróðir hans og Sigurður Árnason, Raufarhöfn. Þetta úthald var eitthvað búið að 

koma við á Skálum og versla í búð Jóns bónda. Þegar þeir voru alfarnir þaðan, stóð eftirfarandi á skemmuþili 

málað skírum stöfum: 

 

Rínarbáli safnar sér 

syndum rjálar nærri. 

Jón á Skálum öllum er  

okursálum stærri. 

 

Hólmsteinn sagði frá þessum kveðskap, gamall maður í útvarpsviðtali, og sagði háseta sína hafa staðið saman að 

vísnagerðinni sem vel getur staðist. Báðir sönnuðu þessir menn síðar hagmælsku sína. T.d. hafði Sigurður á 

Raufarhöfn fyrir sið að yrkja eina vísu á dag, samanber: 

 

Strákarnir allir stunda sitt fag 

og starfsöm er sérhver píka. 

Þetta er vísa dagsins í dag 

og dagsins á morgun líka. 

 

Stefán sendi líka vísur eftir séra Helga Sveinsson í Hveragerði. Ég heyrði sögu af því er séra Helgi tók 

 Kristján Einarsson frá Djúpalæk með sér í bíltúr niður Ölfusið og stoppaði hjá aðventistunum í Hlíðardalsskóla. 

Hitti þar fyrir skólastjórafrúna í útidyrum og heilsaði allvel en Kristján beið í bílnum og gerði  vísu: 

 

Lengi kyssti kennd við fjör 

kempan listum búna. 

Allt frá rist og upp á vör 

aðventistafrúna. 
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Þessi vísa var endurgjald fyrir áður gerðar vísur frá prestinum: 

 

Með svo kláran þroska og þrár 

þekki ég sára fáa, 

um hans brár og hökuhár 

hjúpast áran bláa. 

 

Jóhannes úr Kötlum kom þar að sem séra Helgi var að mála þakið  rautt og orti: 

 

Hvítþvo víst mun hjarta mitt 

hirðirinn okkar góði. 

Fyrst hann þannig þakið sitt 

þvær úr lambsins blóði. 

 

Séra Helgi svaraði: 

 

Þig að fegra þýðir lítt 

þú ert ljóti kallinn. 

Nú er ekkert orðið hvítt 

á þér nema skallinn. 

 

Og að endingu þessi aldýra sem sögð er eftir Jóhannes úr Kötlum: 

 

Maður flums er mjög svo drums 

matinn brums að slumsa. 

Lekur gums um höku hrums 

hann er sumsé klumsa 

 

Tilefni þessarar vísu var að skáldið kom inn í matstofu náttúrulækninganna og sá þar mann sem hann þekkti af 

flumbrugangi vera að eta káljafning. 

Bændablaðið 17. apríl 2007 

 

 

Mælt af munni fram 

Þessi vísa er eftir Karl Sigtryggsson á Húsavík og birtist í Verkamanninum á Akureyri 1964. Hún er greinilega í 

fullu gildi enn: 

 

Almenningur ekkert veit,  

allt er á sandi kvikum, 

af því fögur fyrirheit 

fara á undan svikum. 

 

Bændur rísa  

Þegar Bændasamtökin ákváðu að klámhundar erlendir fengju ekki inni á Hótel Sögu orti Kristján Eiríksson: 

 

Bændur rísa gegn berum gásum, 

bændur vísa frá klæmnum lýð, 

bændur úthýsa bláum rásum, 

bændur aflýsa fengitíð. 

 

Og Hreiðar Karlsson spurði af sama tilefni: 

 

Bændurnir eru með ónot og hrekki 

og afleiðing þess er sú, 

að klámhundafélagið kemur ekki. 

-Hvað gera bændur nú? 
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Nú má ekki nefna hrút 

Kirkjuvörðurinn í Hallgrímskirkju, Karl Kristensen, orti líka af þessu tilefni: 

 

Bændur henda öllum út, 

ástar- þola ei -bríma. 

Nú má ekki nefna hrút 

nema á fengitíma. 

 

Fækka hár 

Hermann Jóhannesson telur með nokkurri vissu að þessi vísa sé eftir Ólaf Gunnarsson frá Gilsfjarðarmúla: 

 

Fjölgar árum, fölna brár, 

fækka hár um kollinn. 

Samt er Nára-Faxi frár 

og finnst hann klár í sollinn. 

 

Reyktu og tyggðu ? 

Þetta er auglýsing úr gömlu blaði og kennd ýmsum hagyrðingum: 

 

Reyktu, tyggðu, taktu nef í, 

tóbakið með sældar þef í. 

Svo þig ekki komi kvef í 

kauptu tóbakið hjá Leví. 

 

Framboðsvísa 

Kristján Bersi orti þessa kosningavísu:    

 

Núna er allt að fyllast af flokkum, 

í framboði önnur hver sála. 

Þetta er eins og að hafa of margt af kokkum 

sem allri matgleði brjála. 

 

Minnir á hest 

Þegar mest gekk á vegna jarðskemmda í Heiðmörk orti Óttar Einarsson um bæjarstjórann í Kópavogi: 

 

Gunnar hefur holdin best, 

harður aldrei þagði. 

Minnir kannski meira á hest 

en mann - í fljótu bragði! 

 

Ort um andskotann 

Eitthvað voru menn að yrkja um andskotann á Leirnum og sendi þá Símon Jón Jóhannsson þetta inn á Leir:  

 

Í þessari umræðu um andskotann datt mér í hug vísa sem ég lærði sem barn. Hún mun vera um Hólmgeir þann 

sem var held ég tengdur mínu fólki - man ekki hvernig - og tengdafaðir Valda Bald. heildsala á Akureyri - fyrir 

þá sem muna eftir honum.  

 

Allir þekkja andskotann, 

einkanlega af tvöfeldninni. 

Þeir eru líkir Hólmgeir og hann. 

Hólmgeir er bara aðeins minni.  

Bændablaðið 1. maí 2007 
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Guðrún Árnadóttir  
Guðrún Árnadóttir frá Oddsstöðum í Lundarreykjadal í Borgarfirði, sem uppi var fram yfir  miðja síðustu öld, 

var í hópi betri hagyrðinga þessa lands. Til eru eftir hana vísur sem eru með  því allra besta sem gerist eins og 

þessi sem hún orti til mannsins síns þegar þau voru orðin gömul: 

 

Bera urðum skin og skúr 

skilnings þurrð og trega. 

Þó hefur snurðum okkar úr 

undist furðanlega. 

 

Svona yrkja bara snillingar. Hún notaði nær eingöngu hringhenduformið í vísum sínum eins og vísan hér á undan 

sýnir og þær sem á eftir fara. Næsta vísa heitir Við tækifæri: 

 

Týnist gjarna gatan naum, 

gleymist kjarni málsins: 

Dalsins barn í borgarglaum 

brestur varnir talsins. 

 

Næstu tvær vísur nefnir Guðrún Stökur en ljóð og lausavísur eftir hana voru gefnar út í bók sem heitir  

Gengin spor og kom út árið 1949: 

 

Gæftafá með gallað skip 

geymd er þráin inni,  

en geislum stráði og sást í svip 

sól í návist þinni. 

 

Skal það minna skulda til 

skráð, þó finna kunni, 

að beri kynning okkar yl 

endurminningunni? 

 

Á leið til Akraness heitir næsta vísa: 

 

Faðmi þínum fell ég að, 

framandi og einskis virði. 

Engan vísan á ég stað 

eina nótt í Borgarfirði. 

 

Tvær næstu vísur kallar Guðrún bara Stökur: 

 

Þegar fátt til yndis er 

uni ég sátt að dreyma. 

Hvarflar þrátt í muna mér 

margt sem átti að gleyma. 

 

Hugans myndir horfi á, 

hjartans lindir streyma. 

Mínar syndir sé ég þá, 

sól og yndi geyma. 

 

Alllangur bragur eftir Guðrúnu heitir Haust. Hann byrjar svona: 

 

Skuggar lengjast, lækkar sól, 

ljúfur genginn dagur. 

Þeirra er engin eiga skjól 

allur þrengist hagur. 
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Þegar Guðrún var orðin roskin fór hún í heimsókn til æskustöðvanna á Oddsstöðum. Þá var allt hennar fólk flutt 

í burtu og flest orðið breytt frá því hún var þar lítil stúlka. Hún orti þá brag sem heitir Heima og þessar tvær 

frábæru vísur er þar að finna: 

 

Annað flest er orðið breytt, 

öllu er best að gleyma. 

Hugann festir aðeins eitt:  

Eg er gestur heima. 

 

Gamall bær þá fellur frá, 

fegra þær umbætur. 

Stöðvum kærum æsku á 

augað hlær og grætur. 

Bændablaðið 15. maí 2007 

 

 

Páll Ólafsson   
Það liggur við að það sé til skammar að hafa verið með vísnadálk hér í blaðinu árum saman án þess að taka 

sérstaklega fyrir vísur nestors íslenskra hagyrðinga, Páls Ólafssonar. En úr því skal nú bætt. Árið 1900 sá Jón 

Ólafsson, bróðir Páls, um útgáfu á ljóðum og lausavísum hans og komu þær út í tveimur bindum. Nefnast 

bækurnar Ljóðmæli I og II. Páll Ólafsson  var fæddur í Seyðisfirði árið 1827, þannig að hann hefur verið orðinn 

73ja ára þegar bækurnar komu út. Hér á eftir fara vísur úr Lausavísum II. Páll hefur verið orðinn gamall þegar 

hann orti þessa vísu sem ber heitið Klukknahljómur: 

 

Hingað berst nú hljómur skær. 

Heyri´eg nú, hvað klukkan slær; 

dagleiðinni er dauðinn nær 

í dag heldr en hann var í gær.  

 

Síðasta athvarfið kallar hann þessa vísu: 

 

Leita eg guðs í líknarskjól, 

lúinn eftir daginn, 

þegar ævi sígur sól 

í svalbrjóstaðan æginn. 

 

Vísur Páls til Ragnhildar síðari konu sinnar eru margar landsfrægar, eins og til að mynda þessi: 

 

Eg vildi feginn vera strá 

og visna í skónum þínum. 

Því léttar gengirðu eflaust á 

yfirsjónum mínum. 

 

Sumir kalla þessa vísu fegurstu ástarvísu sem ort hefur verið á Íslandi.  

 

Næsta vísa er sennilega ekki jafn kunn en hún heitir Ragnhildur: 

 

Ekki fyrir heimskan heim 

höndum fór ég strengi Braga, 

en að skemmta eyrum þeim 

eg hef kveðið nótt og daga, 

sem að aldrei öðru sinna 

en ástahljómi kvæða minna. 

 

Í brag sem heitir Kveðja yrkir Páll enn til konu sinnar: 

 

Konan Páli kær svo er 

komnum grafarbakkann á, 

á himnum ekki sól hann sér 

þó sé þar ekkert ský að sjá. 
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Læt ég fyrir ljósan dag 

ljós um húsið skína, 

ekki til að yrkja brag 

eða kippa neinu´ í lag 

heldur til að horfa´ á konu mína. 

 

Hér kemur vísa úr ljóðabréfi sem Páll sendi Pétri Guðjohnsen á Vopnafirði: 

 

Skuldirnar mig þungar þjá 

en það er bót í máli, 

að kútinn láta allir á 

orðalaust hjá Páli. 

 

Hestavísur Páls er margar landsfrægar enn í dag. Þessi hefur að vísu ekki heyrst oft en þarna yrkir hann um 

Gránu: 

 

Léttum fótum lemur frón 

lýstur grjótið sundur, 

upp í móti eins og ljós (ljón) 

æðir fljót sem tundur. 

Og að lokum þessi snilld: 

 

Ekki prestinn óttast þá 

eg né hestastrákinn, 

þegar sestur er eg á 

allra besta fákinn. 

Bændablaðið 29. maí 2007 

 

Mælt af munni fram 

Ragnar Ingi Aðalsteinsson spyr um  höfund þessarar vísu: 

 

Gakktu á skíðum gleðinnar 

í grónum hlíðum lukkunnar. 

Farðu á skautum farsældar 

fram hjá brautum glötunar. 

 

Kristján Bersi telur að þetta sé ein af þeim vísum sem gjarnan voru settar í minningabækur skólabarna um 1950. 

 

Heiður heillar sveitar 

Sigurður Sigurðarson spurði um höfund þessarar vísu á Leir og fékk svar að hún væri eftir Borgfirðinginn  

Jakob á Varmalæk. 

 

Það myndi heiðri heillar sveitar bjarga, 

hryggja fáa, en gleðja æði marga 

og menninguna stórkostlega styrkja, 

ef Sturla í Fossatúni hætti að yrkja.  

 

Ný ríkisstjórn 

Auðvitað tóku hagyrðingar til við að yrkja um nýja ríkisstjórn á ýmsan hátt. Kristján Bersi á þessa: 

 

Boðaðrar stjórnar er beðið enn, 

bráðum er látið vaða 

og Bleikjustjórnin birtist senn 

bæði til gagns og skaða. 
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Benedikt Jónsson orti: 

 

Löngum reynist lánið valt, 

en lukkan mætust. 

Ingibjörg var þá eftir allt 

allra stelpna sætust. 

 

Kristján Bersiorti þessa vísu að loknum lestri á Reykjavíkurbréfi Moggans: 

 

Sumum verður í hamsi heitt 

og hatast við frama Ingibjargar. 

En að henni finna má ekki neitt, 

-Alveg sama hvað Styrmir þvargar. 

 

Hjálmar Freysteinsson sagði: 

 

Annað skemmtilegt í fréttum, sem féll auðvitað í skuggann, var að Frjálslyndir hefðu boðið gömlu stjórninni 

aðstoð sína: 

 

Er þraukaði stjórn við þunga nauð 

þrotið var afl og kraftur, 

góðhjartaður Guðjón bauð 

að gefa þeim sleggjuna aftur. 

 

Kristbjörg heitir höfundur þessarar vísu sem birtist á Leir: 

 

Nú var Framsóknarflokkurinn kvaddur 

förinni lokið, sagan skráð, 

nú er þar margur í nauðum staddur 

nú þarf að stofna sendiráð. 

 

Þessi spurning vaknaði hjá Hjálmari Freysteinssyni: 

 

Spurningar þeirrar spyrja má 

spekinga í eðlisfræði, 

hvort ríkisstjórn mynda eigi á 

alræmdu sprungusvæði. 

 

Og hann bætir við: 

 

Ég hef tekið eftir því að óvenjumikið kossaflens fylgir myndun þessarar stjórnar. Man ekki til að Halldór og 

Davíð hafi sést kyssast hér fyrrum þó ég efi ekki að þá hafi langað til þess. Ingibjörg hefur nú tilkynnt að 

kynjaskipting verði jöfn í ráðherraliði Samfylkingar. 

 

Efalítið er til bóta, 

engan vegin skaðað getur 

að Ingibjörg noti kynjakóta 

svo ,,kossastjórnin“ endist betur. 

 

Séra Hjálmar Jónsson flutti Geir og flokksráði Sjálfstæðisflokksins þessa limru: 

 

Þó að oft megi árangurs vona 

og Ingibjörg Sólrún sé kona 

og stjórnin sé klár 

og kvitt næstu ár 

þá kysstu´ekki konuna svona. 

Bændablaðið 12. júní 2007 
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Af Agli Jónassyni  

Þessa vísu orti Egill eftir að hann hafði lesið bókin Aldrei gleymist Austurland: 

 

Á bókinni finnst mér flaustur 

en furðu veldur þó mestri 

að Austurland nær svo langt austur 

að andlitið sést í vestri. 

 

Einhverju sinni þáði Egill kaffisopa á vinnustað hjá Kristjáni Ólasyni og var það bæði svart og sykurlaust: 

 

Ekki er bjart þitt ævihaust 

augað skartar tári. 

Kaffið svart og sykurlaust 

svona er hart í ári. 

 

Þegar Egill hafði lesið ljóðabókina Þrílæki eftir Kristján frá Djúpalæk þar sem Kristján birti í fyrsta sinn eftir sig 

atómljóð en Agli var mjög uppsigað við þau. Þá orti Egill: 

 

Gengum landið lygn og beinn 

leið á slóðum kunnum 

djúpur lækur áður einn 

orðinn að þremur grunnum. 

 

Egill mætti einhverju sinni óvenju lega feitlaginni konu á förnum vegi. Varpaði hann þá  þessari ferskeytlu til 

samferðamanna sinna: 

 

Augun komast hæst að hné, 

hærra er margs að vona. 

Hvernig haldið þið kýrin sé 

fyrst kálfarnir eru svona. 

 

Þessa vísu orti Egill þegar þau hjónin eignuðust fyrsta ísskápinn: 

 

Ég er gamall, það glöggt ég finn 

og grár um höku og kinnar 

og farinn að öfunda ísskapinn 

af ástríki konu minnar. 

 

Egill orti þetta að loknu hófi í tilefni sextugsafmælis hans: 

 

Öllum þeim, er sæmdir sýndu sextugum mér á ungri stund 

sendu kveðjur, gáfu gjafir, glöddu mig á alla lund, 

þakka ég af heilu hjarta hefi þyngst um 8 pund. 

Bændablaðið 26. júní 2007 

 

 

Mælt af munni fram 

Hjálmar Freysteinsson gerir hér samanburð á höfuðborginni og  Akureyri: 

 

Höfuðborgin úr huga mér 

hreint ekki farið getur. 

Þar er menningin meiri en hér 

og mávarnir sofa betur. 

 

Byggðaáætlun 

Kristjáni Bersasegist svo frá eftir að hafa hlustað á umræður á Alþingi í Sjónvarpinu:  

 

Eftir hefðbundna upphitun með umræðum um störf þingsins og fundarstjórn forseta hófst umræða um 

dagskrármálið sjálft, sem að þessu sinni var byggðaáætlun. Þegar sú umræða var að fara af stað lagðist ég í 

svartagallsraus. 
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Um það hef ég illan grun 

að öllu sé markvisst stefnt í hrun. 

Héruðum landsins hnigna mun. 

Það heitir víst Byggðaáætlun. 

 

Bersinn heldur áfram og er greinilega ekki ánægður með prófkjörin: 

 

Til kjörstaða er öllum ýtt 

og ekki vitund gáð að hinu 

að opin prófkjör eru títt 

afskræming á lýðræðinu. 

 

Glaðir Húsvíkingar 

Hreiðar Karlsson kætist eins og fleiri Húsvíkingar yfir væntanlegu álveri og segir: Já, Húsvíkingar eru flestir 

glaðir núna og sjá bjarta framtíð fyrir sér. Þeir hafa líka fyrirmynd að miða við. 

 

Skín á himni sólin senn 

svo að Húsvíkingar 

ætla að lifa eins og menn, 

eða Hafnfirðingar! 

 

Bið eftir álveri 

Hjálmar Freysteinsson, Þingeyingur búsettur í Eyjafirði, segir að sér sé ekki skemmt: 

 

Á Eyfirðingum oft er níðst 

út af svona þessu og hinu, 

en Húsvíkingum blessun býðst 

að bíða eftir álverinu. 

 

Minnisleysi 

Ingi Steinar segist orðinn gamall og minnislaus og skýrir frá því á sinn hátt:  

 

Eg er gamall adamssonur, 

ákaflega skrýtinn þurs. 

Mér finnst ljúft að mæna á konur, 

man samt ekki vegna hvurs. 

 

Mannsins eðli 

Ósk Þorkelsdóttir er ekki ánægð með þessa vísu Inga Steinars og yrkir: 

 

Mannsins gleði mýkir okkar lund. 

Að meta kvæði er þjóðar besti siður. 

En mastersgráða styrkir ei þá stund 

er stoltið ykkar lafir máttlaust niður. 

 

Skipin í höfninni 

Ingi Steinar svaraði: Það er ekki skrýtið, Ósk, að karlmenn hugsi um þessa óvini sína á efri árum, minnisleysi, 

getuleysi og einbeitingarleysi, og yrki um þá. Mér þykir dálítið vænt um þessa vísu um einbeitingarleysið eða 

athyglisbrestinn eins og þetta kallast núna. 

 

Á kvöldin er konurnar anga 

fer karlana stundum að langa 

að horfa í svip 

á hugguleg skip 

í höfninni á Grundartanga. 
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Melgrasskúfurinn harði  

Þessi er eftir Egil Jónasson frá Húsavík: 

 

Þegar æskan ástarfund 

á í Vonarskarði, 

verður strokin mjúkri mund 

melgrasskúfurinn harði. 

Bændablaðið 10. júlí 2007 

 

 

 

Mælt af munni fram 

Á Hagyrðingakvöldi, sem haldið var á Borgarfirði eystra í sumar, fór Hjálmar Freysteinsson með þetta kvæði 

um þann fræga hund á Akureyri, Lúkas: 

 

Á Akureyri er ögurstund 

og ógurlegur voði. 

Íbúarnir harma hund 

og huggun ekki í boði. 

  

Mynd hans er í minnið fest, 

miklum veldur harmi. 

Hvar sem dindill dilla sést 

drjúpa tár af hvarmi. 

  

Merkilega margir fá  

martröð allar nætur, 

heyra í fjarska hundsins gá 

og hrökklast þá á fætur. 

  

Ástum slegið er á frest, 

þó úti sólin skíni, 

því sérhver snerting minnir mest 

á mjúkt og loðið trýni. 

  

Alla jaxla á ég bít, 

ekkann helst það stansar. 

Hverja hrúgu af hundaskít 

hylja blóm og kransar. 

  

Eflaust fegin þykist þið 

en þyngir mína byrði 

að nú er Lúkas lifnaður við 

og ljóðið einskis virði. 

  

Helgin umdeilda Stefán Vilhjálmsson yrkir vegna helgarinnar umdeildu á Akureyri: 

 

Ég býst í ,,ein með öllu“-slaginn, 

ekki frítt ég skammist mín 

því ekki viljum æsku í bæinn, 

aðeins þroskuð fyllisvín.  

  

Hjálmar Freysteinsson læknir á  Akureyri bætti við: 

 

Svo í bænum styttra staldri 

til stórra bóta þætti mér, 

að fólk sem er undir fimmtugsaldri 

fengi ekki að tjalda hér. 

  

Og þetta: 
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Veginn fram til góðs við gengum 

með gáfulegum bönnum, 

á hátíðinni ,,Ein með engum“ 

(utanbæjarmönnum). 

 

Stefán kom svo með til gamans vísu eftir Örn Arnar: 

 

Táli beita og tyllisýn 

tóbakseitruð fyllisvín. 

Hugur leitar því til þín,     

þekka sveitastúlkan mín. 

 

Árni skrokkur 

Menn ræddu nokkuð á Leir um vísu með nafni einhvers Árna sem hafði viðurnefnið skrokkur,  og voru ekki 

vissir um við hvaða Árna var átt. Kristján Eiríksson telur að Árni skrokkur hafi verið Árni frá Múla, samanber 

vísuna: 

 

Árni skrokkur flokk úr flokk 

flæmist, brokki tamur - á svig. 

Þjóðólfs - hnokka þokka - rokk 

þeytir nokkuð samur - við sig 

 

Mannvitsbrekkusöngur 

Hjálmar Freysteinsson orti þegar hugmyndinni um göng til Vestmannaeyja var kastað fyrir róða: 

 

Stjórnvöld fá nú orð í eyra, 

engin koma göng. 

Mætti ég fá meira að heyra 

af mannvitsbrekkusöng. 

 

Berjaði mig og sláddi 

Þorsteinn Markússon, bóndi Borgareyrum undir Eyjafjöllum, stakk þessari vísu að mér en  sagðist ekki vita hver 

höfundur væri: 

 

Fólsku mann ég fljúddi á 

því flesta við ég ráddi 

en bölvaður mér brekti þá, 

berjaði mig og sláddi. 

Bændablaðið 28. ágúst 2007 

 

 

 

Mælt af munni fram 

Ekki er úr vegi að birta nokkrar vísur eftir Rósberg G. Snædal sem var í hópi bestu hagyrðinga á Íslandi fyrr og 

síðar. Vísurnar er að finna á Vísnavef  Skagfirðinga. Ólafur Jensson, læknir og forstöðumaður Blóðbankans, 

ritaði grein í dagblað 1972 og upplýsti þar að við blóðrannsóknir á Mývetningum hefði komið í ljós að fólk af 

Skútustaðaætt hefði aflöng blóðkorn og slíkt fyrirbæri fyndist ekki nema í úlföldum. Þá orti Rósberg G. Snædal: 

 

Skútustaðaættin afrek metur 

og aflöng blóðkorn þykir mest um vert. 

Ólafur hefur öllum mönnum betur 

úlfalda úr mýflugunni gert. 

 

Þessi vísa er án efa ort með eftirsjá eftir glaum næturinnar: 

 

Eyddi sorg í iðu glaums 

úti á torgum sviðnum. 

Spilaborgir bernskudraums 

brunnu að morgni liðnum 



300 

 

 

Ekki er ólíklegt að næsta vísa sé ort í utanlandsför en af henni eru til fleiri en eitt afbrigði: 

 

Geng ég um hin glæstu torg 

girt með húsum nýjum. 

Þó hef ég miklu betri borg 

byggt úr tómum skýjum. 

 

,,Feðranna frægð“ 

Baldur Baldvinsson á Ófeigsstöðum fór eitt sinn í bændaför til útlanda. Eftir að heim var komið sagði hann frá 

ferðinni á samkomu á Húsavík og greindi þar m.a. frá því að í borg einni hefði hann séð fáklæddar gínur standa 

fyrir innan glugga, en sem hann virti þær fyrir sér tók hann eftir því að ein þeirra hreyfði stórutána. Meðal 

samkomugesta var Egill Jónasson hagyrðingur og fornvinur Baldurs og varð frásögn Baldurs honum tilefni að 

eftirfarandi vísu með aðstoð Jónasar Hallgrímssonar: 

 

Baldur vék burtu með hægð, 

blómrós er hreyfði tá. 

,,Svona er feðranna frægð, 

fallin í gleymsku og dá.“ 

 

Aflþynnulykt 

Hjálmar Freysteinsson sagðist hafa farið  út að skokka og þóst þá finna gamalkunnan þef sem hann hélt að væri 

úr sögunni: 

  

Af leiðinda fýlu var loftið þykkt 

þó lítið eitt hafgolan blési. 

Ætli þetta sé aflþynnulykt 

utan frá Krossanesi? 

 

Kveðast á við Guð 

Á dögunum var haldin merkileg messa í Úthlíðarkirkju. Þar predikaði séra Hjálmar Jónsson dómkirkjuprestur og 

var ræðan öll í vísum og ljóðum. Þegar Hreiðar Karlsson á Húsavík frétti af fyrirætluninni varð hann kátur og 

orti: 

 

Mun þar verða mikið stuð, 

mætast kempur slyngar. 

Kveðast eiga á við Guð 

ýmsir hagyrðingar.   

 

Stakan góða 

Ingólfur Ómar Ármannsson sendi inn þessa vísu: 

 

Eyðir drunga, eflir mál, 

ekki er þörf að kvarta. 

Stakan góða göfgar sál, 

gleður mannsins hjarta. 

Bændablaðið 11. sept. 2007 

 

 

Mælt af munni fram 

Flestir muna eflaust eftir þeim miklu deilum sem urðu milli skólameistara og nokkurra kennara við 

Menntaskólann á Ísafirði hér um árið. Svo fór að Ólína Þorvarðardóttir lét af starfi skólameistara en Ingibjörg 

Guðmundsdóttir var sett í hennar stað. Mun Friðrik Dagur Arnarson frá Skútustöðum þá hafa ort eftirfarandi 

vísu: 

 

Ingibjörg er orðin skól 

ameistari fyrir vestan sett. 

Naumast verður hún eins og Ól 

ína ef ég þekki´ana rétt. 
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Steypan 

Jón Ingvar Jónsson orti um eigin skáldskap: 

 

Flestum ljóð mín finnast klén, 

fáir við þeim gleypa. 

Þó er formið ágætt en 

innihaldið steypa. 

 

Herinn kallaður heim 

Davíð Hjálmar Haraldsson orti þegar  íslenski ,,herinn“  var kallaður heim frá Írak og ættu jafnvel þingmenn 

Framsóknarflokksins að skilja skensið: 

 

Burt úr Írak flugvél fer 

með fret og læti. 

Allur kemur okkar her 

í einu sæti. 

 

Veislan mikla 

Hagyrðingamót mikið, og veisla á eftir, var haldið á Blönduósi fyrir nokkru. Ármann Þorgrímsson orti að lokinni 

veislunni: 

 

Öll til sóma veislan var, 

verður lengi í minni. 

Konur báru af körlum þar 

í kvæðamennsku sinni. 

 

Öðru þó ég einnig hrósi 

einu seint ég gleymi. 

Á börunum á Blönduósi 

er besta vatn í heimi. 

 

Að upplifa Guð 

Ólafur Halldórsson sendi þessa ágætu ádrepu inn á Leir fyrir nokkru:  

 

Á sunnudagsmorgni fyrir skömmu heyrði ég prest, að því er mér virtist unga konu, tala um nauðsyn þess að 

fræða börn í undirbúningi fermingar um messusiði, það er að segja um guðsþjónustu kirkjunnar og þætti hennar, 

eins og þeim málum er háttað núna. Ég hef ekkert við það að athuga. En lokaorð þessara hugleiðinga prestsins 

þóttu mér athyglisverð, sem sagt að árangur þessarar fræðslu (ef ég man rétt) yrði að börnin „upplifðu guð 

gegnum trúna“. Þar af spratt þetta leirhnoð: 

 

Þótt trúin sé götótt og gisin og máð 

þá gætir þess prestur einn núna 

að æskunni hlotnist sú einstaka náð 

að „upplifa guð gegnum trúna.“ 

 

Það er aldeilis munur fyrir Íslendinga að hafa einhverja nasasjón af dönsku þegar þeir þurfa að koma fyrir sig 

orði í fjölmiðlum.“ 

 

Eyðilagði daginn 

Í sumar kom Friðrik Steingrímsson, vinur Jóhannesar Sigfússonar á Gunnarsstöðum, í heimsókn til hans og þeir 

fóru á sjó saman. Friðrik heimsækir stundum Jóhannes á sumrin og fer þá á sjó með honum. Þeir félagar voru 

allan daginn úti og fiskuðu vel. Þá fór Friðrik að tala um það að hann væri alveg búinn að fara með daginn í 

þetta. Þá sagði Jóhannes: 

 

Sólin skein á sund og vog, 

sýndist allt í haginn 

en þá kom Friðrik óvænt og 

eyðilagði daginn. 

Bændablaðið 25. sept. 2007 
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Mælt af munni fram 

Páll Jónsson í Hlíð hefur gefið út litla en fallega bók með 150 limrum um fugla. Ein af fyrstu limrunum í 

bókinni heitir Hvar eru fuglar? og hljóðar svo: 

 

Þeir sungu um síðkvöldin hlý 

en svo voru farnir og því 

ég þyngist í spori 

en veit þó að vori 

í varpa þeir birtast á ný 

 

Síðasta limran í bókinni heitir Ráðgjöf og er svona: 

 

Það kom til mín eldgömul ugla 

sem eflaust er gáfuðust fugla, 

leit á mig og þagði - 

en loks þó hún sagði: 

,,Æ, hættu nú ræfill að rugla.? 

 

Árni skrokkur 

Anna Margrét Sigurðardóttir í Saurbæ á Kjalarnesi hringdi og flutti okkur vísu sem er um Árna skrokk sem 

fjallað var um í vísnadálknum fyrir skömmu. Fóstri Margrétar, sem var fæddur árið 1879, fór oft með vísuna sem 

hljóðar svo: 

 

Árni skrokkur úti í Vík 

ætlar að taka heima. 

Fylgir honum flekkótt tík 

og fimmtíu kettir breima. 

 

Heimsins ljósið 

Steindór Andersen orti eitt sinn skömmu fyrir jól: 

 

Heimsins ljósið lagt var í 

lága jötu. 

Íslendingar útaf því 

eta skötu. 

  

Auður og dramb 

Húnvetningurinn Jón S. Bergmann var mjög vel hagmæltur, en drykkfelldur og einstæðingur, eftir því sem fram 

kemur í kvæðum hans. Beinskeyttur og meinlegur gat hann verið: 

 

Auður, dramb og falleg föt 

fyrst af öllu þérist, 

og menn, sem hafa mör og kjöt 

meira, en almennt gerist. 

 

Lýtalaus vísa 

Fróðir menn segja að hér fari á eftir lýtalaus vísa undir afdráttarhætti eftir Jóhannes úr Kötlum. Á henni sé 

hvorki blettur né hrukka. 

 

Drósir ganga, dreyrinn niðar, 

drjúpa skúrir. 

Rósir anga, reyrinn iðar, 

rjúpa kúrir. 
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Kvenmannsleysi er ólæknandi 

Læknirinn Hjálmar Freysteinsson orti: 

 

Mörgum ég bæti kröm og kvíða 

en kröfunum takmörk set. 

Þá sem af kvenmannsleysi líða 

læknað ég ekki get. 

Bændablaðið 9. okt. 2007 

 

Nokkrar perlur  
Sigurður Sigurðarson dýralæknir sendir oft inn á Leir perlur eins og þessar sögur og vísur sem ortar eru undir 

hakabrag.  

 

Maður var kallaður Siggi kaggi. Hann var vinnumaður hjá síra Eggert á Breiðabólstað í Fljótshlíð. Líklega hefur 

Eggert ýtt undir kveðskapartilraunir hans. Hann bað Sigga um að yrkja um kynbótahrút, sem hann hafði fengið 

og var stoltur af. Siggi hafði aðra skoðun á hrútnum en eigandinn og yrkir um hrútinn: 

 

Illa líst mér á þann hrút, 

allvel þótt hann dafni. 

Dregur annað augað í pung 

og glennir svo upp kjaftinn. 

 

Siggi kaggi orti svo um Þríhyrning, sem er ofan byggðar í Fljótshlíð: 

 

Þríhyrningur þrekinn og blár, 

er hann foldu ofar, 

en hærra var hann í himnakór, 

þegar hann skapaði lönd og sjó. 

 

Heimir Pálsson bætti við vísum og lagði fram spurningu í lokin:  

 

Í Mývatnssveit var snillingur á dögum um aldamótin 1900 og eitthvað síðar og hét Salómon Pétursson eða Sali 

Péturs. Hann orti listaverk eins og þetta: 

 

Stóð ég á klett og horfði yfir klett, 

sá ég hvar ærnar dreifðu sér þétt. 

Þá flaug það í hug minn, og það er nú rétt, 

að þetta væri sú léttasta stétt. 

 

Í Reykjadal var Guðmundur í Narfastaðaseli. Hann orti m.a.: 

 

Gamla Grána sperrir sig, 

henni ferst það ekki, 

hún er að verða ellihnig, 

aumingja kerlingarhróið. 

 

Í Köldukinn var Jónas Friðmundsson og ég veit að Valdimar Gunnarsson frá Bringu hefur safnað og sinnt 

kveðskap hans. Jónas orti m.a. þessa fallegu vísu: 

 

Þjónaði ég með trú og tryggð 

öllu þessu fólki. 

Enginn hafði á mér andstyggð 

frekar en góðum tólki. 

 

Það má bæta við þessari vísu eftir Jónas, (S.dór): 

 

Ekki er ég ennþá vitlaus 

en aðrir virðast, hér um kring, 

hafa tapað eða misst haus 

og trúa mest á sálfræðing. 
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Í Skagafirði var Jón boli, sem var sannur snillingur og orti m.a.: 

 

Vetur, sumar, vor og haust 

vil ég draga ýsur. 

Það er ekki vandalaust 

að yrkja góða bögu. 

 

Og nú kemur spurningin: Hvað kunnið þið um önnur skáld en þessi? Ég á kvæðabók Guðmundar, held ég hafi 

heyrt að einhver Mývetningur væri að safna Sala Péturs. Finnst ykkur ekki eins og mér að það sé brýnt að halda 

þessum eldfasta leir saman? 

Bændablaðið 23. okt. 2007 

 

Júdas   
Þegar mest gekk á við meirihlutaskiptin í Reykjavík var mörgum brigslað um svik. Þá orti Pétur Stefánsson: 

 

Hvar sem bjóðast völd og veraldarauður, 

vatn í munninn svikahrappur fær.  

Jeg sem hélt að Júdas væri dauður 

og jarðaður í Austurlöndum nær. 

 

Villi ekki listann las 

Og menn héldu áfram að yrkja um þetta mál. Hjálmar Freysteinsson sagði: 

 

Forðast vildi þref og þras  

-þessu trúi ég á´ann- 

Villi ekki listann las 

og langaði ekki að sjá´ann. 

 

Og Hreiðar Karlsson bætti við: 

 

Vilhjálmur gerði en vildi ekki, 

Vilhjálmur heyrði og skildi ekki. 

Vilhjálmur vissi en sá ekki,  

Vilhjálmur ræður, en má ekki.   

 

Kristján Eiríksson sendi þetta inn á Leirinn: 

 

Það er náttúrlega fjallgrimm vissa fyrir því að menn sem hafa góðan kauprétt vinna bæði betur og meira en 

kaupréttarleysingjar og því sting ég upp á að við einkavæðum Leirinn eða höfum hann að minnsta kosti og fengi 

hver limur kauprétt eftir því hversu Þórir Leir gætir hefði á honum mikla velþóknun. Þá yrðu allir ánægðir og  

 

við efalaust myndum yrkja betur 

og öllu meir og kvæðum ódauðleg kvæði í vetur 

með kauprétt á Leir. 

 

Nagladekkin 

Pétur Stefánsson er líka við öllu búinn á hausti: 

 

Nú er hann genginn í norðantrekk, 

nú blæs hann kaldur um móa. 

Nú er ég kominn á nagladekk; 

nú má hann fara að snjóa.  

 

Uppi á vísdóms efsta tindi 

Guðbrandur Þorkell Guðbrandsson spurði á Leir hvort menn vissu eftir hvern þessi vísa væri; sig grunaði að hún 

væri þingeysk. Ég held það líka og að hún sé eftir Egil Jónasson en er þó ekki viss: 
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Uppi á vísdóms efsta tindi 

utan í sína tíu fingur,  

sjáirðu mann á móti vindi 

míga, þá er það verkfræðingur. 

 

Þeir efalausu 

Stefán Vilhjálmsson spurði um eftirfarandi vísu eitt sinn á Leir. Hreiðar Karlsson svaraði og sagði vísuna eftir 

Kristján Ólason á Húsavík og að hún hefði birst í bókinni hans, Ferhendu, á sínum tíma. Kristján var úr 

Kelduhverfi, bróðir Árna Óla.   

 

Aðdáun og undrun hafa  

aukið hjá mér jafnt og þétt 

þeir sem aldrei eru í vafa  

og alltaf vita, hvað er rétt.  

Bændablaðið 6. nóv. 2007 

 

Mælt af munni fram 

Ekki var við öðru að búast en að hagyrðingar gripu tækifærið og segðu álit sitt á verðstríði stórmarkaðanna sem 

staðið hefur yfir í haust. Pétur Stefánsson orti: 

 

Sá sem fáa aura á 

að því gjarnan hyggi; 

í versluninni velja má 

verðkönnunarhryggi. 

 

Kristján Eiríksson  orti: ,,Og jafnvel stórskuldarar geta gert sér gott í munni í sláturtíðinni.“ 

 

Sá sem ber hér öxlum á 

okurlánaþunga 

í versluninni velja má 

verðkönnunarpunga. 

 

Svo kom hann með afbrigði: 

 

Sá sem fáa aura á 

eygir tækifæri 

í versluninni velur þá 

verðkönnunarlæri. 

 

Stefán Vilhjálmsson bað fólk að gleyma ekki súpukjötinu:  

 

Sá sem fáa aura á 

ætti að skoða það, 

vel að gá og vísast fá 

verðkönnunarspað.  

 

Hjálmar Freysteinsson orti um sérstakar kjúklingabringur: 

 

Sá sem fáa aura á  

ætti að gerast slyngur. 

Viljirðu spara veldu þá  

verðkönnunarbringur. 

  

Hreiðar Karlsson sagði: 

 

,,Nú er komin ný tegund af kjöti á markaðinn, sem vekur mikinn áhuga fréttamanna.“ 
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Segðu þegar frá sönnunum, 

sjáirðu nokkurn vott um 

kjöt sem er haft í könnunum, 

en hvergi að finna í pottum. 

 

Eftir góða gleðistund 

Pétur Stefánsson orti þessa skemmtilegu vísu: 

 

Brennivínið léttir lund, 

lagar ímynd hrjáða. 

Eftir góða gleðistund, 

geng ég sæll til náða. 

  

Sigmundur Ben. spurði þá Pétur: 

 

Þegar lífsins sólarsýn 

sérð í hæðum standa, 

ertu þá með eðalvín 

eða bara landa? 

 

Safnað hef ég aldrei auð 

Emil Petersen hefur ekki verið hæst ánægður þegar hann orti þessa frábæru vísu: 

 

Safnað hef ég aldrei auð 

unnið þreyttum höndum. 

Drottinn hefur daglegt brauð 

dregið við mig stundum. 

 

Lífsbaga 

Kristján Ólason var mjög góður hagyrðingur en það fór minna fyrir honum sem slíkum en mörgum öðrum. Á 

efri árum orti hann þessa vísu: 

 

Kólnar ævi, komið haust, 

kalla ég nauðsyn brýna 

að geta botnað lýtalaust 

lífsböguna sína. 

 

Ákall 

Þessa vísu Hjartar Gíslasonar má sannarlega nefna ákall: 

 

Drottin eins og barn ég bað 

um betri og hlýrri klæði, 

betra fólk og betri stað 

betra rúm og fæði. 

 

Síðan bætti hann við: 

 

Árangur var ekki stór 

ei mér bættust flíkur. 

Himnafaðirinn heyrnasljór 

var hreppsstjóranum líkur. 

Bændablaðið 20. nóv. 2007 

 

Mælt af munni fram 

Það má segja að þessi vísa Hjálmars Freysteinssonar eigi vel við haustið og byrjun vetrar hér í Reykjavík: 

 

Þjóðin orðin þykist rík 

þó skal meira græða. 

Rigninguna í Reykjavík 

er rétt að einkavæða. 
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Hélt svo aftur heim til sín 

Jóhanna Pálmadóttir tók tíma bundið sæti á Alþingi sl. vetur. Þá rifjaðist upp vísa sem ort var um afa hennar Jón 

Pálmason á Akri sem sat á þingi 1933-1959 og eitt sinn við hlið Bjarna Ásgeirssonar. Þar kom að Jón færði sig 

um set frá Bjarna sem orti þá: 

 

Hann flutti yfir fjöll til mín 

í félag drottins barna, 

en hélt svo aftur heim til sín 

-helvítið að tarna. 

 

Hvíldinni feginn 

Séra Hjálmar Jónsson setti þessa vísu eitt sinn á Leir og taldi hana vera eftir Kristján Ólason á Húsavík: 

 

Margur í einfeldni sinni er sæll 

og sveimar í ráðleysi veginn. 

Hver sem til lengdar er kaupfélagsþræll 

mun hvíldinni að síðustu feginn. 

 

Fullmörg há 

Eitt sinn birtist þessi vísa á Leir: 

 

Eyþóri hér yfirsást 

er hann sár að vonum. 

Eins og hetja hann við brást. 

Það hlakkar í hræfuglonum. 

 

Þá orti Hermann Jóhannesson:  

 

Eitt af því sem aldrei má 

er að sóa og bruðla. 

Þarna finnst mér fullmörg há 

farið hafi í stuðla. 

 

Stærsti vandinn 

Það er nokkuð til í þessari ágætu vísu Hreiðars Karlssonar: 

 

Það er eins og æði marga grunar, 

enda hægt að finna dæmi nóg. 

Allra stærstur vandi velmegunar 

verður sá að koma henni í lóg.  

 

Að biðja fyrir sér 

Bjarni frá Gröf, var viðstaddur fermingu á Akureyri. Þar var einnig kona sem var í afar flegnum kjól. Bjarni orti: 

 

Í kirkjuna ég kom og sá 

konu sem var nærri ber. 

Það munaði ekki miklu þá 

að maður bæði fyrir sér. 

 

Var svo feginn eftir á 

Svo er hér loksins vísa sem gott er að hafa í huga í orðaskaki. Sigurður Sigurðarson sendi hana á Leir og segir 

vísuna eftir Steinunni Jakobínu Guðmundsdóttur í Miðgarði í Saurbæ, Dölum, fóstru Steins Steinarrs: 

 

Fann ég eigi orðin þá, 

er ég segja vildi. 

Var þó fegin eftir á 

að ég þegja skyldi. 

Bændablaðið 4. des. 2007 

 



308 

 

 

 

Mælt af munni fram 

Mig rámar í að hafa birt þessa vísu áður hér í þáttunum en það gerir þá ekkert til hún er svo góð að hún á skilið 

að birtast aftur: 

 

Hún er slík að sveinninn sá, 

sem að nýtur Fríðar, 

hann á enga heimtingu á 

himnaríki síðar. 

 

Kveðist á 

Það er með þessar vísur eins og þá á  undan; það má vera að þær hafi birst hér áður en þær eru líka svo góðar að 

þær eiga endurbirtingu skilið. Þær voru ortar eitt sinn á hagyrðingakvöldi á Akureyri og það voru þeir  

Jóhannes Sigfússon á Gunnarsstöðum og Friðrik Steingrímsson í Mývatnssveit sem ortu um danska konu sem 

varð 120 ára og þakkaði þennan háa aldur því að hafa aldrei drukkið áfengi, aldrei reykt og aldrei stundað kynlíf. 

Jóhannes orti: 

 

Þetta er orðinn aldur hár,  

enn er hún samt að tifa. 

En til hvers var hún öll þessi ár 

eiginlega að lifa? 

 

Friðrik hafði skýringu: 

 

Allir verða eitthvert sinn 

Amorskalli að hlýða. 

Hún er ennþá, auminginn, 

eftir því að bíða. 

 

Þá sagði Jóhannes: 

 

Náttúran er söm við sig. 

Svona lífið tíðum gengur. 

Ef sú gamla þekkti þig 

þyrfti hún ekki að bíða lengur. 

 

Friðrik átti lokaorðið: 

 

Skyldi hún enda aldur sinn 

engum manni náin, 

og missa að lokum meydóminn 

hjá manninum með ljáinn. 

 

Sýndarvarnir 

Þessa vísu orti Hjálmar Freysteinsson þegar pappalöggur áttu að sjá um umferðareftirlit á Reykjanesbrautinni: 

 

Eiginleika löggunnar 

lengi þekkt ég hefi, 

margan vissi ég þunnan þar 

sem þó var ekki úr bréfi. 

 

Svo kom umræðan um ,,sýnilegar“ varnir þegar Bandaríkjaher var að fara heim og þá datt Hjálmari lausn í hug: 

 

Eftir að Kanar eru farnir 

ætti að vera hægt að láta 

sjá um okkar sýndarvarnir 

sérhannaða pappadáta. 

Bændablaðið 18. des. 2007 
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Mælt af munni fram árið 2008 
 

Í bókinni Raddir úr Borgarfirði,sem Dagbjartur Dagbjartsson tók saman á sinni tíð, eru margar góðar vísur. 

Jakob Jónsson á Varmalæk á að sjálfsögðu margar vísur í bókinni enda var hann snilldar hagyrðingur. Svona orti 

hann um lýsingu manns á heyvagni sem hann keypti: 

 

Kerran var að vonum býsna traust, 

samt virtist ögn á fullkomleikann bresta. 

Allt var fast sem átti að vera laust 

og annað laust sem venjan er að festa. 

 

Við Kröflu 

Næstu vísu nefndi Jakob Við Kröflu: 

 

Við Kröflu er unnið í ergi og gríð, 

menn eflast við hverja raun, 

svo mannvirkin verði í tæka tíð 

tilbúin undir hraun. 

 

Að bíða álvers 

Hjálmar Freysteinsson orti þegar álver á Reyðarfirði var í undirbúningi: 

 

Hér það bætti held ég meir 

hagi sérhvers 

ef biðlaun fengju borguð þeir 

sem bíða álvers.  

 

Yfirfull blöð 

Kristján Bersi sagðist hafa rekist á 17 ára gamla vísu hjá sér. Hún var um íslensku blöðin. Hann sagði hana eiga 

jafn vel við í dag og þegar hún var ort: 

  

Oft eru blöðin yfirfull 

af efni fróðlegu og menntandi. 

En í þeim er líka allskyns bull 

sem ekki er í rauninni prentandi. 

 

Ólafur slær 

Ólafur bóndi í Brautarholti, faðir þeirra Ólafs fv. landlæknis og Jóns og Páls, bænda og iðnrekenda í 

Brautarholti, var gildur og góður bóndi og dró sjálfur enga fjöður yfir það, en var ekki hagmæltur. 

 Bjarna Ásgeirssyni var af ýmsum ástæðum, aðallega pólitískum, heldur kalt til Ólafs og óþarfi að rekja það 

frekar. Bjarni var þarna á ferð eftir að hann flutti í Mosfellssveitina og leit yfir lönd Ólafs bónda sem byrjaður 

var að slá nokkru fyrr en aðrir og kvað Bjarni þá:  

 

Brautarholtstúnið það grænkar og grær, 

grösin þar leggjast á svig. 

Ólafur slær og Ólafur slær, 

Ólafur slær um sig. 

 

Kolbeini í Kollafirði, sem var hlýrra til Ólafs en Bjarna, vafalaust einnig af pólitískum ástæðum, þótti þarna 

heldur lítið leggjast fyrir kappann Bjarna þar sem fyrir lá að Ólafi myndi ekki létt að svara í sömu mynt og kvað 

þá eftirfarandi vísu. Hafa ber í huga að Bjarni Ásgeirsson þótti ekki fyrirhyggjumaður í fjármálum:  

 

Ólafi þarf ekki að lá, 

aðra menn ég þekki,  

þeir eru að slá og þeir eru að slá,  

þótt þeir slái ekki. 

 

G. Þorkell Guðbrandsson setti þessa frásögn og vísur á Leirinn 

Bændablaðið 15. jan. 2008 
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Mælt af munni fram 

Í bókinni Raddir úr Borgarfirði eru nokkrar vísur eftir Flosa Ólafsson, leikara, hestamann og bónda. 

Akureyrarvísurnar eru nokkuð þekktar, sérstaklega fyrri vísan, en hér koma þær báðar: 

 

Frá Akureyri er um það bil 

ekki neins að sakna. 

Jú – þar er fagurt þangað til 

þorpsbúarnir vakna. 

 

Frá Akureyri ég býst á brott 

á bitrum vetrardegi köldum. 

Á Akureyri er allmargt gott 

en ekkert þó af mannavöldum. 

 

Veraldlegar eigur 

Þegar Ólafur sonur Flosa hóf að stunda hestaferðalög með ferðamenn tóku veraldlegar eigur Flosa að hverfa 

með dularfullum hætti: 

 

Eigur mínar fara á flakk 

um ferðamannatímann. 

Mig vantar bæði beisli og hnakk, 

buxurnar og símann. 

 

Tóbakstal 

Kristján Bersi sendi þetta eitt sinn á Leir:  

 

Tóbaksnautnin er sterk, það veit ég, en misjafnlega skaðmikil eftir formum sínum: 

 

Nikótín nota ég með 

nautn án hættu á veiki. 

Tóbaki í nefið ég treð, 

en tyggi það hvorki né reyki. 

 

Svo hélt hann áfram:  

 

En þetta tóbakstal minnir mig á vísu eftir Sigurð heitinn skurð, vestfirskan sjómann sem varð fyrir því á sínum 

tíma að vera ákærður fyrir morð, en sú ákæra varð upphaf Skúlamálanna á Ísafirði, frægustu pólitísku ofsóknar 

sem dæmi eru um á nítjándu öld. Sigurður skurður orti þessa vísu um notkun sína á nautnameðulum: 

 

Ögn í staupi ætíð þigg, 

ef að mér er gefið; 

ögn ég reyki, ögn ég tygg, 

ögn ég tek í nefið. 

 

Organistadeilur 

Staðarhaldari í Skálholti, Sigurður Sigurðarson vígslubiskup, hefur staðið í stríði við organistann á staðnum, 

Hilmar Örn Agnarsson, og viljað koma honum burt. Um þetta hafa menn rætt í Tungunum og á aðventunni komu 

menn saman á sveitakránni Klettinum þar sem Kristinn Kristmundsson, fyrrum skólameistari á Laugarvatni, 

kastaði fram þessari vísu: 

 

Þiggið lof af góðum gesti, 

guð minn lék við hvurn sinn fingur; 

það er ekki þörf á presti 

þegar Skálholtskórinn syngur. 
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Björgvin Björgvinsson, kennari á Laugarvatni, tók upp hanskann fyrir kirkjunnar menn: 

 

Sigurður í stóli stór 

stígur þungt og blessar. 

,,Það er ekki þörf á kór 

þegar biskup messar“. 

 

Þá svaraði Kristinn um hæl: 

 

Enginn verður af því stór, 

né ofarlega á prestalista, 

að þykjast ekki þurfa kór 

og þá ekki heldur organista. 

Bændablaðið 29. jan. 2008 

 

 

Mælt af munni fram 

Í Fréttablaðinu birtist eitt sinn frétt um slys á Blönduósi, þar sem sagði: „Voru tveir hestar að ríða samsíða út um 

hurð á reiðhöllinni...“ 

 

Þá orti Hjálmar Freysteinsson: 

 

Minnir helst á hugarburð, 

hissa öll við göpum, 

þegar gegn um heila hurð 

hestar ríða knöpum. 

 

Verðbólgan 

Kristján Bersi Ólafsson orti þessa vísu að gefnu tilefni: 

 

Óðum rýrnar auraforðinn, 

endurvakin liðin saga. 

Verðbólgan er aftur orðin 

eins og hún var í gamla daga. 

 

Þegar dimma tekur 

Pétur Stefánsson orti: 

 

Nú er þrá til kvenna köld, 

kvöl í huga vekur. 

Þessu breyta þarf í kvöld 

þegar dimma tekur. 

 

Vaknar þrá 

Kristján Eiríksson frá Fagranesi á Reykjarströnd horfði yfir Skagafjörðinn og orti oddhent og hringhent: 

 

Vaknar þrá er voröld blá 

vefst um flá og rinda. 

Gullnum stráir geislum á 

glóey háa tinda. 

 

Þjóðarþvaður 

Hreiðar Karlsson hefur verið í pólitískum ham þegar hann orti: 

 

Stundum reynist þjóðarþvaður 

þyngra en nokkur annar dómur. 

Er þó fullur íhaldsmaður 

ekki mikið verri en tómur.  
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Hæ og bæ 

Stefán Vilhjálmsson orti þessa vísu og sagði hana sitt framlag í „hæ, bæ og æ“ umræðuna: 

 

Sitt hverjum sýnist æ, 

sjálfur hef á því trú 

að halló sé betra en hæ 

en helst kýs ég þó sælinú. 

 

Slyngur er spói 

Ekki ber mönnum saman um höfund þessarar ágætu vísu, en ég hef heyrt þrjá nefnda; þau Halldór Laxness, 

Látra-Björgu og Eyvind Jónsson duggusmið: 

 

Slyngur er spói að semja söng 

syngur lóa heims um hring, 

kringum flóa góms um göng 

glingrar kjóa hljómstilling. 

 

Vísnastyrkur 

Jón Ingvar orti þessa bráðsmellnu vísu: 

 

Drottinn vönduð gen mér gaf 

sem gagnast mót þó blási. 

Þessi staka styrkt var af 

Straumi-Burðarási. 

 

Einfalt mál 

Hermann Jóhannesson orti næstu vísu og felst í henni mikill sannleikur: 

 

Til að frelsa fróma sál 

má flest allt leysa. 

Og litla æru er einfalt mál 

að endurreisa. 

 

Bændablaðið 12. febr. 2008 

 

Mælt af munni fram 

Hjálmar Freysteinsson sendi þessa vísu á Leir og þarfnast hún ekki frekari skýringa. 

 

Þjóðin er sáttfús og hjartahlý 

hneykslismál falla gleymsku í, 

þegar hún verður vitni að því 

að Vilhjálmur gerir Hillary. 

 

Að „gera Hillary“ merkir að tárast í beinni. Reyndar lærði Hillary þetta trikk af Birni Inga, en nú eru allir löngu 

búnir að gleyma honum. 

                                                  

Dáinn lögmaður 

Menn héldu áfram yrkja um Vilhjálm og Hreiðar Karlsson orti: 

 

Fátt gengur honum í hag eða vil, 

hægt er að búast við fleiri tárum. 

Vilhjálmur leitaði að líkindum til 

lögmanns, sem dó fyrir nokkrum árum. 

 

Og heldur áfram: 

 

Ýmist klemmdur út í horn, 

eða strand á skerjum. 

Vonlaus staða Vilhjálms Þorn, 

versnar með degi hverjum.  
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Fyrrverandi lögmaður 
Hjálmar Freysteinsson bætti við: 

 

Villi er ekki í vandræðum, 

veifað getur álitum, 

sem hann fær hjá framliðnum 

fyrrverandi lögmönnum. 

 

Ráðherrar beggja kynja 

Hreiðar Karlsson tók þátt í ,,herra-talinu“ í sambandi við ráðherradóm á dögunum: 

 

Hægt er að finna heiti ný, 

hitt munu flestir skynja: 

Reynast mun svipað ruglið í 

ráðherrum beggja kynja.   

 

Ráðherru 
Séra Hjálmar Jónsson sagði á Leir: 

 

Í minni tíð í þinginu kom þessi umræða upp eins og reglulega. Mín tillaga var og er þessi: Heitið „Ráðherra“ 

fyrir bæði kyn. Í tilviki karlkynsráðherra er nafnið óbeygjanlegt í föllum. Fyrir kvenkynsráðherra beygist heitið í 

kvk (eins og kerra: ráðherra, um ráðherru…). Og vísan – hún er ráðgjöf til ráðuneyta: 

 

Til að forðast brand og bál 

og bjánagang í skeytum 

notið einfalt, íslenskt mál 

inni í ráðuneytum. 

 

(Svona innan sviga. Hvers vegna ekki ráðsmaður og ráðskona?) 

 

Mín ekki getið 

Stefán Vilhjálmsson sendi þetta inn á Leir:  

 

Mér duttu í hug orð Péturs í Reynihlíð þegar hann heyrði mann lýsa því að taldir hefðu verið upp lygnustu menn 

landsins. Og eftir því sem fleiri tilnefndir voru nafngreindir varð Pétur óhressari þar til hann gat ekki orða 

bundist og spurði: „Og var mín þar hvergi getið?“ Svo ég reyndi sjálfur að klóra í bakkann:  

 

Stefán sendi stundum póst 

stökusmiðum skjótum, 

mér er ekki alveg ljóst 

hvort enn hann sé á fótum. 

 

Spurt um höfund 

Þessi vísa var send á Leirinn. Þekkir nokkur höfundinn? 

 

Oft er gatan okkar hál, 

en mér þykir skrítið, 

hversu margir sína sál 

selja fyrir lítið. 

Bændablaðið 26. febr. 2008 

 

Mælt af munni fram 

Það gekk heldur illa hjá Handknattleikssambandinu að finna nýjan landsliðsþjálfara eftir að Alfreð hætti.  

Davíð Hjálmar orti af þessu tilefni: 

 

Þeir hafa reynt við hetjur jafnt sem bjálfa 

en handboltalið vilja fæstir þjálfa 

og engir hafa á því lengur trúna. 

Ætli Fidel sé á lausu núna? 
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Varla gæti það versnað 

Og Hjálmar bætir við: 

 

Trúlega breytti það batahorfum 

og bjargaði því sem nú er galið, 

ef HSÍ leitaði að loðnutorfum 

en léti Hafró um þjálfaravalið. 

 

Stundar körfu 

Stefán Vilhjálmsson svaraði: 

 

Davíð Hjálmar drepur á 

dægurmálin þörfu, 

en feil hjá honum finna má, 

Fidel stundar körfu. 

 

Aldrei tapað leik 

Hreiðar Karlsson heldur áfram: 

 

Allir sjá að eitthvað þarf að reyna, 

okkar staða sýnist fremur veik. 

Fidel Castro kemur vel til greina, 

karlinn hefur aldrei tapað leik. 

 

Fyrr að sofa 

Össur Skarphéðinsson er mikilvirkur bloggari og þykir fremur orðljótur. Hann ku alltaf senda út bloggið sitt um 

miðjar nætur. Hjálmar Freysteinsson læknir gefur Össuri gott ráð: 

 

Munnsöfnuðinn mætti spara, 

missa annars kynni völdin. 

Kannski Össur ætti að fara 

aðeins fyrr að sofa á kvöldin. 

 

Innst í hjarta 

Óttar Einarsson segir: 

 

Innst í hjarta á ég kraft 

sem aðra friði rænir, 

og „utan dagskrár“ er með kjaft 

eins og Vinstri-grænir! 

 

Pólitísk embættisveiting 

Magnús Stefánsson orti, þegar Árni Mathiesen, fjármálaráðherra og dýralæknir, skipaði son Davíðs í embætti 

dómara fyrir norðan og austan: 

 

Mikilhæfast manna val 

marki fráleitt náði 

því Davíðs sonur dæmdur skal 

að dýralæknisráði. 

 

Alltaf vita hvað er rétt 

Aðdáun og undrun hafa 

aukið hjá mér jafnt og þétt 

þeir sem aldrei eru í vafa 

og alltaf vita hvað er rétt.  

 

Höfundur vísunnar er Kristján Ólason (1894-1975). Kristján var fæddur í Kílakoti í Kelduhverfi og ólst upp í 

þeirri sveit til tvítugs. Hann stundaði lengst af verslunarstörf á Húsavík. 
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Eintómt spól 
Ísleifur Gíslason, kaupmaður á Sauðárkróki fyrrum daga, orti þessa skemmtilegu vísu: 

 

Aksturinn varð eintómt spól, 

olían af versta tagi. 

Engir hemlar, ónýt hjól, 

allt í þessu fína lagi.  

 

Besti matur 

Haraldur Hjálmarsson frá Kambi var talinn með snjöllustu hagyrðingum á sínum tíma, en hann fæddist árið 

1909 og lést 1970. Honum þótti sopinn góður eins og þessi vísa sýnir best: 

 

Brennivín er bezti matur, 

bragðið góða svíkur eigi. 

Eins og hundur fell ég flatur 

fyrir því á hverjum degi.  

Bændablaðið 11. mars 2008 

 

 

Mælt af munni fram 

Leirverjar fóru á mikið þurrafyllirí fyrir síðustu helgi og ortu brennivínsvísur hver sem betur gat. Pétur 

Stefánsson sagðist hlakka til kvöldsins og orti: 

 

Helst af öllu ég hlakka til  

að hella í glasið dropa. 

Í vodka finn ég vænan yl 

og vor í hverjum sopa. 

 

Hæ og hó        

Sigmundur Ben.. bætti við og sagði: HÆ og HÓ! Nú er fjör. Fæ mér sopa af Drambuie og læt eina hraðsoðna 

vaða í selskapinn: 

 

Nú skal syngja nótt og dag 

niður þvinga amann. 

vínið yngir okkar brag 

orðin klingja saman. 

 

Fæðist bros til fagnaðar. 

fjölga bragsins rætur. 

Best með kveðjum Bakkusar 

býð svo góðar nætur. 

 

Allar bullur 

Hálfdan Ármann Björnsson yrkir svo um félaga sína á Leir: 

 

Lítið gull fær landinn sótt 

Leirs í sullið forar 

enda fullar urðu í nótt 

allar bullur vorar! 

 

Brennivínið bætir allt 

Svo fóru menn að birta gamlar  drykkjuvísur, m.a. þessa, sem  sögð er eftir Ólaf Davíðsson fræðimann er fæddur 

var árið 1863 á Felli í Sléttuhlíð: 

 

Finnst mér lífið fúlt og kalt 

fullt er þar af lygi og róg. 

En brennivínið bætir allt 

bara að það sé drukkið nóg. 
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Leirs á grunni 

Hreiðar Karlsson bættist í hóp inn og orti: 

 

Leirs á grunni leik ég mér, 

litla snilli bý við. 

Býsna þunnur orðinn er 

eftir fylliríið. 

 

Nú er ég þunnur 

En svo kom að skuldadögunum og Pétur Stefánsson orti: 

 

Innritast ég ætti á Vog 

allri heilsu rúinn. 

Nú er ég þunnur nokkuð, og 

nú er vísan búin. 

 

Svo byggðin haldi velli 

Kristján Eiríksson sagðist hafa fengið að nota gamla vísu eftir eldri bróður sinn [sennilega Jón Drangeyjarjarl, 

innsk. S.dór]. Vísan var ort á fundi, þar sem rætt var að einn mann vantaði á  að hreppur nokkur í Skagafirði  

hefði rétt á að vera sjálfstætt sveitarfélag, en gamall maður í hreppnum hafði þá nýlega dáið: 

 

Lífs og dauða skörp eru skil, 

skreipt er ávaldasvelli. 

Barn í nauð skal búa til 

svo byggðin haldi velli. 

 

Ítalskt koníak 

Þessi vísa Hjálmars Freysteinssonar á vel við í þeirri kuldatíð sem gengið hefur yfir okkur í vetur: 

 

Er norðan gjólan blæs í hnakka og bak 

og brýtur mann svo gjörsamlega niður, 

það eina sem hjálpa er ítalskt koníak 

sem aldrei hefur verið til, því miður. 

Bændablaðið 1. apríl 2008 

 

 

Mælt af munni fram 

Þegar þær fréttir bárust til landsins á dögunum, að Danir hefðu lagt Helvíti niður, orti Hákon Aðalsteinsson, 

skáld og skógarbóndi: 

 

Margt er það sem lífsgæðin lagar, 

loksins gefst nú syndugum friður. 

Bíða okkar dýrðlegir dagar 

því Danir lögðu Helvíti niður. 

 

Hákon hitti séra Baldur í Vatnsfirði á dögunum, en Baldur hafði verið að láta laga í sér augun og skipta um 

augasteina. Hákon spurði hvernig gengi og var Baldur ánægður með aðgerðina og sagði hana hafa gengið vel. Þá 

orti Hákon: 

 

Læknisfræðin loksins getur 

lagað augun hans. 

Séra Baldur sér nú betur 

syndir náungans. 
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Ljót er staðan 

Hjálmar Freysteinsson orti limru um ástand efnahagsmálanna hjá okkur: 

 

Ljót er nú staða landans; 

umfang efnahagsvandans, 

það eina sem hér til huggunar er: 

það fer aldrei lengra en til Fjandans. 

 

Þeir, sem aldrei eru í vafa 
Ég veit ekki eftir hvern þessi vísa er, en hún er góð: 

 

Undrun bæði og öfund hafa 

aukið hjá mér jafnt og þétt 

þeir, sem aldrei eru í vafa 

og alltaf vita hvað er rétt. 

 

Þvílík högg 

Örn Snorrason orti að morgni eftir gleðskap liðinnar nætur: 

 

Þvílík högg og hamarskak, 

af hjarta yrði ég glaður 

ef þú hvíldist andartak, 

elsku timburmaður. 

 

Lesti ber 

Þessa vísu kallar Kristján Bersi „ómerkilega“ skáhendu: 

 

Lesti ber í brjósti mér 

bæði stærri og smærri. 

Einatt vóru afglöp stór 

eðli mínu nærri. 

 

Þeir fullkomnu 

Þessa frómu bæn bar Pétur Stefánsson fram við Drottinn sinn: 

 

Úr glerhúsi fúkyrðum fleygja 

fast í ólánsgarm. 

Ljúfur Guð, láttu þá þegja 

og líta í eigin barm. 

 

Í hógværð 

Séra Hjálmar Jónsson fékk fálkaorðuna á sínum tíma og sagði svo frá: „Í hógværð minni á Bessastöðum flutti ég 

viðstöddum eftirfarandi: 

 

Hæstvirtur forseti heiðra kaus 

og hrósa okkur, mikið. 

Ég er því ekki orðulaus 

en orðlaus fyrir vikið. 

 

Forseti sagði að vísu frá því eftir á að enginn hefði hingað til, í samanlagðri sögu orðuveitinganna, kvatt sér 

hljóðs. Það er semsagt ekki liðin tíð að leirlistamenn skandaliseri.“ 

 

Illar vísur 

Það er mikill sannleikur í seinni parti þessarar vísu, sem er eftir Kristján Bersa 

 

Illar vísur yrki ég, 

hef ærunni með því fórnað. 

Hagmælskan er hættuleg 

sé henni ekki stjórnað.  

Bændablaðið 15. apríl 2008 
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Mælt af munni fram 

Pálmi Jónsson á Sauðárkróki var svo vinsamlegur að senda mér nokkrar vísur eftir sjálfan sig og kann ég honum 

bestu þakkir fyrir. Hann er afar hógvær í fyrstu vísunni: 

 

Ljóð mín eru lítil að vöxtum 

liggja svona til og frá, 

stuðlabjargar stefnuröstum 

steytast á. 

 

Kastar burtu 39 eyrnamörkum 

Pálmi segir að í nýlegri orðabók, sem Mörður Árnason beri mesta ábyrgð á, séu eyrnamörk sögð vera aðeins 63; 

hann kasti burtu 39 mörkum, sem skráð séu í eldri bókum. Pálmi segir eyrnamörk vera fornminjar, sem okkur 

beri að varðveita, og yrkir: 

 

Vanþekkingu vonda finn 

vöðin straumi hulin 

og eyrnamörkin enn um sinn 

augum margra dulin. 

 

Orðin fæstu 

Orðin fæstu fara best 

ef fláráð gerist saga 

ást og skilning eflum mest 

ævi vorrar daga. 

 

Öfugmælavísa 

Pálmi sendi Pétri öfugmælavísur: 

 

Andagift að vonum vex 

voða pent hjá klerki. 

Á Alþingi er eilíft pex 

yfir litlu verki. 

 

Armæða af illsku hlýst 

Pálmi endar bréfið til mín með þessari frábæru vísu: 

 

Armæða af illsku hlýst, 

elskumst meðal vina. 

Andartakið eigum víst, 

ekki framtíðina. 

 

Ætla að drepa marga 

Um 1970 áttu þeir Ólafur Ragnar Grímsson og Njörður Njarðvík sæti í útvarpsráði. Þeir létu mikið fyrir sér fara 

og breyttu öllu, ungir og vaskir. Andrési Björnssyni útvarpsstjóra féll þetta ekki mjög vel og orti: 

 

Leiðist mér og líkar ei 

að lifa á meðal varga. 

Aftur geng ég er ég dey 

ætla að drepa marga. 

 

 

Rýrnar ekki 

Bjarni Jónsson, úrsmiður á Akureyri, orti til konu sinnar á efri  árum: 

 

Hugarvíl og harmur dvín 

er horfi ég á frúna. 

Hún er eina eignin mín 

sem ekki rýrnar núna. 
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Að fækka fötum 

Snillingurinn Jakob frá Varmalæk í Borgarfirði fór eitt sinn í bændaferð til Kanada. Á heitum sólardegi naut fólk 

veðursins, fækkaði fötum og lét sólina baka sig: 

 

Sólin hækkar, fækka föt 

fjörgast hugarsetur. 

Aldrei vissi ég íslenskt kjöt 

auglýst meira og betur. 

Bændablaðið 29. apríl 2008 

 

Mælt af munni fram 

Hreiðar Karlsson segir að forsætisráðherra fari víða og færi höfðingjum gjafir. Þó geri hann sér mannamun.  

 

Frægur mun verða Geir af gjafmildi sinni, 

gleður leiðtoga heimsins að eigin sögn. 

Páfanum bar hann biblíu í rauðu skinni, 

Brown mátti láta sér nægja grafarþögn. 

 

Ræddu um Evrópu 
Davíð Hjálmar Haraldsson segir svo frá fundi Geirs og Brán: 

 

Gaspraði mikið Gordon Brán, 

Geir komst þar varla nokkuð að 

en ræddi samt lengi Evrópu án 

þess eiginlega að vita það. 

 

Gullna hliðið opið eða lokað 

Pétur Stefánsson orti það sem hann kallaði þanka fyrir þá sem eru á leið út á lífið, eða bara almennan 

freistinganna þanka: 

 

Ég lokkast ei til djöfla díkis 

í dans við tál og freistingar. 

Þó hátt sé upp til Himnaríkis, 

hólpinn mun ég enda þar. 

 

Friðrik Steingrímsson svaraði þanka Péturs og sagði: 

 

Er héðan burt í hinsta sinn 

heldur yfir sviðið, 

er næsta víst að nafni þinn 

neiti að opna hliðið. 

 

Yrkir hver eins og hann lystir 

Kristján Bersi orti þessa vísu einhvern tíma þegar vel lá á honum: 

 

Á leirvefnum okkar yrkir hver 

eins og hann lystir, – sem betur fer. 

En hrifnastur þó ég alltaf er 

af andskotans bullinu úr sjálfum mér. 

 

Velmegunarvandi 
Hjálmar Freysteinsson orti, þegar hann heyrði í Geir H. Haarde ræða um velmegunarvandann, þensluna, frestun 

framkvæmda og segja, að allir yrðu að leggja sitt að mörkum: 

 

Hlotist getur vandi af vinnuþjörkum 

er velmegunin ógnar þjóðarhag. 

Ég ætla að leggja mitt af mörkum 

og mun því ekki gera neitt í dag. 
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Að sitja kyrr og njóta 

Það er mikið til í þessari vísu Péturs Stefánssonar: 

 

Það er ýmsum mikið mál 

í Mammonsgarði' að róta. 

– Aðrir rækta sína sál, 

sitja og kyrrðar njóta. 

 

Þolinmæði 

Hjálmar Freysteinsson, læknir á Akureyri, orti þessa vísu um kvefið: 

 

Af langri reynslu lært ég hef 

þá læknisfræði, 

að það sem læknar þrálátt kvef 

er þolinmæði. 

 

Ljótasta áin 

Hreiðar Karlsson segir: Jökulsá á Dal hefur ekki verið í miklum metum hjá þjóðinni fram undir þetta! 

 

Ýmsir kveina af eftirsjá, 

aðrir þótt hljóðlega fagni. 

Ljótasta og versta landsins á 

loksins kemur að gagni. 

 

Í aðdraganda kosninga 

Séra Hjálmar Jónsson orti í aðdraganda síðustu kosninga: 

 

Nú er offramboð mætra manna, 

sem mörg nýleg dæmi sanna. 

Fyrst er prófkjör og röðun, 

síðan pólitísk böðun 

og svo grátur og gnístran tanna. 

Bændablaðið 13. maí 2008 

 

 

Mælt af munni fram 

Þorsteinn Kristinsson var spurður hvernig honum líkaði nútímaljóðagerð. Og svarið var svona: 

 

Ef þú meinar atómljóð 

er því til að svara: 

Aldrei hefur yfir þjóð 

oltið þvílík tjara. 

 

Gvendur hlustarverkur 

Kristján Bersi setti þessa  skemmtilegu sögu og vísu eitt sinn á Leirinn:  

Í stjórnartíð Hermanns Jónassonar á kreppuárunum mun um skeið hafa verið gripið til símahlerana til þess að 

koma upp um leynivínsölu. Verkið var falið starfsmanni hjá símanum sem Guðmundur hét og átti það auðvitað 

að fara leynt. En leyndin varð ekki meiri en svo að hlerunarstarfið kvisaðist fljótlega út og varð á allra vitorði 

sem vita vildu. Var þá farið að kalla símamanninn Gvend hlustarverk og gekk honum seint að losna við 

viðurnefnið, heldur þurfti að burðast með það löngu eftir að þessari leyniaðgerð var hætt. Núna er nokkuð talað 

um það að Gvendur hlustarverkur sé enn á sveimi í kringum okkur og jafnvel að umsvif hans muni aukast 

talsvert á næstu misserum. Þess vegna finnst mér rétt að vara fólk við, og geri það með þessari vísu: 

 

Segðu fátt í símann þinn, 

sértu í varúð sterkur. 

Um allar gáttir gægist inn 

Gvendur hlustarverkur.  
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Þó með samúð, Drottinn 

Kristján Eiríksson segir að frænda sínum, Þorbergi Þorsteinssyni á Sauðá hafi þótt sopinn góður og sætti 

stundum nokkru ámæli fyrir það af samferðamönnunum, en við Drottinn sagði hann þetta: 

 

Mér er ljúft að lifa í synd, 

ljósan ber þess vottinn. 

Þú skalt dæma þína mynd 

þó með samúð, Drottinn. 

 

Bændablaðið 27. maí 2008 

 

Mælt af munni fram 

Jakob bóndi á Hóli sendi þetta á Leir:  

 

Það hefur verið viðtekin venja hjá mér mín búskaparár (og kannski lengur) að eiga flösku af íslensku Brennivíni 

í fjárhúsunum á sauðburði, bæði til að steinka mig og svo lömb sem sein eru til að anda ef burðurinn hefur verið 

erfiður. Sjálfur á ég mjög gott með öndun, en finnst Brennivín bara gott til að dreypa á. Trúi ég að svo sé með 

fleiri. Alltaf er eitthvað um gestakomur í húsin og eitthvað hefur verið kvartað yfir einhæfni veitinganna þar, af 

þeim sem ekki vilja snafsinn. 

 

Allt fær hérna aðra sýn, 

andans bætir trúna, 

því bolsíur og brennivín 

bjóðum uppá núna. 

 

Þá orti Kristján Bersi 

 

Jeg vildi kominn vera til þín, 

vísuna góðu jeg þakka, 

en bolsíur og brennivín 

er það besta sem jeg fæ að smakka. 

 

Og Friðrik Steingrímsson bætti við: 

 

Bóndinn fyrir þjór og þamb 

þörfina hefur ríka, 

ef að heyrist hiksta lamb 

hellir 'ann í það líka. 

 

Drengurinn hann Daníel 

Andrés Eyjólfsson í Síðumúla í Borgarfirði orti: 

 

Drengurinn hann Daníel 

dæluna lætur streyma. 

Það er eins og míga í mel 

að mennta þá sem gleyma. 

 

Helvíti og Höfðahvörf 

Björg Einarsdóttir, eða Látra-Björg eins og hún var jafnan kölluð með snjöllustu hagyrðingum síns tíma orti 

þessa, en hún var uppi 1716 til 1784: 

 

Á argari sveit er ekki þörf 

eitur spillt af nöðru. 

Helvíti og Höfðahvörf 

hlæja hvert mót öðru.  
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Dómari Jón 

Björg átti stundum í deilum við yfirvöld vegna þess að þau vildu láta hana hætta að flakka, en hún var á öðru 

máli, eins og þessi vísa bendir til: 

 

Dómari Jón þú dæmir mig. 

Dómurinn þinn er skæður. 

Dómarinn sá mun dæma þig 

sem dómunum öllum ræður. 

 

Mikið gull er túli þinn 

Jón frá Múla, alþingismaður, afi þeirra bræðra Jóns Múla og Jónasar Árnasonar, mun ekki hafa verið mikill 

kvenréttindamaður, en kvensamur þó, sem kallað var. Um hann var ort: 

 

Elskulegur Múli minn 

mikið gull er túli þinn. 

En vendu þig af þeim vonda sið 

að velta þér yfir kvenfólkið. 

 

Á 500 lítra jeppa 
Hjálmari Jónssyni ofbýður bensínverðið: 

 

Detti úr höfði mér dýrin öll! 

Dýrt er nú orðið að skreppa. 

Bjarni Stefán er farinn á fjöll 

á 500 lítra jeppa. 

Bændablaðið 10. júní 2008 

 

Mælt af munni fram 

Mörgum bændum var illa við Kjarnann á fyrstu árum Áburðarverksmiðjunnar í Gufunesi. Meðal þeirra var 

 Gísli Halldórsson frá Króki og orti hann eftirfarandi brag um Kjarnann: 

 

Það sé ég, að enn ertu kominn hér, kunningjatetur. 

Jú, kuflinn þinn græna með taðkvörn í skeifu ég þekki. 

Á umbúðir þínar ég horfi og hroll að mér setur. 

Ég held, að þitt lævísa innræti framar ei blekki. 

 

Því flötin, sem áður var græn, stendur nakin sem nárinn 

það nístir í súrmettan jarðveginn bletti og skalla. 

Og það væri rafheilavinna að telja þau tárin, 

sem túnræktarmaðurinn lætur í kalsvörðinn falla. 

 

Úr dreifaragarminum rýkur þú ávallt sem aska, 

sem eiturgosmökkur þú fýkur um ásjónu mína. 

Og tímunum saman, þá er ég að bisa og braska 

við bölvaða, helvítis andskotans kögglana þína. 

 

Sé golan af hafi með raka, þó rigni hér ekki, 

þú rennur í mauk, líkt og sykur í tebolla heitum. 

-Já, kunningi gamli, ég verra en þig ekkert þekki 

og þaðan af síður neitt skaðlegra efni ég veit um. 

 

Þú  hefur ei batnað, en hækkar þó stöðugt í verði 

svo hundruðin þúsunda kostar á túnið að bera. 

Ég veit ekki náið, hver svona úr garði þig gerði, 

en görótt og mislynd hlýtur þín ættkvísl að vera. 

 

Ef værir þú dauður, ég skyldi með gleði þig grafa, 

og græða svo arfa til minja á dysinni þinni. 

Og  feðurna þína og ömmurnar þínar og afa 

enn fremur vil ég þar leggja í hinsta sinni. 
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Rímþraut 

Þessa vísu má að sjálfsögðu lesa eins og venjulegar vísur en svo er líka hægt að lesa hana þannig að lesa fyrstu 

orðin í hverri línu niður á við og svo orð númer tvö, þrjú og fjögur og þá er komin sama vísan. Þessi rímþraut 

mun vera eftir Kristján Eldjárn Þórarinsson sem uppi var á árunum 1843 til 1917 og var prestur í Svarfaðardal. 

 

Margir  bjórinn blanda   vondir 

bjórinn  veitir    vinskap  nýjan 

blanda  vinskap vekur     tíðum 

vondir   nýjan    tíðum     rýja. 

 

Suðurlandsskjálftinn 

Svona lýsir Pétur Stefánsson Suðurlandsskjálftanum á dögunum: 

 

Skein úr augum óttablikið 

er æstust skjálfta sennurnar. 

Húsið skókst svo skolli mikið 

að skröltu í mér tennurnar. 

 

Bændablaðið 24. júní 2008 

 

 

 

Mælt af munni fram 

Í blaðinu Einherja, sem Kjördæmisráð Framsóknarflokksins á Norðurlandi eystra gaf út árið 1975, var 

vísnaþáttur sem Rósberg G. Snædal sá um. Hann hefst á nokkrum skammavísum. Fyrst koma eftirmæli eftir 

Ísleif Gíslason á Sauðárkróki: 

 

Yfir bárur ágirndar 

elligrár og slitinn 

réri árum rógburðar 

rann af hári svitinn. 

 

Prestarnir 

Rósberg segir að prestar séu eins og annað fólk og oft taki þeir nauðugir eða viljugir þátt í deilumálum innan sem 

utan síns héraðs. Það verði svo oft hlutverk viðkomandi presta að tala yfir moldum þeirra sem þeir hafa deilt á. 

Hann tekur dæmi af vísu um þetta mál eftir Indriða Þorkelsson: 

 

Hrós um dáið héraðslið 

hamast sá að skrifa, 

sem er ávallt illa við 

alla þá sem lifa. 

 

Lofað upp í ermina 
Rósberg tekur annað dæmi eftir Indriða, eða svokallaðar Oddsvísur: 

 

Ekkert gott um Odd ég hermi 

eitt er samt: 

Sína lofar hann upp í ermi 

öllum jafnt. 

 

Ekkert gott séra Oddur temur 

eitt er samt: 

Engan svíkur hann öðrum fremur 

alla jafnt. 
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Uppi í grynningunum 

Valdimar Benónýsson deildi við mann sem Eggert hét. Eftir þá deilu sagði Valdimar: 

 

Ég við kynni sérhvert sinn 

safna minningunum. 

Alltaf finn ég Eggert minn 

uppi í grynningunum. 

 

Geislabrot 

Þegar Hjálmar frá Hofi gaf út sína fyrstu ljóðabók fékk hann þennan ritdóm frá Sveini frá Elivogum: 

 

Kviðan óðar kostasmá 

kann ei þjóð að gleðja. 

Klamburshljóðin heyrast frá 

Hjálmars ljóða steðja. 

 

Krafti tálmar kjarklaust skraf, 

korkufálm í orðum. 

Æðri sálma okkur gaf 

annar Hjálmar forðum. 

 

Svar 

Hjálmari líkaði að sjálfsögðu ekki þessi kveðja og hafði raunar búist við öðru og betra frá Sveini. Hjálmar 

svaraði með þessari vísu: 

 

Sköpum háð er skýrleiksfórn 

skuldar góðu þinnar. 

Við erum báðir undir stjórn 

alvaldsnáðarinnar. 

 

Asnaskapur 
Rósberg birti fleiri vísur en skammavísur. Þorsteinn frá Gilhaga orti og gerði sjálfum sér þessi skil: 

 

Anda napurt oft ég finn 

auðnu tapast vegur. 

Asnaskapur allur minn 

er svo hrapallegur. 

Bændablaðið 8. júlí 2008 

 

 

 

Mælt af munni fram 

Í síðasta tölublaði gripum við niður í gamlan vísnaþátt sem Rósberg G. Snædal sá um í blaðinu Einherja fyrir 

meira en 30 árum. Við skulum halda áfram að grípa vísur úr þessum vísnaþætti.  

 

Sveinn frá Elivogum orti þessa frábæru vísu um ævireisu sína sem er eflaust mörgum kunn: 

 

Flest hef ég gleypt en fáu leift 

fengið skreipt úr mörgu hlaði 

selt og keypt og stömpum steypt 

stundum hleypt á tæpu vaði. 

 

Arða í skónum 

Kristján Ólafsson frá Húsavík orti þessa snilldar vísu sem Rósberg segir marga vildu kveðið hafa: 

 

Góða, mjúka gróna jörð 

græn og fögur sýnum. 

Hví er alltaf einhver hörð 

arða í skónum mínum? 
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Syndagjöldin 

Þormóður Pálsson orti: 

 

Helgimyndir heimskunnar 

hyllir blindur fjöldinn. 

Svo fer yndi æskunnar 

allt í syndagjöldin. 

 

Öli hresstur 

Böðvar Bjarkason er ekki beint bjartsýnn í þessari vísu: 

 

Öli hresstur ekki sést 

eins og prestur breyti. 

Nú er flest sem fannst mér best 

farið að mestu leyti. 

 

Guð er að brosa 

Rósberg lýkur vísnaþættinum með þessari vorvísu eftir Kristján Bjarnason: 

 

Vægir rosa og veðraþyt, 

vermist flos á steini. 

Gegnum mosans gróðurlit 

guð er að brosa í leyni. 

 

Bilað náðhús 

Það var mikið rætt um það í fréttum í sumar að náðhús við Dettifoss væru  biluð. Þá orti Hjálmar Freysteinsson 

læknir: 

 

Í veröld hér er varla að finna 

vandfengnara hnoss, 

en að ganga örna sinna 

austur við Dettifoss. 

 

Og þá dó hann 

Menn voru ekki vissir á Leir eftir hvern þessi vísa er en margir töldu hana eftir Kristmann Guðmundsson 

rithöfund: 

 

Gegnum lífið létt að vanda 

liðugt smó hann, 

nennti síðast ekki að anda 

og þá dó hann. 

 

Skott Framsóknar 

Hjálmar Freysteinsson orti þessa vísu þegar talað var um að Framsóknarflokkurinn væri með skottið á milli 

fótanna: 

 

Þetta gerir Framsókn flott 

fínn er þeirra siður. 

Ýmist reisir upp sitt skott 

eða leggur niður. 

Bændablaðið 23. ágúst 2008 
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Mælt af munni fram 

Eitt sinn var Kristján frá Djúpalæk beðinn um að yrkja vísu til elliheimilisforstjóra á Akureyri  fyrir hönd 

vistmanna. Kristján varð við beiðninni með þessari vísu: 

 

Árum saman okkar þú 

ellistyrkinn hirtir. 

Hér við söfnumst saman nú 

sem þú ekki myrtir. 

 

Ekki er því að leyna 

Stefán Vilhjálmsson sendi þessa vísu á Leirinn og sagði að hún væri „fjölnota afmælisvísa, sem er reyndar ekki 

eftir mig, illu heilli (hefði átt að vera búinn að yrkja hana fyrir löngu)!“ 

 

Aldurinn er orðinn hár 

eins og frá skal greina: 

fjörutíu og eitthvað ár 

– ekki er því að leyna. 

 

Að drepa máva 

Hjálmar Freysteinsson orti þegar menn ætluðu að fækka mávum á Tjörninni í Reykjavík með skotvopnum: 

 

Þeim til tekna telja má 

þó takmörkuð sé gáfa, 

að illar hvatir útrás fá 

í því að drepa máva. 

 

„Eftir á minning“ 

Hreiðar Karlsson sendi þetta á Leir á sínum tíma: 

 

,,Davíð [Oddsson)] virðist ekki alveg trúa því að sími Jóns Baldvins hafi verið hleraður, heldur halda að það sé 

hugsanlega „eftir á minning“!“ 

 

Þegar ógnar ellin grá 

okkar flestra minni skerðist. 

Nonni man þó eftir á 

öllu fleira en það sem gerðist. 

 

Hjálmar Freysteinsson bætti við: 

 

Sumir muna eftir á 

ýmislegt með símann. 

Meira er að marka þá 

sem muna fram í tímann. 

 

„Ég hafði nú haldið að allar minningar væru „eftir á minningar“, en ekki ætla ég að rengja 

seðlabankastjórann,“ sagði Hjálmar. 

 

Að kveðja og fara 

Bændum var almennt ekki vel við Jón Baldvin Hannibalsson meðan hann var ráðherra. Indriði á Skjaldfönn 

sagði að sér hefði dottið í hug vísa eftir Jakob á Varmalæk þegar hann heyrði að Jón Baldvin hefði látið af 

ráðherradómi: 

 

Leitt er mjög en samt er satt 

að sumir geta bara 

vakið yndi og aðra glatt 

er þeir kveðja og fara. 
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Byrjum að bora 

Nokkrir þingmenn Sjálfstæðisflokksins héldu fund á Siglufirði þegar umræðan um göng milli Siglufjarðar og 

Ólafsfjarðar var nýhafin. Meðal þingmanna var Halldór Blöndal, þá samgönguráðherra. Hann var bjartsýnn á að 

gangagerð hæfist innan skamms. Þá orti Hjálmar Jónsson: 

 

Allt mun takast ef menn þora 

áhuginn kveikir bálið. 

Við skulum, Halldór, byrja að bora 

í bítið í fyrramálið. 

 

Leiðrétting 

Í síðasta vísnaþætti var sagt að vísan Vægir rosa og veðraþyt... væri eftir Kristján Bjarnason. Það er ekki rétt, 

hún er eftir Kristin Bjarnason, sem ólst upp í Vatnsdal í Húnavatnssýslu. 

Bændablaðið 9. sept. 2008 

 

 

 

Mælt af munni fram 

Óli Halldórsson á Gunnarsstöðum í Þistilfirði, náfrændi þeirra Jóhannesar og Steingríms Sigfússona, sem báðir 

eru snilldar hagyrðingar, lenti í 5. sæti ásamt tveimur öðrum mönnum í hreppsnefndarkosningum í 

Svalbarðshreppi. Þurfti því að varpa hlutkesti um hver þeirra fengi 5. sætið. Þar var Óli dreginn út. Þá orti hann: 

 

Ég er aðeins maður púls og puðs 

og prýði ekki sveitir fyrirmanna, 

en sit í hreppsnefnd samkvæmt vilja Guðs 

en svo er ekki um aðra mína granna. 

 

Pokinn 
Jakob á Varmalæk í Bæjarsveit í Borgarfirði orti að loknum steypudegi, þar sem séra Ólafur Jens Sigurðsson var 

að byggja sér hús: 

 

Mótin fyllast meðan prestsins andi 

mætti þrunginn svífur yfir landi, 

heiður og hreinn. 

Menn horfa á sín handarverk að lokum, 

hér var steypt úr gríðar mörgum pokum 

utan um einn. 

 

Boðorðin 

Eitt sinn komu Borgfirðingar og Húnvetningar saman á vísnakvöldi í Reykjavík. Jóhannes Benjamínsson frá 

Hallgilsstöðum á Hvítársíðu orti þá eftirfarandi vísu til séra Helga Tryggvasonar: 

 

Gaman væri fræðslu að fá að njóta 

finnst mér rétt að svari guðfræðingar: 

Hvorir munu fleiri boðorð brjóta 

Borgfirðingar eða Húnvetningar? 

 

Helgi svaraði: 

 

Þetta mjög að líku vil ég leggja, 

ég leiði hjá mér rannsókn innst í hjarta. 

Þeir brjóta tíu boðorð hvorir tveggja 

en Borgfirðingar þó í fleiri parta. 
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Þá var ekki verkfall 
Hálfdan Ármann Björnsson orti í ljósmæðraverkfalli í september sl.: 

 

Barn sitt fráleitt fæða má 

frú um þessar mundir, 

en verkfall ekkert þjáði þá, 

er það var að koma undir. 

 

Stóru hornin 
Séra Hjálmar Jónsson segir svo frá: 

 

Á prestastefnu upp úr miðri síðustu öld var talað um nauðsyn þess að messa hvern helgan dag. Skútustaðaprestur 

taldi nokkur tormerki á því, ekki síst um sauðburðinn. Þingeyska féð væri þannig að hjálpa þyrfti flestum 

rollunum, annars sætu lömbin föst í burðarliðnum (ég held að fjölmiðlafólk viti oft ekki hvað það þýðir að 

eitthvað sé í burðarliðnum). Þegar prestur hafði lokið viðbárum sínum laumaði séra Helgi Sveinsson, prestur í 

Hveragerði, út úr sér þessari vísu: 

 

Þótt flest sé í Mývatnssveit fyrirtak 

mót forlögum ekki spornum. 

Afkvæmin fæðast þar afturábak 

með ógnlega stórum hornum. 

 

Að lokum segi ég eins og lögfræðingur 

sem fór að skjóta rjúpur: 

 

„Svo handflettir maður rjúpurnar...“ 

Bændablaðið 23. sept. 2008 

 

 

 

 

Mælt af munni fram 

Jón Ingvar Jónsson orti þessa vísu á vísnakvöldi á Vopnafirði þegar mest var rætt um hverskonar kostun í 

þjóðfélaginu: 

 

Ég er karlægt kulnað skar, 

konan er til vitnis. 

Þessi knappa kynning var 

kvæði í boði Glitnis. 

 

Hér koma nokkrar vísur eftir sr. Helga Sveinsson sem var prestur í Hveragerði. Það var Benedikt Jónsson sem 

setti þær á Leirinn fyrir nokkrum misserum:  

 

Þegar Magnús Ágústsson varð læknir í Hveragerði, ungur maður og föngulegur, þótti mörgum sem konum 

gerðist óvenjukvillasamt í þorpinu og óðfúsar að leita á fund hins unga læknis og láta hann fara höndum um 

eymsl sín. Orti þá presturinn [sr. Helgi]: 

 

Linast kvöl um lend og hupp. 

Læknir kátur tautar. 

Lyftir faldi og læðist upp 

um læri bert og sprautar. 

 

Veikleiki holdsins 

Hljótast má af munúð enn 

mæðustjá og hneisa. 

Ástin þjáir ýmsa menn 

eins og þrálát kveisa. 
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Fjöllyndi 

Ástum sáði hann út í vind, 

aðgát sjaldan kunni, 

kyssti Léttúð, kraup hjá Synd, 

kvæntist Refsingunni. 

 

Við rúmstokkinn 

Vinsemd mikil veittist þar, 

var á enginn hængur, 

einn úr spjörum spurður var 

við sparlak hjónasængur. 

 

Þingeyingur 

Á hverju þekkist Þingeyingur? 

Þörf er ekki á nokkrum leitum: 

Hann veit allt sem enginn veit um, 

upp á sína tíu fingur. 

 

Skagfirðingur 

Létt er skapið, lundin þjál, 

löngum dátt hann syngur. 

Þetta er mesta sólskinssál, 

sannur Skagfirðingur. 

 

Á Þorrablóti 

Jakob á Varmalæk í Borgarfirði fór á þorrablót þar sem Sturla Guðbjarnason, nágranni hans á Fossatúni, söng 

frumsaminn brag. Jakob orti: 

 

Það myndi heiðri heillar þjóðar bjarga 

hryggja fáa en gleðja æði marga 

og menninguna stórkostlega styrkja 

ef Sturla í Fossatúni hætti að yrkja. 

 

Að toga og teygja 
Hreiðar Karlsson setti þessa vísu á Leir: 

 

Flest öll mál er hægt að toga og teygja 

til að láta á sér bera á fundum. 

Sumir hefðu gott af því að þegja, 

þó að ekki væri nema stundum.  

 

Þessi birtist á bloggsíðu en höfundar ekki getið: 

 

Á hans tungu er ekkert haft 

oft er skinnið fullur hroka. 

Þessum leiða þjóðarkjaft, 

þarftu, drottinn minn, að loka. 

 

Bændablaðið 7. okt. 2008 
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Kvæðið um síldina í sjónum og mennina í landinu 

eftir Gísla Jónsson, menntaskólakennara á Akureyri 

 

Þetta skemmtilega kvæði orti Gísli Jónsson, menntaskólakennari á Akureyri. Það var birt í Stefni árið 1950, 

þegar mest gekk á í síldveiðum og söltun. 

 

Síld nefna menn eitt sjávardýr 

er sveimar um höfin gjarna. 

Enginn veit hvar sá ormur býr, 

öslar hann hérna og þarna. 

En ef menn veiða þann væna fisk 

vellíðan þeirra ágerisk 

innan og utan garna. 

 

Ekki er síld und ægishjúp 

alltaf jafn djúpt í hafi, 

ýmist hún gistir undirdjúp 

ellegar marar í kafi. 

Horfir hún þá á himins byggð, 

hreistri fannhvítu gjörvöll skyggð, 

sem lébarn ljósu trafi. 

 

Þá hafsíldin sést við sjávarborð 

sjómenn það hvergi lasta, 

sólhendast burt frá svalri storð, 

sigla til norðurvasta, 

hafandi með sér nót og net 

og niðursoðið dilkakét, 

á kvikindið síðan kasta. 

 

Verður þar kveðjan hvergi blíð 

en kuldaleg vinahótin. 

Endar þar síldin ævitíð 

ef ekki springur nótin. 

En sjóarar hafa stuttan stans, 

stöfnum beina til Norðurlands 

og leggja land undir fótinn 

 

En kerlingafans í hverri höfn 

kreppir lófa að hjalti. 

Þótt þurrausi sjómenn þvera dröfn 

þær verða síst að gjalti. 

Salta þær títt og salta þær ótt, 

salta þær bæði dag og nótt, 

hvílík óhemju eyðsla á salti. 

 

Um kreppu og peninga 

Að sjálfsögðu hafa hagyrðingar mikið ort um kreppuna og peningamálin. Hálfdan Björnsson orti þessa: 

 

Að banka syrti veður vott, 

Welding gyrti sátrið. 

Davíð birtist, gerði gott 

Glitni, en hirti slátrið. 

 

Þessa orti svo Hjálmar Freysteinsson: 

 

Af er það sem áður var, 

eintómt glens og hlátur. 

Nú er válynt veðurfar 

Welding tekur slátur. 
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Og Hreiðar Karlsson sagði um sama efni: 

 

Köld og grá er vetrar vá, 

verð og gengi hrapa. 

Heppinn sá er ekkert á 

og engu hefur að tapa. 

 

Og loks orti Friðrik Steingrímsson um peningamálin: 

 

Þrotlaust grætur þessi og hinn 

og þeir sem skellinn fengu, 

og horfa upp á sjóðinn sinn 

svo til verða að engu. 

 

Aðrir virðast eins og ég 

ekkert syrgja þetta, 

og hafa ekki á harðan veg 

úr háum söðli að detta. 

 

Rigningin 

Hún á vel við á þessu hausti, veðurlýsing Péturs Stefánssonar: 

 

Rignir í sveitum og rignir í borg, 

rignir um holt og móa. 

Fellur nú laufið og fýkur um torg. 

Fer hann nú senn að snjóa. 

Bændablaðið 21. okt. 2008 

 

Fífl og dóni 

Geir H. Haarde sagði við Urði Gunnarsdóttur upplýsingafulltrúa að Helgi Seljan fréttamaður væri algert fífl og 

dóni og heyrðist það vel í sjónvarpinu, þótt svo hafi eflaust ekki átt að vera. Þá orti Kristján Bersi 

 

Í viðtölum elginn vaða kann, 

veldur samt engu tjóni. 

En jeg er alveg eins og hann, 

„algert fífl og dóni“. 

 

Ólafur á Hlíðarenda 

Þessi skemmtilega saga og vísa var birt á Leirnum en til eru fleiri útgáfur af vísunni eins og gengur:  

 

Ólafur nokkur keypti sér jörðina Tittling, innst í Kræklingahlíð og hóf þar búskap. Honum þótti nafnið niðrandi 

og ákvað að finna nýtt. Komst hann að þeirri niðurstöðu að innsta býli í Kræklingahlíð gæti sem best heitið 

Hlíðarendi. Hann vildi festa nýja nafnið í sessi og leitaði því til besta hagyrðings á Akureyri (og nágrenni), sem á 

þessum tíma mun hafa verið Jakob Ó. Pétursson, almennt kallaður Peli (af ástæðum sem ég þekki ekki) og bað 

hann að festa nýja bæjarnafnið í rím. Peli brást vel við og orti: 

 

Akureyrar vífum vænum 

verður margt að bitlingi, 

þegar ekur út úr bænum 

Ólafur á Hlíðarenda. 

 

Enginn grætur auðkýfing 

Jón Ingvar Jónsson orti þessa bráðsmellnu vísu sem þarfnast ekki skýringar: 

 

Meðan okkar þjóðar þing 

þarf að halda á lausnum 

engin grætur auðkýfing 

einan sér á hausnum. 

Bændablaðið 4. nóv. 2008 
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Mælt af munni fram 

Hreiðar Karlsson segir að loks sé fundin skýring á hörðum viðbrögðum, þegar Árni Matt hafði rætt við breskan 

kollega sinn: 

 

Árni fékk Breta til reiði reitt, 

þá reyndi ´ann að vera char-ming. 

Sagði þó Árni ekki neitt 

annað en „hello dar-ling“. 

 

Falleg ertu Jórunn 

Kristján Eiríksson sendi þetta á Leirinn: 

 

Ég held það hafi verið í seinna skiptið sem Jón Þorláksson missti hempuna, fyrir aðra barneign sína með 

Jórunni, sem hann orti þessa vísu: 

 

Lukkutjón þá að fer ört, 

ekki er hægt að flýja, 

betur hefði guð minn gjört 

að gelda mig en vígja. 

 

En svo fékk skáldið eftirþanka og kvað: 

 

Betra er að vera hátt með haus 

hengdur upp á snaga 

en að ríða eistnalaus 

alla sína daga. 

 

Annars orti Jón þessa fallegu vísu til tíðleikakonu sinnar, Jórunnar: 

 

Sorgarbára ýfir und, 

elda rasta njórunn. 

Freyju tára fögur hrund, 

falleg ertu Jórunn. 

 

Landabruggið þekka 

Jón Gissurarson orti þessar ágætu kreppuvísur: 

 

Verði sultar þrautin þung 

þá mig láttu vita. 

Sendi ég þér súran pung 

og sviðapressu bita. 

 

Þegar víns er áman auð, 

og ekkert til að drekka 

löngum hefur leyst úr nauð 

landabruggið þekka. 

 

Meira en hálfnað heim 

Hreiðar Karlsson segir að Sigurður frá Haukagili eigni Guðmundi Böðvarssyni þessa vísu og fylgdi hún bók er 

skáldið gaf vini sínum.  

 

Gott er að koma að garði þeim 

sem góðir vinir byggja. 

Þá er meir en hálfnað heim 

hvert sem vegir liggja. 

 

Leiðrétting 

Glöggur bóndi hefur gert athugasemd við eitt orð í vísu eftir Jakob á Varmalæk sem birtist í 16. tbl. 

Bændablaðsins. Rétt er línan svona: ,,Mótin fyllast meðan Drottins andi…“ en í 16.  tbl. sagði „prestsins andi“. 

Bændablaðið 18. nóv. 2008 
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Mælt af munni fram 

Það er mikið til í þessari vísu Hjálmars Freysteinssonar: 

 

Eitt hefur gert mig öldungis bit, 

á því mig svekki: 

Þeir sem töldust með viðskiptavit 

voru það ekki. 

 

Með pappír, blek og pennastöng 
Hjálmar Freysteinsson sendi þetta á Leirinn:  

 

Gamlir Laugamenn eru ótrúlega fjölmennir á Leirnum. Þegar ég var á Laugum lét sá merki kennari  

Páll H. Jónsson okkur (Litli kórinn minnir mig það héti) syngja texta eftir sig, sem var eitthvað á þessa leið: 

 

Með pappír, blek og pennastöng 

hann páraði svo kvöldin löng, 

og þegar bréfið búið var 

þá braut hann saman arkirnar. 

 

Hann límdi aftur umslagið 

og adressuna lauk hann við, 

frímerkið límdi ´ann einnig á. 

 

Hann gleymdi bara einu 

sem gæta verður að. 

Hann gleymdi að senda 

- senda það af stað! 

 

Afskaplega má Páll hafa verið forspár að gera þennan texta um Geir Haarde fyrir 1950. 

 

Haustvísur 

Ingólfur Ómar Ármannsson yrkir þessar fallegu haustvísur. 

 

Fölnar strá og frystir grund 

fer að kaldur vetur. 

Vindar kveina, klökk er lund 

kvíða að mér setur. 

 

Sölnar gras og sorfið barð, 

snævi þaktir tindar 

haustið er að ganga í garð 

gnauða svalir vindar. 

 

Sumri hallar, blikna blóm 

blöð af greinum falla. 

Kári hásum kveður róm 

hvín í tindum fjalla. 

 

Meðan þjóðin getur aurum eytt 

Hreiðar Karlsson virðist ekki kvíðinn um framtíðina: 

 

Það er ekki þörf að hræðast neitt 

þó að blessuð krónan rýrni og hrapi. 

Meðan þjóðin getur aurum eytt 

allir hljóta að vera í fínu skapi. 
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Þegar ég kemst á fæturna 

Þórir Jónsson Leirhöfðingi sendi þetta á Leirinn:  

 

Er að gramsa í gömlum kveðskap og rakst á vísu, stafl, sem eignuð er Birni Snorrasyni, sem var flakkari í 

Svarfaðardal seint á 19. öld og fram yfir aldamótin. Björn var sagður ekki heill á geði og heyrt hef ég að hann 

hafi ráðist á langömmu mína með hníf, Sólveigu Jónsdóttur á Ytra-Hvarfi, sem honum þótti þó mjög vænt um. 

 

Þegar ég kemst á fæturna, 

þá skal í þig hnífurinn, 

Yztabæjarandskotinn 

og Grenivíkurdjöfullinn. 

Bændablaðið 2. des. 2008 
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Egill Jónasson 
 

tvö viðtöl 
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Mínar vísur verða ekki gefnar út á bók 
 

Skrásetjari þessara lína hefur haft ómælt yndi af vísum svo langt aftur sem hann man. Og það hefur ekkert farið 

dult að minn uppáhalds hagyrðingur af þeim, sem nú eru uppi, er Egill Jónasson á Húsavík. Hann sameinar alla 

þá kosti að mínum dómi, sem prýða mega hagyrðinga. Þrátt fyrir áratuga langa aðdáun á Agli sem hagyrðingi, 

hef ég aldrei séð hann, né talað við hann, þar til fyrir nokkrum dögum að hann birtist á ritstjórn Þjóðviljans í 

fylgd með vini sínum Daníel Daníelssyni lækni. Og auðvitað komst hann ekki undan því að við hann væri tekið 

viðtal. 

 

—  Þú ert landskunnur sem Egill Jónasson á Húsavik, ertu Húsvíkingur? 

 

„Nei, ég er fæddur fram í Aðaldalnum, á bæ, sem ekki er lengur til á yfirborðinu, en hann hét Tumsa, eitt af 

hjáleigukotunum neðan við Múla í Aðaldal. Þarna voru stórjarðirnar Grenjaðarstaðir og Múli og hjáleigurnar í 

kring. Þarna er ég fæddur en átti ekki heima þar nema stutt, eitt og hálft ár eða svo.“ 

 

—  Hvað ertu búinn að búa lengi á Húsavík? 

 

„Í rúma hálfa öld. Ég fluttist til Húsavíkur 1924 þannig að þau eru orðin 53 árin mín á Húsavík. En ég er nú líka 

orðinn 77 ára, varð það á milli jóla og nýárs eða 27. desember, þannig að ég er alltaf árinu á undan öldinni. Á 

Húsavík vann ég lengst af hjá kaupfélaginu. En þegar ég varð sjötugur hætti ég störfum. Ég var farinn að gleyma 

dálítið og eins var ég orðinn bilaður í baki, svo ég hætti. Ég vildi ekki vera þarna eins og um eitthvert 

gamalmennahæli væri að ræða.“ 

 

—  Ég hef heyrt að þú hafir ort alveg frá því að þú varst smástrákur? 

 

„Ég veit ekki hvað við eigum að kalla það, að maður væri að yrkja. Maður byrjaði á þessu smástrákur, en það var 

nú heldur lítið vit í því og er nú raunar enn, þetta hefur mest verið gamanmál. Faðir minn Jónas Þorgrímsson, var 

hagorður. Hann var vefari og ég sat oft hjá honum við vefstólinn og var að leyfa honum að heyra þetta sem ég 

var að setja saman, svona hvísla þessu að honum. Hann hafði gaman af og kímdi stundum, en hann vildi draga úr 

þessu, vildi að ég væri ekki eins hvefsinn og ég var. Sjóndeildarhringurinn var ekki stór og mest var ort um 

nágrannana ef eitthvað kom spaugilegt fyrir. Ég tók mikið mark á föður mínum og býst við að ef hann hefði 

tekið alvarlega í mig fyrir þennan stráksskap þá hefði ég sennilega hætt þessu alveg. Hann gerði það hinsvegar 

ekki, en benti mér á og leiðrétti. Þá tók ég það ráð að kveða í tvíræðum orðum, og setningum. Það hefur svo fylgt 

mér síðan. Ég man ekki eftir að hafa ort skammarvísur, en kannski dálítið meinlegar á stundum.“ 

 

Ekki dýrt kveðið 

 

,,Ég hef lítið gert af því að yrkja dýrt kveðnar vísur. Ég hef að vísu gert það stundum en það vill oft verða á 

kostnað efnisins. Og ef maður hefur góð orð, hnyttin orð yfir efnið, þá þarf maður oft að fórna þeim fyrir dýran 

bragarhátt, það er mér ekki vel við. Hitt er annað að það eru til snilldarvísur dýrt kveðnar, mikil ósköp, það 

vantar ekki.“ 

 

— Þið urðuð landsfrægir fjórmenningar úr Þingeyjarsýslu fyrr skemmtilegan kveðskap, þegar þið tróðuð upp 

saman, Steingrímur í Nesi, Baldur á Ófeigsstöðum, Karl Sigtryggsson og þú, voruð þið æskufélagar? 

 

„Ekki var það nú. Ég vissi af þeim Baldri og Steingrími í æsku, þeir voru báðir frændur mínir. Baldur var vestan 

Skjálfandafljóts, en ég austan þess, Steingrímur uppi dalnum ofan við hraunið en Karl var alinn upp í Fnjóskadal 

og ég kynntist honum ekkert fyrr en hann fluttist til Húsavíkur. Maður heyrði fljótt vísur eftir þessa menn en það 

var tilviljun að við löðuðumst saman til að skemmta fólki með kveðskap. Við Steingrímur í Nesi vorum þá búnir 

að vera nánustu vinir í mörg ár. Mér þótti vænt um Steingrím, hann var einstakur maður og hann var miklu meira 

en hagyrðingur, hann var skáld. Við hinir vorum bara hagyrðingar. Það eru kannski ekki glögg landamerki þarna 

á milli en þau eru til.“ 

 

Skáldalaun 

 

— Þú fékkst skáldalaun, án þess að hafa gefið út bók, hvernig bar það til? 
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„Já það er rétt, ég fékk skáldalaun, og ég held að ég hafi fengið þau þrisvar sinnum. Ég vissi ekkert fyrr en þetta 

kom upp, ég hafði aldrei sótt um þau og mér hafði aldrei komið það til hugar. Það var Bjartmar Guðmundsson 

frá Sandi, vinur minn og æskufélagi, sem vildi endilega koma þessu á, hann var í úthlutunarnefndinni.“ 

 

—  Það hafa orðið margar vísur til út af þessu, af því að það þótti sérstakt að maður fengi skáldalaun án þess að 

hafa gefið út? 

 

„0, já, þeir voru að stríða mér félagar mínir. Ég þurfti því nokkrum sinnum að svara fyrir mig.“ 

 

—  Þú hafðir ekki gefið út bók þá og hefur ekki gert það enn, eigum við ekki von á bók með vísunum þínum? 

 

„Nei, mínar vísur verða ekki gefnar út í bók. Það getur þú bókað. Ég hef ekki einu sinni haldið þeim saman né 

skrifað þær niður. Þessu hefur verið kastað fram að gefnu tilefni og þeim hefur aðeins verið ætlað það að 

skemmta þeim sem heyrðu þegar þær voru fluttar. Þeim hefur aldrei verið ætlað lengra líf, flestum að minnsta 

kosti. Fyrir einum fjórum árum gerði ég tilraun til að safna einhverju af þessum vísum saman, og náði nokkuð 

mörgum hjá vísnasafnaranum Sigurði frá Haukagili, hann hafði safnað þessu saman. Ég skrifaði þetta upp og 

fjölritaði eitthvað á annað hundrað vísur, hefti þetta inn og gaf mínum nánustu. Annað er það ekki og öðru vísi 

verður það ekki. 

 

Ég skrifaði sjálfur skýringar með þessum vísum en það hefur nefnilega verið aðal gallinn við margar vísur eftir 

mig, sem flogið hafa víða að með þeim hafa verið rangar skýringar. Það er oft meiri vandi að skrifa skýringar en 

nokkurn tímann að gera vísuna, ef vel á að fara. Og ég get sagt þér eitt dæmi um það hvað röng skýring getur 

gert mikinn skaða. 

 

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. 

 

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.“ 

 

Að fara rétt með vísur 

 

,,Annað hefur einnig oft angrað mig en það er þegar rangt hefur verið farið með vísur mínar á prenti. Ég get sagt 

þér eitt dæmi um það. Eitt sinn var ég í bændaför með Búnaðarsambandi Þingeyinga og við fórum vestur um 

Strandir, Dali og Borgarfjörð. Það var mikið um kveðskap í þeirri för, Steingrímur vinur minn í Nesi var með í 

ferðinni og fleiri hagyrðingar. Þegar við komum í Vatnsskarð á suðurleið var þoka. Við vorum á tveimur 

stórum bílum úr Skagafirði. Konurnar fóru að tala um það hvað það væri leiðinlegt ef það yrði svona þoka þegar 

kæmi í Húnavatnssýslur, þær vildu sjá sig um. Þá varð til þessi vísa: 

 

Ekki er kyn þó veður vont 

verði í Húnaþingum, 

þegar um landið þingeyskt mont 

þeysir á Skagfirðingum. 

 

Svo gerist það að blaðið ,,Íslendingur" birtir þessa vísu. Við hana er engin skýring og vísunni snúið við, þannig 

að seinniparturinn var hafður á undan. Þó var ritstjórinn vísnamaður. Ég reiddist þessu og skammaði hann fyrir. 
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Ég er alltaf ósáttur við það þegar menn eru að birta vísur án þess að tala við höfundinn og fá það rétta fram hjá 

honum, bæði vísuna og ekki síður skýringarnar við hana. 

 

Það var til að mynda einu sinni að ég orti afmælisvísur til vinar míns Jóns Baldvinssonar, sem um áratugaskeið 

hafði unnið við rafstöðina. Hann kallaði raftúrbínuna alltaf „Bínu gömlu" það var hans gamanmál, hann var 

dálítið sér í tali. Nema þegar hann varð sjötugur sendi ég honum þessar vísur: 

 

Heldur velli heiðurs kall 

hér þó svelli og fenni 

en nú er elli inn við pall 

enginn skellir henni. 

 

Þú vannst lengi þér til hróss 

það hver drengur metur 

saman tengir línur ljóss 

líklega enginn betur. 

 

Oft í hríðar blindum bil 

barning stríðan háðir 

fyrir lýða ljós og yl 

léstu bíða náðir 

 

Starfið krýnir þarfan þjón 

því ei týnir saga 

er gamla Bína og gamli Jón 

gerðu um sína daga. 

 

Svo gerðist það að synir hans spurðu mig hvort mér væri ekki sama þótt þetta yrði birt og ég sagði það vera í 

lagi. Svo komu vísurnar í „Degi" að mig minnir, en þar var engin skýring gefin á „Bínu gömlu" og ég var 

spurður að því á Akureyri hvort konan hans Jóns hefði ekki heitið eitthvað annað en Jakobína. Þá fór ég að gefa 

þessu gætur. Svona getur þetta verið þegar skýringarnar vantar. Kona Jóns hét Aðalbjörg.“ 

 

Ferskeytlan lifir 

 

—  Sumir óttast um framtíð ferskeytlunnar hér á landi, ert þú í þeim hópi? 

 

„Nei, alls ekki. Ég held að hún eigi eftir að lifa áfram. Það koma svona öldudalir í þetta eins og annað, en rís svo 

upp aftur. Það eru til margir ungir menn sem geta gert vísur, þeir gera kannski heldur minna af því, en við þessir 

gömlu, en þeir geta ort og sumir eru bráð hagmæltir.“ 

 

—  Ertu fljótur að yrkja Egill? 

 

„Það er voða misjafnt. Stundum kemur vísan í heilu lagi á stundinni, en oftar er það að annar helmingurinn 

kemur fyrst, oftar botninn og þá er prjónað framan við. Þetta fer allt eftir því hvernig maður er upplagður.“ 

 

—  Þú sagðir við mig áðan að nú værirðu hættur að yrkja, ég trúi því nú ekki, leyfðu mér heldur að heyra síðustu 

vísuna þína? 

 

„Nei, þetta er alveg satt, ég er steinhættur þessu, kannski að maður bulli eitthvað einstaka sinnum en það heitir 

ekki að yrkja. Ég skal leyfa þér að heyra eina vísu, hún var ort þegar þeir voru að rífast um gróðureyðinguna, 

Hákon Bjarnason og Halldór Pálsson búnaðarmálastjóri. Það var mikill hávaði og læti í þeim.  

 

Halldór Pálsson hrópar ennþá 

höndum bandandi. 

Ungur var hann um flest vandandi 

áður en hann gat migið standandi. 

 

Svona helvítis bull er það sem maður er að leika sér að núorðið. Hér áður fyrr var margt kallað klám, sem fólk 

tekur ekki einu sinni eftir núorðið. Ég skal leyfa þér að heyra eina vísu, sem var kölluð klámvísa en ætli hún sé 

kölluð það núna. 
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Það voru ungar persónur í kunningsskap, hún vildi gera úr þessu alvöru, en hann var tregur til. Þá varð þessi vísa 

til: 

 

Gegnum blendið blíðuskraf 

birtast kenndir tvennar. 

Honum stendur uggur af 

undirlendi hennar. 

 

— Þú sagðir áðan að vísur þínar yrðu ekki gefnar út í bók, er þetta óhagganleg ákvörðun? 

 

„Já, alveg óhagganleg. Einhver útgefandi, Örlygur Hálfdánarson að mig minnir bauð mér uppá kaffi í fyrra og 

fitjaði uppá því þá við mig að fá að gefa vísurnar mínar út, en ég aftók það með öllu. Hann var með Andrés 

Kristjánsson fyrrum ritstjóra með sér og bauð fram starfskrafta hans mér til aðstoðar, ef ég vildi leyfa útgáfu, en 

ég sagði honum að það kæmi ekki til mála.“ 

 

—  Heldurðu að eins verði með vísur Steingríms í Nesi, að þær verði ekki gefnar út? 

 

„Það held ég, hann vildi ekkert við slíkt eiga. En það er skaði að því, vegna þess að Steingrímur var skáld, sá eini 

af okkur fjórmenningum sem vorum að kveðast á, sjálfum okkur og öðrum til skemmtunar, hér á árunum. Hann 

var heldur seinni en við að yrkja. Ég gat kannski bullað uppúr mér tveimur eða þremur vísum en hann kom ekki 

með neitt, en svo þegar það kom var það líka snilld. Hann hafði stundum orð á því þegar ég var að láta heyrast 

þessar vísur sem við vorum að gera, að hann ætlaðist ekki til þess. Eins og til að mynda „Tittsvísurnar" og 

fleira.“ 

 

—  Hvernig eru þær? 

 

„Það var einhverju sinni að við fórum austur í Vopnafjörð með konur okkar. Bróðir konu Steingríms bjó þarna í 

Vopnafirði og vorum að reyna að veiða þarna í Hofsánni, en það var lítil sem engin veiði. Svo var það einn 

morguninn þegar við komum heim, án þess að hafa fengið neitt að ég hélt, að Steingrímur dregur upp smá titt úr 

úlpuvasa sínum réttir fiskinn konu sinni og segir: 

 

Eigðu þetta yndið mitt 

ánni gekk ég nærri. 

Það er skömm að þessum titt 

þú hefur séð þá stærri. 

 

Nú, en daginn eftir fórum við aftur að veiða og ég fékk einn fisk, sem var nú heldur skárri en sá sem Steingrímur 

fékk daginn áður. Ég fór eins að, gaf hann konu minni og sagði: 

 

Una skaltu þér við þitt 

það mun léttast vera 

því ennþá býð ég betri titt 

en bændur almennt gera. 

 

Þetta var auðvitað bara gert til að hlæja að þarna á staðnum, en þessar vísur lærðust og flugu víða og ég fann að 

Steingrími var ekkert vel við það. 

 

Þegar þú spyrð um útgáfu á vísum mínum, verður þú að gæta þess, að mitt líf hefur verið innan lítils hrings. Ég 

er óskólagenginn að heita má, hef lítið sem ekkert farið burtu, hef alltaf verið heima í þessum litla hring sem ég 

kalla svo. Og gættu að því, að innan þessa ramma eru vísur mínar. Þær eru gerðar til að skemmta fólki innan 

þessa hrings og til þess eins. Jafnvel þeir bragir sem voru fluttir opinberlega á samkomum heima fólki til 

skemmtunar. Slíkt er ekki hægt að gefa út. Menn hafa lært þær sumar og þær hafa flogið. Við það ræð ég ekki en 

að gefa þær út í bók, því ræð ég og það kemur ekki til mála.“ 

                                                                                                                                                                  —S.dór     

 

Þjóðviljinn 6. mars 1977                   
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Í heimsókn hjá Agli 
 

– viðtal við Egil Jónasson á Húsavík 

 

Hvernig í ósköpunum ætti vísnavinur að geta farið til Húsavíkur og vera sæmilega rúmur með tíma, án þess að 

líta við hjá þeim óðsnillingi Agli Jónassyni? Auðvitað er það ekki hægt, og þess vegna fórum við Guðmundur J. 

Guðmundsson og heimsóttum Egil, þar sem hann býr á elliheimilinu á Húsavík, og nutum þess að hlýða á 

listafrásögn hans og nokkrar nýjar og gamlar vísnaperlur frá hans hendi. Hann er nú á 83. aldursári. 

 

,,Verst að búa svo illa að geta ekki boðið ykkur uppá hressingu strákar mínir, ekki einu sinni svolítið tár,“ sagði 

Egill þegar við vorum sestir inn til hans í afar vistleg húsakynni hins nýja elliheimilis á Húsavík.  

 

Egill sagðist hafa verið með þeim fyrstu sem fluttu þarna inn á síðasta ári. Mjög fljótlega barst talið að vísnagerð 

og sagðist Egill ekki vera jafn svartsýnn og hann var fyrir nokkrum árum, um það að hagmælskan væri að 

hverfa. Hann sagðist verða var við það að unga fólkið kynni að meta vísur og á meðan svo væri mundi 

hagmælskan lifa. Og auðvitað byrjuðum við Guðmundur J. að suða um að fá að heyra eina vísu eða svo. Egill 

sagði að ef ég ætlaði að birta eitthvað af vísum eftir hann yrði ég að hafa vísurnar rétt eftir. 

 

,,Ég er orðinn dálítið hvekktur á blöðunum, það er eins og blaðamönnum sé fyrirmunað að hafa rétt eftir,“ sagði 

Egill.  

 

Hann sagðist hafa flutt vísur í afmælishófi Kaupfélags Þingeyinga í vetur. Morgunblaðið birti tvær þeirra og fór 

rangt með aðra og þá varð þessi vísa til: 

 

Stjórna Morgunblaðsins búi 

busamenni skilningslaus, 

það er eins og eyrun snúi 

öfugt þar á hverjum haus. 

 

Egill spurði Guðmund J. nokkuð út í stjórnmálin. Guðmundur lét all vel af þeim, eins og alþingismanni sæmir en 

Egill sagðist ekki svona bjartsýnn, sér sýndist allt vera að fara til andskotans hjá ríkisstjórninni og Guðmundur 

viðurkenndi að það syði á keipum þessa stundina. Egill sagðist hafa ort þessa heilræðavísu til Hjörleifs 

Guttormssonar iðnaðarráðherra á dögunum, þegar Páll Pétursson formaður þingflokks Framsóknarflokksins 

skammaði hann sem mest fyrir Blönduvirkjun: 

 

Legðu þig útaf Leifi minn, 

löng er Húnabrekka. 

Farðu svo austur í Fljótsdalinn 

og færðu þeim blöndu —  að drekka. 

 

Egill sagði að sér blöskraði ferðagleði Forseta Íslands og sú dýrkun á henni sem landsmenn og raunar 

útlendingar líka væru sífellt að láta í ljósi. Í fyrra þegar mest gekk á með Vigdísi í Danmörku var verið að ræða 

hér á landi um að veita þyrfti fé til varanlegrar vegagerðar, en menn töldu þjóðina ekki hafa efni á því og þá orti 

Egill þessa vísu: 

 

Danir láta Dísu í té 

dýrkun hvar sem þeir sjá'ana. 

Vissara er að veita fé 

í varanlegt slitlag á'ana. 

 

Bókmenntir almennt voru nokkuð til umræðu og sagðist Egill lesa enn all mikið. Hann sagðist hafa verið að 

ljúka við að lesa samtalsbókina við Gunnar Thoroddsen forsætisráðherra. Ég ætla að lesa hana aftur, mér líkaði 

hún vel, sagði Egill. Hann hafði orð á því að sér þættu sumir titlar sem rithöfundar velja bókum sínum núorðið 

skrýtnir. Þegar Guðmundur Hagalín sendi frá sér bókina „Segðu nú amen séra Pétur", sagðist Egill hafa ort: 

 

Dáði ég andleg afrek þín, 

ánægju fluttir heim til mín, 

sólin lækkar og sjónin dvín,  

segðu nú amen, Hagalín. 
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Einu sinni sendi Karl Ísfeld, skáld, frá sér bók, en alla bókina notaði hann enga upphafsstafi og sagði Egill að sér 

hefði þótt það skrýtin tiltekt og hann orti: 

 

Ísfeld er skáld, það er enginn vafi, 

ekki þekki ég marga slíka, 

en úr því hann sparar upphafsstafi, 

ætti'ann að fækka hinum líka. 

 

Nú brosti gamli maðurinn kankvíslega, en sagðist taka það skýrt fram að hann hefði alltaf dáð Karl Ísfeld; sér 

hefði bara ekki líkað að sleppa öllum upphafsstöfum í heilli bók. 

 

Ef mér hefur orðið svefnvant á nóttunni hef ég haft þann sið að setjast niður og yrkja. Þetta er heillaráð og ég hef 

kennt atvinnuskáldum þetta. Einu sinni var ég illa haldinn af magasári og mátti alls ekki smakka brennivín, fékk 

ég magakvalir ef ég gerði það. Svo var það einu sinni að kunningi minn sem var einstæðingur hér á Húsavík, átti 

75 ára afmæli. Hann hafði verið spilafélagi minn meðan sjónin entist, en þegar hann átti umrætt afmæli var hann 

orðinn mjög sjóndapur og lasburða og lá á sjúkrahúsi. Ég skrapp til hans með smá afmælisgjöf og honum þótti 

ósköp vænt að ég skyldi líta til hans. Hann dró upp ákavítis flösku og sagði að við mættum til með að skála. Ég 

vissi að ég mátti það ekki, en lét undan og við fengum okkur tár. Ósköp lítið; við fórum ekki einu sinni 

niður í axlir á flöskunni. Svo fór ég heim og um kvöldið fór ég að sofa. Eftir svo sem klukkutíma vaknaði ég 

með magakvalir. Þá settist ég niður og tók að yrkja og m.a. varð þessi vísa til: 

 

Á ráði mínu er ljótur ljóður, 

mig langar stundum að súpa á pyttlu. 

Ertu að refsa mér, Guð minn góður, 

geturðu reiðst út af svona litlu? 

 

En svo gerðist þetta aftur. Ég var þá í heimsókn hjá vini mínum Daníel Daníelssyni lækni austur í Neskaupstað. 

Hann var minn læknir og var að reyna að lækna mig af magasárinu. Eitt kvöldið sátum við og röbbuðum saman, 

þá komu gestir. Daníel kom með öggulítinn dreitil af Sjenever og skenkti í glas handa okkur fjórum, rétt svona 

botnfylli í glösunum. Ég sagðist súpa á 

þessu að læknisráði. Nema hvað, um nóttina vakna ég með magakvalir og þá varð þessi vísa til: 

 

Enn ertu Herra að hegna mér, 

hart er að búa við öfund slíka. 

Áttu ekki sjálfur Sjenever 

svo að þú getir bragðað líka? 

 

Meðan ég var með þetta magasár, setti Daníel læknir mig í matarkúr, strangan matarkúr, og ég hríðhoraðist enda 

var konan mín ströng með það að ég héldi kúrinn. Mér þótti ég orðinn horaður og ljótur í andliti og í ljóðabréfi til 

Daníels er þessi vísa sem lýsir útlitinu: 

 

Löngum var það lífs míns þrá, 

lokið er nú henni, 

að ég mætti falla frá 

fallegt gamalmenni. 

 

Kunningi minn einn hér á elliheimilinu er orðinn óttalega hrumur og á orðið erfitt með að hreyfa sig en er samt 

ennþá jafn helvíti kvensamur og fyrrum. Ég var að hjálpa honum eitthvað um daginn og sagði þá við hann: 

 

Þolir illa svanna soll, 

sá er fyrr var brellinn. 

Honum er að koma í koll 

kvensemin og ellin. 

 

Við spurðum Egil hvort hann skrifaði niður allar vísurnar sínar. Nei, ég skrifa þær ekki niður. Ég lít svo á að 

vísan verði að bjarga sér sjálf. Ef hún er góð, þá gerir hún það og lifir. Sú vísa sem ekki lifir, hefur ekki verið 

nógu góð. Þetta eru gömul og ný sannindi. 
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Ég hafði heyrt af því að Egill hefði ort vísur, þegar mest gekk á í Gervasoni-málinu á sínum tíma og bað hann 

leyfa mér að heyra þær. Hann sagði að sér hefði ofboðið atgangurinn og tilfinningauppnámið í því máli. Hann 

sagðist aldrei hafa skilið það, þegar Guðrún Helgadóttir lagði undir líf ríkisstjórnarinnar vegna þessa máls og þá 

hefði hann ort: 

 

Fóru um landið flækingar, 

Friðjón stríðið háði.  

Gervisonur Guðrúnar 

geirvörtuna þáði. 

 

Saug og át til óþurftar 

innantómur bjálfi, 

svo að lífsvon landsstjórnar 

lék á reiðiskjálfi. 

 

Egill sagðist hafa verið staddur í Mývatnssveit, einu sinni þegar gos hófst í Leirhnjúk. Þann morgun sagðist hann 

hafa hlustað á klerk flytja lofgerð um alheimssmiðinn og meistaraverk hans. Og samfara eldgosinu geisaði 

iðulaus stórhríð úti, þá varð þessi vísa til: 

 

Aðdáun þá ég ekki skil. 

sem alheimssmiðurinn vekur. 

Hnötturinn springur og hristist til 

og himinninn mígur og lekur. 

 

Við Guðmundur höfðum setið langa stund hjá Agli og hlýtt á sögur og vísur í bland við landsmálaspjall. Sú 

stund var ánægjuleg, en hér skulum við láta staðar numið í bili; nóg er kveðið að sinni. 

 

Texti og myndir: S.dór. 

 

Þjóðviljinn 17. apríl 1982  
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Nokkrar vísur eftir S.dór 
 

 

Nokkrar klám, níð og óþverra stökur ortar í mis illkvittnum tilgangi, yfirleitt til að svekkja fólk. Aldrei af 

listrænni þrá, hvað þá með listrænu yfirbragði, né til að gleðja nokkra sál.  

                                                                                                                                                  S.dór 

 

 

Ásmundur Stefánsson forseti ASÍ varði í ræðu, á þingi VMSÍ, þá ákvörðun sína að standa að vaxtalækkun, en 

talaði jafnframt um nauðsyn þess að vextir lækkuðu til hagsbóta fyrir verkafólk. 

 

Ég tel að vextir verði að hækka, 

til varnar Íslandsbankanum. 

Jafnframt verða þeir líka að lækka, 

til lausnar kjaraskankanum. 

 

Á kirkjuþingi ræddu klerkar um það hvenær fólk væri dáið. Hvort það væri við hjartadauða, heiladauða eða 

eitthvað annað. 

 

Klerkar vita hvorki né 

hvort það muni standast, 

að dauður maður dauður sé 

daginn sem hann andast. 

 

Þeir ræddu líka um krufninguna og sagði Mogginn þannig frá umræðunum að prestar hefðu sagði að ekki ætti að 

kryfja lík nema með samþykki hins látna. 

 

Á kirkjuþingi klerkar segja, 

krufningu því háða, 

að læknar verði látnir þegja 

en líkin fái að ráða. 

 

Ingvar Carlsson, forsætisráðherra Svía óttast getuleysi Jóns Baldvins utanríkisráðherra, til að vera í forsvari 

EFTA ríkja í viðræðum við EB. 

 

Ingvar Carlsson sagt hefur með sanni, 

að sjálfur geri ég hans orð að mínum. 

Að gera út land með getulausum manni, 

er grínlaust mál í fáránleika sínum. 

 

Vísa til Ellerts Schrams í tilefni fimmtugs afmæli hans: 

 

Örvænta skaltu ekki par, 

efldu heldur gleði sanna, 

því æskudagar ellinnar 

enga lystisemdir banna. 
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Þegar upp komst um að Magnús Thoroddsen, hæstaréttardómari, hefði keypt 1400 flöskur af áfengi, það var 

fyrsta talan sem gefin var upp í því máli, varð þessi vísa til: 

 

Fjórtán hundruð flöskutetur, 

fékk hann sér og ekki léttar. 

Skyndilega skil ég betur 

skrítna dóma Hæstaréttar. 

 

Þorvaldur Garðar, fyrrum forseti sameinaðs Alþingis, varði það að handhafar forsetavalds keyptu áfengi á 

kostnaðarverði. Sagði hann aðför manna að handhöfum forsetavalds ljóta. Hann sagði laun forseta Alþingis lítil 

og risnu enga. 

 

Óþolandi ærukaun 

eru að sliga gamla brínið. 

Engin risna og lítil laun 

leiddu hann út í brennivínið. 

 

Nokkru eftir að Hafskipsmálið kom upp á sínum tíma, endurkusu Alþýðubandalagsmenn Garðar Sigurðsson í 

bankaráð, enda þótt hann hafi setið þar þegar Hafskips/Útvegsbankahneykslið átti sér stað. 

 

Flokknum er stjórnað af lipurð og list, 

þótt leiðin sé oftlega þyrnum stráð. 

Þeir fordæmdu lýðinn sem krossfesti Krist, 

en kjósa svo Garðar í bankaráð. 

 

Sagt var að ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar hefði sagt af sér í beinni útsendingu á Stöð 2. 

 

Ef ríkisstjórnir fara frá 

í fússi vegna auraþvingu. 

Tel ég best að benda á 

beina sjónvarpsútsendingu. 

 

Ég var peningalaus og var ekki með Vísa kortið á mér á ferð um Þýskaland með eiginkonunni.  

Eitthvað skorti á ölföng og var frúin beðin um aðstoð. Hún lét drýgindalega og þá var þetta ort í orðastað hennar: 

 

Viss er ég um að þér verð‘ekki um sel. 

svo vesæll og mjór er þinn sjóður. 

Vertu því bljúgur og beiddum mig vel, 

því bjórinn er þó nokkuð góður. 

 

Nokkrir vinir í Prentsmiðjunni Eddu sendu starfsfélaga bókaflokkinn ,,Öldin okkar“ í sextugsafmælisgjöf. Þessi 

vísa var í korti og öll nöfnin undir: 

 

Til að gleðja viljum vér 

vinir eftir taldir. 

Sextugum að senda þér 

síðast liðnar aldir. 

 

Maður varð óþyrmilega fyrir barðinu á lögreglunni. Sagði hann þá hafa æst sig við fróm orð hans, lamið sig sitt 

undir hvorn og barið sig á eftir. Engu líkara en þeir væru þroskaheftir. 

 

Firrtust mjög við fáein orð 

fantar þroskaheftir. 

Lömd´ann fyrst á bæði borð 

og börð´ann svo á eftir. 
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Þegar Halldór Ásgrímsson, sjávarútvegsráðherra, barðist hvað harðast fyrir kvótalögum númer tvö var þetta ort: 

 

Kvótinn er lífsins kraftur, 

kvótinn er heimsins von. 

Kvótinn er kominn aftur. 

Kvótinn er Ásgrímsson. 

 

Þegar deild er hart um það hvort heppilegra væri að Reykjavíkurborg eða ríkið rækju borgarsjúkrahúsið, var sagt 

að rekstur þess væri dýrari ef borgin ræki húsið. Forsætisráðherra var þá Þorsteinn Pálsson en Davíð Oddsson 

borgarstjóri. 

 

Þeir sem að helstríðið heyja 

heyra að fréttir greina 

að talið sé dýrara að deyja 

hjá Davíð heldur en Steina. 

 

Þegar Lóló systir varð sjötug fékk hún þessa vísu: 

 

Góðleg kveðja að gömlum sið 

gæti orðast svona: 

Sæmd og gæfu sittu við 

sjötug heiðurskona. 

 

Um tíma var mikil dýrkun á Lúðvík Jósepssyni á Þjóðviljanum. Allar yfirfyrirsagnir byrjuðu: Lúðvík Jósepsson 

segir-gerir-ætlar eða eitthvað í þeim dúr. Svo jókst dýrkunin og þá var bara sagt: Lúðvík ætlar-segir-gerir o.s.frv. 

– föðurnafninu sleppt. 

 

Lúðvík er ljóssins perla. 

Lúðvík er heimsins von. 

Lúðvík er loftsins erla. 

Lúðvík er Jósepsson. 

 

Heiðar Jón Hannesson 28 ára. 

 

Eflist til dáða drengur, 

dregur fisk af stakri natni. 

Enginn reynis uggi lengur, 

öruggur í nokkru vatni. 

 

Þegar Sverrir Hermannson, þáverandi menntamálaráðherra skipaði Sverri Thorsteinsson fræðslustjóra í stað 

Sturlu Kristjánssonar vegna þess að Sturla hafði eytt um efni fram í embætti segir sagan að skipunarskeytið sem 

Sverrir fékk hafði verið svona: 

 

,,Láttu vera að spyrja og spá, 

sparaðu auraforðann, 

en hafði nafni hemil á 

hyskinu fyrir norðan. 

 

Fyrir alþingiskosningarnar 1986 féll Stefán Valgeirsson í prófkjöri Framsóknarflokksins, þrengt var mjög að Páli 

á Höllustöðum og Steingrímur Hermannsson var uppfullur af kínverskri speki eftir heimsókn til Kína. 

 

Frekar er döpur mín framsóknarsál, 

og framtíðardraumarnir kulna. 

Stefán er fallinn og stigið á Pál 

og Steingrímur tekinn að gulna. 
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Tveir ráðherrar voru í sjónvarpsþætti með unglingaskara. Unglingarnir spurðu grimmt en ráðherrarnir þóttu ljúga 

ótæpilega. 

 

Syndum hlaðnir sýndust mér 

og sátu í fyrirsvaranum. 

Létt frá svörtu læddu sér  

og lugu að krakkaskaranum. 

 

Í viðtali við Tímann sagði lögregluþjónn nokkur eftir kjarasamningagerð að laun lögreglumanna væru lág, 

jafnvel lægri en gleðikonur hafa, auk þess sem það væri erfitt. 

 

Starfið allt er fúa fen, 

fáir í því lafa 

og meðal launin minni en 

mellur flestar hafa. 

 

Eitt sinn kom upp deila milli Páls á Höllustöðum og Steingríms Hermannssonar um hvor hefði farið í fleiri 

utanlandsferðir á vegum hins opinbera. Steingrímur ásakaði Pál fyrir óþarfa flakk en þessu reiddist Páll og sótti 

hart að Steingrími. 

 

Glatt hjá Denna brennur bál, 

bylur þungt á herðum. 

Enginn skyldi ergja Pál 

utanlands með ferðum. 

 

Þegar það fréttist suður til Spánar að Steingrímur Hermannsson væri orðinn forsætisráðherra 1983 varð þessi 

vísa til: 

 

Nú er von á miklu mausi 

og miður góðu standinu, 

fyrst að Denni dæmalausi 

drottnar yfir landinu. 

 

Einhvern tíman eftir kenderí undir skömmum eiginkonunnar: 

 

Teigað hef ég lífsins lind 

og látið Bakkkus egna, 

óreglan er sjálfsagt synd 

og sekum ber að hegna. 

 

Í ríkisstjórnarsamstarfi Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins, þótti mönnum Framsókn kyngja hverju 

frjálsræðis eplinu á fætur öðru. 

 

Frjálshyggjunnar fögru draumar rætast, 

því Framsókn styður sérhvert þeirra spor. 

Í Valhöll allir vargfuglarnir kætast 

og VSÍ mun ekki deyja úr hor. 

 

Vegna mikils eiturlyfjasmygls var þáverandi dómsmálaráðherra, Jón Helgason spurður af fréttamönnum hvað 

ætti til bragðs að taka. Jóni varð svarafátt og sló úr og í. Svari hans var svona lýst: 

 

Þetta er sorglegt, þetta er ljótt, 

þetta banna gerðum. 

Þetta er afleitt, þetta fljótt, 

þetta skoða verðum. 
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Jón Baldvin móðgaði helstu krataforingja á Norðurlöndum með einhverjum ,,gáfulegum“ ummælum og þeir 

afneituðu Jóni sem sönnum krata. 

 

Málglaður hann metið setti, 

mun það eflaust lengi standa. 

Af sér hristi á einu bretti 

alla krata Norðurlanda. 

 

Bryndís Schram kvartaði yfir því við blaðamenn að menn hafi ekki kunnað að meta hann Jón sinn. Það sé nú 

fyrst eftir að hann var orðinn ráðherra sem menn sjái að hann hafi alltaf verið lausnari þessarar þjóðar. 

 

Í þúsund ár var lausnar á lífsins gátu 

leitað víða, bæði af sprund og hal. 

En fyrir nokkru fagnandi menn sátu, 

hún fannst að lokum vestur í Selárdal. 

 

Alþýðubandalagið þykir orðinn krataflokkur og hefur Ólafur Ragnar sagt að hann sé að verða alþjóðlegur 

krataflokkur. 

 

Aldinn má ég óttast það, 

allri virðing glata, 

því bráðum verð ég orðinn að 

alþjóðlegum krata. 

 

Einu sinni kom sú frétt að Ronald Regan Bandaríkjaforseti væri af íslenskum ættum. 

 

Talinn snjall að fóðra fé, 

fumlaus vel og nokkuð slyngur. 

Mér er líka sagt´ann sé 

sennilega Húnvetningur. 

 

Þegar frá því var skýrt að ,,söngvarinn“ Megas ætlaði að syngja hina dásömuðu Passíusálma varð þessi vísa til: 

 

Drottni er eflaust sýndur sómi 

og sálirnar borga þar gjöld, 

sem laglausir gaula lágum rómi 

leirburð frá sautjándu öld. 

 

Steingrímur Hermannsson, forsætisráðherra, lýsti því yfir opinberlega að hann hefði farið til Sviss að horfa á 

handbolta til að heiðra íslenska landsliðið. 

 

Þótt‘ann flækist þar um gleiður 

þykir fleirum eins og mér 

tiltölulega hæpinn heiður 

að hafa Denna nálægt sér. 

 

Þessi vísa varð til þegar Davíð Oddsson laug svo að mér ofbauð: 

 

Víða finn ég vaskleik þinn, 

varla er hætt´á gerandi. 

Duglegur jafnan drengurinn, 

Dabbi vel ljúgandi. 
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Tíminn birti mynd af foringjanum Steingrími á bringusundi í Sundlaugunum í Laugardal. Þjóðviljinn gerði grín 

að myndbirtingunni. Því reiddist aðstoðarritstjóri Tímans og jós skömmum yfir Þjóðviljann, Rússa og Kínverja 

fyrir að kunna ekki að meta snillinginn Steingrím. Þá var þessi vísa ort í orðastað aðstoðarritstjórans: 

 

Kraftur og orka af ásjónu skín, 

svo aðstoðarritstjórinn stundi: 

,,Veit dauflegur bóndi dýrðlegri sýn 

en Denna á bringusundi?“ 

 

Margir muna myndina af VL-hópnum þar sem hver maður hélt um sinn pung og Þórarinn Eldjárn orti um ,,að 

halda fast um punginn“. Fyrir borgarstjórnarkosningarnar 1986 gáfu nokkrir Allaballar út yfirlýsingu um að þeir 

myndu styðja Davíð Oddson. Meðal þeirra voru Atli Heimir og Þórarinn Eldjárn. Þá varð þessi vísa ort: 

 

Nú er í tísku neyðaróp 

nú er margur slunginn. 

Fjölgar í þeim fríða hóp 

sem ,,heldur fast um punginn“. 

 

Þeir sem lýstu yfir stuðningi við Davíð fengu að launum hvaða listamannavinnu sem þeir vildu á eftir. Þá var 

þetta ort: 

 

Voldugur Dabbi vinur listamanna. 

Launar þeim sem launa ber, 

en lætur hina bjarga sér. 

 

Guðmundur Jaki og síamsfress nokkurt, sem olli óskunda í Veturbænum, höfðu verið til skiptis á forsíðu DV í 

heila viku. Fressið var sagt réttdræpt en Guðmundur hafði þegið fé af Hafskipsmönnum til sumarferðar og óvíst 

var um pólitíska framtíð hans. 

 

Frægðarverkin færð í letur, 

forsíðuna báðir taka, 

en falið er hvorum farnast betur, 

fressinu eða Gvendi jaka. 

 

Þegar Halldór Ásgrímsson, sjávarútvegsráðherra, fór til Bandaríkjanna til að tala við þarlenda um hvalamálið, 

vildu þeir ekkert við hann tala, sögðust ekki tilbúnir og Halldór kom heim aftur. 

 

Þegar að til átt‘að taka 

þá talaði Dóri án raka. 

,,Þú ert aumari en Denni 

þér ég alls ekki nenni,“ 

sagði Regan 

og send‘ann til baka. 

 

Einu sinni var einni af ríkustu ættum landsins nánast gefið allt land umhverfis Ölfusvatn. Urðu miklar umræður 

um málið og sagði borgarstjóri og fleiri íhaldsmenn að menn færu með rangindi. 

 

Málið er alltaf af rangindum rætt 

og röflar hér allskonar hyski. 

Þótt fáeinar milljónir fátækri ætt 

séu færðar á silfurdiski. 
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Upp kom deila milli Kvennalistans og Kvennaframboðsins um hvor hópurinn ætti að bjóða fram til kosninga 

1983 – saman eða í sitt hvoru lagi. Um tíma leit út fyrir að kvennahópurinn klofnaði í málinu og þá var kveðið: 

 

Líst mér svo á lífsins stand, 

að lítið verði sofið, 

ef kvennaframboðs bauga-band 

býður nú fram klofið. 

 

Stefán Jónsson, fyrrum alþingismaður sagði í sjónvarpsviðtali að greind alþingismanna væri langt fyrir ofan 

meðallag. Þetta kom mér á óvart. 

 

Alþingi telur áskipað 

úrvalsliði greindu, 

en hitt má kalla hógværð að 

halda þessu leyndu. 

 

Vísan birtist í Þjóðviljanum og Stefán svaraði: 

 

Á Alþingi þó ekki greindir væru 

allir jafn, ég efalítið tel 

að ,,þaðan koma ljósin logaskræru“ 

en lýsa bara misjafnlega vel. 

 

Eftir hinn óvænta sigur Karvels Pálmasonar yfir Sighvati Björgvinssyni í prófkjöri til Alþingis fyrir vestan varð 

þetta til en það var Hannibal sem hirti Karvel upp af götu sinni á sínum tíma: 

 

Kom á óvart krataval 

kusu landsfrægt hanagal. 

Stendur enn um strönd og dal 

slóðin eftir Hannibal. 

 

Vigdís forseti sagði í opinberu hádegisverðarboði erlendis að þorskurinn hafi verið besti sendiherra Íslands. 

 

Það undrar víst fáa þótt ásjóna vor 

ýmsa í villuna teymi 

fyrst ormétinn þorskur er ambassador 

okkar í viðsjálum heimi. 

 

Vísur til Stefáns Jónssonar, alþingismanns, á sextugs afmæli hans: 

 

Má nú ekki minna vera 

en maður sendi, 

án þess mærðir upp að tína, 

orðsnillingi kveðju sína. 

 

Heill þér vinur. Hafnaðu ekki 

hollum ráðum: 

Lífsins njóttu og lyftu glasi 

laus úr öllu málaþrasi. 

 

  



350 

 

Ólafur prentari Karlsson, lenti eitt sinn á fylleríi á balli í Klúbbnum. Rósa kona hans var þá að salta síld á 

Raufarhöfn og við vinir hans ásökuðum hann fyrir að hafa verið á kvennafari. Hann sór og sárt við lagði að svo 

hefði ekki verið. Þá var þetta símskeyti samið í orðastað Ólafs til Rósu: 

 

Fór í Klúbbinn. Fékk mér skopp. 

Fullur. Svaf í eigin bóli. 

Reyndi ekki að ríða. Stopp. 

Rósa mín. – Þinn Óli. 

 

Eitt sinn í stjórnarmyndunarviðræðum hafði ég eitthvað eftir Páli Péturssyni á Höllustöðum, í Þjóðviljanum. Páll 

sagði að ég væri að plaga sig með því að hafa ekki rétt eftir sér. Þá varð þessi afsökunarvísa send á Pál: 

 

Iðrun fyllist auðmjúk sál, 

afsakar með huga glöðum, 

ef‘ún hefur plagað Pál 

Pétursson á Höllustöðum. 

 

Eitt sinn var uppi deila hvort nota ætti gæsalappir eða ekki í beinni ræðu. Þá var þetta ort: 

 

,,Við skulum ekki gera gys. 

Gæti hver síns tappa, 

því margan hendir manninn slys 

milli gæsalappa.“ 

 

Þegar Vilborg Harðardóttir var kjörin varaformaður Alþýðubandalagsins var þetta til, en Vilborg var kunn af 

skapillsku og hurðaskellum þegar hún reiddist: 

 

Nú á Alla-ballinn bágt, 

bræddur af meyjarvarma. 

Tel ég rétt að tala lágt 

en treysta dyr og karma. 

 

Þessi vísa var ort í Setúbal í Portúgal þegar hjónin voru ferðaþreytt, fundu ekki matsölustað sem hæfði 

,,löfðufólki“. 

 

Mun hér lítið matarval, 

maginn tómur vera skal, 

síðdegis í Setúbal 

sultur hrjáir mey og hal. 

 

Sverrir Hermannsson varð manna óðastur þegar z-an var afnumin úr ritmáli. Síðar varð hann ráðherra og þá var 

ort: 

 

Rita skal með stórum staf 

stöðu mína og heitið. 

Sýpur liðið seyðið af 

(s) (z) etu í ráðuneyti. 

 

Litið yfir nöfn þeirra sem komust í heiðurslaunaflokk listamanna. 

 

Mikið er þetta misleit hjörð 

manna er listir herja, 

líkt og þegar lambaspörð 

liggja á milli berja. 
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Eitt sinn sagði Jóhannes Nordal, seðlabankastjóri, í blaðaviðtali að konan sín segði hann ekkert vit hafa á 

peningum. 

 

Sannleikanum fáir flíka, 

frúin lítið ýkja þarf. 

Þetta segir þjóðin líka, 

þú ættir að breyta um starf. 

 

Þegar Steingrímur Hermannsson, forsætisráðherra, fór til Moskvu til að vera viðstaddur útför Andropovs. Mjög 

fáir þjóðarleiðtogar fylgdu sovéska forsætisráðherranum til grafar. 

 

Hetjur fáar húktu á verði 

og hundar allir sögðu voff, 

þegar kappinn kraup og gerði 

krossmark yfir Andropov. 

 

Morgunblaðið reiddist þessari vísu ógurlega og sagði í Staksteinum að þetta væri allt lygi. Andropov hefði verið 

hundleiðinlegur kommúnisti sem enginn maður hefði krossað yfir. Þá var gerð bragarbót. 

 

Þjóðin að sér ljúga lætur 

lipra tunguristuna. 

Sprækur Denni spratt á fætur 

og sparkaði í kistuna. 

 

Sverrir Hermannsson gekkst undir stafsetningarpróf en kolféll. 

 

Prófið þreytti fólinn fattur, 

festi orð á blað. 

Skrifaði zetu borubrattur 

en bara á röngum stað. 

 

Steingrímur Hermannsson kom fram í umræðuþætti og var að leggja almenningi línurnar í að herða sultarólina í 

efnahagserfiðleikum. 

 

Leggja vil ég líkn með þraut 

launamannsins klóri, 

hann skal eta grjónagraut 

garmurinn svo‘ann tóri. 

 

Örþreyttir farastjórar fengu sér vínglas (glös) á hvíldarstundu. 

 

Falleg er‘ún flaskan mín, 

færist roði í kinnar. 

Gleðja sig við gullin vín 

garmar strandarinnar. 

 

Gunnar Thoroddsen var stundum kallaður Ajatolla meðan hann var forsætisráðherra. Einhvern tíma lagði hann 

fram hluta af nýrri stjórnarskrá meðan allt var í rúst í atvinnulífinu og afkoma fólks slæm.  

 

Meðan þjóðin bleik á brá 

bindur skip við polla, 

færir okkur frelsisskrá 

faðir Ajatolla. 
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Eggert Haukdal, studdi ríkisstjórn Gunnars, en tók hann sér frí frá þingstörfum og sögðu gárungarnir að hann 

ætlaði að hleypa til þótt komið væri fram á Þorra. Í stað Eggerts kom Siggeir í Holti, sem var einlægur 

stuðningsmaður Gunnars en Eggert þótti alltaf vafasamur. 

 

Ajatollans eykur lið 

amstur bænda vorra, 

sem að hamast heima við 

að hleypa til á Þorra. 

 

Einu sinni kom frétt í Morgunblaðinu um að hugsanlega myndu þeir bjóða fram sameiginlega, Gunnar 

Thoroddsen, Vilmundur Gylfason og Guðmundur G. Þórarinsson. 

 

Liggja saman lífs á vor 

litla netta fingur, 

guðlaus Vimmi, Gunnar og 

Gummi túskildingur. 

 

Síðan bar Mogginn fréttina til baka, sagði vonda menn hafa logið að fréttamanni. 

 

Dansar lipurt daðrarinn 

og dygðir sínar heftir. 

Stundum reynist koss á kinn, 

kaldur daginn eftir. 

 

Eggert Haukdal hafði lengi staðið í stríði við prestinn á Bergþórshvoli út af hrossi og hafði hvorugur betur. En 

Eggert fékk slæma útkomu í prófkjöri og þetta var ástæðan: 

 

Stríði heyja vonlaust var, 

vaninn þessi mestur. 

Gegn mér barðist guðlaust par, 

gamalt hross og prestur. 

 

Einhverju sinni réðust þeir Jón Baldvin og Hannibal faðir hans, af heift á Alþýðubandalagið löngu eftir að þeir 

höfðu klofið flokkinn. Hannibal skráði þá lögheimili sitt í Selárdag. 

 

Flokkinn klufu fræknir menn 

forðum tíð með sigðum. 

Seiðinn magna seggir enn 

Selárdals í byggðum. 

 

Í skoðanakönnun kom fram að fólk á Íslandi sagðist kátt, alltaf glatt, alveg auralaust og trúlaust orðið. 

 

Gildismatið virt á vog, 

voru menn í stuði, 

býsna glaðir, blankir og 

búnir að týna Guði. 

 

Þegar G-punkturinn svo nefndi var kynntur Íslendingum. 

 

Allt er þetta ansi skítt, 

Amors fallið gervi. 

Upp er tekið alveg nýtt 

ástapunktakerfi. 

 

  



353 

 

Einu sinni var Albert Guðmundsson, þáverandi fjármálaráðherra, hylltur sérstaklega af Dagsbrúnarmönnum. 

Skömmu síðar felldi svo Albert gengið. 

 

Verkalýður vininn sinn, 

virða skal og muna. 

Guð þér launi góðurinn 

gengisfellinguna. 

 

Fyrsta ríkisstjórnarfundi eftir að Steingrímur Hermannson hafði sagað frama af fingri, var lýst á þennan hátt: 

 

Fallvölt stjórn á fundi sat, 

friðsælt var þar inni, 

og helmingi minna handapat 

heldur en nokkru sinni. 

 

Mönnum sýndist sem stutt væri í endalokin hjá ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar og lýsti Denni því yfir að 

hann væri  harmi sleginn yfir þessu, sagðist hafa gert úrslitatilraun. 

 

Gerði tilraun garmurinn, 

gekk til enda veginn. 

Dugði illa Denni minn, 

drengur harmi sleginn. 

 

Albert Guðmundsson og Guðmundur J. eru miklir mátar. Í fjármálaráðherratíð Alberts hækkuðu vindlar um 48% 

en neftóbak um 128%. Albert reykti vindla en Guðmundur tók í nefið. Þá var þetta ort í orðastað Guðmundar: 

 

Hver er næstur sjálfum sér. 

Sýnist vert að muna, 

að illa launar Albert mér 

alla vináttuna. 

 

Þessi jólaþula var ort þegar allt var í óvissu um hvort Þorsteinn Pálsson fengi ráðherrastól, eftir að hann var 

orðinn formaður Sjálfstæðisflokksins: 

 

Flokkurinn valdi formann sinn, 

frjálslyndinu hleypti inn, 

helblár reyndist hugurinn 

og hækkandi var sólin. 

-Auðvitað fær hann Steini litli stólinn. 

 

Fölnaði snemma fjólan blá, 

fitnuðu púkar bita á, 

fjandmenn sína fór að sjá. 

Frúin beið með kjólinn. 

-Hvenær fær hann Steini litli stólinn? 

 

Vetur kemur, vonin dvín, 

völdum nái hann til sín. 

Blessuð litlu börnin mín 

bráðum koma jólin. 

-Kannski fær hann Steini litli stólinn. 
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Illt er þetta aldarfar, 

öldunganna maktin var. 

Rjúpur átu ráðherra 

og ropuðu um jólin. 

-Ekki fékk hann Steini litli stólinn. 

 

Margir aldrei marki ná 

manneskjur sem völdin þrá, 

en fjarlægðin gerir fjöllin blá. 

Förum nú í bólin. 

-Kannski fær hann Steini –gamli – stólinn. 

 

Þessi staka var ort um sama mál þegar ljóst var að Þorsteinn fengi ekki stólinn: 

 

Þá eru liðin þessi jól, 

þrautum meður sínum. 

Þeir hafa stungið undir stól 

Steina vini mínum. 

 

Þegar Elva Björk var ráðin framkvæmdastjóri Ríkisútvarpsins var hún spurð álits á frjálsum útvarpsstöðvum. 

Svarið þótti skrýtið. Hún sagðist hafa skoðun en þó þyrfti hún lengri tíma til að móta sér skoðun á málinu 

opinberlega. 

 

Um útvarpsins andlegu boðun, 

þá yfirlýsingu gef: 

Ég er að skapa mér skoðun 

á skoðun sem ég hef. 

 

Jón Baldvin lýsti í Kjallaragrein fundarherferð hans og Ámunda umboðsmanns um allt land, sem voru sagði með 

,,fatafellusniði“. Þá var þetta ort í orðastað Jóns: 

 

Háttvirtu kjósendur: Létt er mín lund, 

hve ljúft er að efla minn veg. 

Allsberir dönsum við fund eftir fund 

félagi Ámundi og ég. 

 

Þegar Páll á Höllustöðum gekk í ræðustól á Norðurlandaráðsþingi til að taka við forsetaembætti á þinginu, mælti 

hann á einhverju ,,erlendi“ tungumáli. Þá var ort: 

 

Glæsilegur gekk‘ann inn 

gamli hrossa prangarinn, 

framburð harðan hafð‘ann sinn, 

Höllustaða forsetinn. 

 

Læknar sögðu góðan mat valda hjartveiki, brennivín heilaskemmdum, tóbaksreykingar krabbameini og síðast að 

ástarleikir gæti valdið eyðni. 

 

Enginn brátt mun hafa hátt, 

heldur grátt á kvöldum. 

Orðið fátt um fínan drátt 

fyrir máttarvöldum. 
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Jón Helgason, þáverandi kirkjumálaráðherra. sagði á kirkjuþingi að brennivínið væri búið að drepa allt það 

guðlega í Íslendingum. 

 

Á kirkjuþingi kynnti Jón 

klúður sinna þegna: 

Drottinn hefur flúið Frón 

fylliríis vegna. 

 

Svavar Gestsson fór á þingmannaráðstefnu til Zair í Afríku. Svavar var kvennamaður góður og því var ort: 

 

Fann í hreðjum loga ljós 

lifnaði girnd til píku. 

Því næst sarð‘ann svarta drós 

suður í Affiríku. 

 

Lúllavísur urðu til á Þjóðviljanum og það var Lúðvík Geirsson sem ort var um. Tilefnin voru margvísleg. Hér er 

hann sakaður um að hafa stolið frétt úr Helgarpóstinum: 

 

Engum manni segir satt, 

seggur nauðagrófur. 

Læðist, snuðrar, lýgur glatt, 

Lúlli fréttaþjófur. 

 

Lúlli var á kvöldvakt og blaðið var fullt af prentvillum daginn eftir. 

 

Reiði fylltist ritstjórinn, 

raunar tryllist þegar 

lætur villur Lúlli minn 

lifa hræðilegar. 

 

Lúlli komst að því að Ragnar Arnalds, þá fjármálaráðherra, hafði gert mistök með því að kaupa einhverja 

rándýra skemmu. Lúlli skrifaði hins vegar aldrei fréttina. 

 

Lýsa manni langar mig. 

Liggur á fréttum kargur. 

Lætur Gagga leiða sig 

Lúlli skemmu-vargur. 

 

Guðmundur G. Þórarinsson sakaði Lúlla um að hafa logið uppá sig í frétt og hótaði málaferlum. 

 

Fréttaskríbent fremstan tel 

fól og skúrka veiðir. 

Lýgur alveg lista vel 

Lúlli ærumeiðir. 

 

En svo kom einhvers konar afsökunarbeiðni frá Lúlla. 

 

Þetta finnst mér þeigi gott, 

þýlund engan kætir. 

Liggur niður loðið skott 

Lúlli ærubætir. 
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Þegar Útvegsbankinn var farinn á hausinn og bankaráðsmenn ásakaðir um að hafa með þögninni blekkt þjóðina. 

Þá var þessi heilræðavísa til, til þeirra sem enn réðu yfir banka, ort: 

 

Varast skulið veðin góð, 

veitir lán ótregir, 

en best er að hafa blekkta þjóð 

og bankaráð sem þegir. 

 

Skömmu fyrir prófkjör Alla-Balla í Reykjavík var kynning á þeim sem í framboði voru. Guðmundur J. lýsti yfir 

skömm sinni á slíkum kynningum, sagðist heldur vilja lesa Tarzan. 

 

Tarzan lesa telur stoð, 

tafls í dimmum krókum. 

Glöggur maður Gvendur J. 

og gjörkunnugur bókum. 

 

Þessi kynning á frambjóðendum var á einn veg. 

 

Manndós afrek virk á vog, 

virtir, snjallir, fróðir, 

fæddir, skírðir, fermdir og 

fjarskalega góðir. 

 

Heilræðavísa 

Enginn lái öðrum frekt, 

enn þó nái að falla. 

Hver einn gái að sinni sekt, 

syndin þjáir alla. 

 

Óskar Guðmundsson skrifaði grein með fjölda mynda af þeim Framsóknarmönnum, sem komist höfðu til áhrifa í 

Alþýðubandalaginu og þá var þessi vísa ort: 

 

Lífsbjörg flokka langt er sótt 

og löngum gleypt í flaustri. 

Finnst mér ekki furða þótt 

fölni roði í austri. 

 

Þegar Hjörleifur Guttormsson var í stríði við Álverið um að fá fram verðhækkun á rafmagni, hljópst Guðmundur 

G. Þórarinsson undan merkjum í viðræðunefndinni og stóð með Svisslendingum. 

 

Mættust þarna stálin stinn. 

Styrkist auðvaldshringur, 

þegar gefst upp garpurinn 

Gummi túskildingur. 

 

Í umræðum á Alþingi um skelfiskveiðar í Breiðafirði talaði Eiður Guðnason hátt og mikið og stílaði málflutning 

sinn beint til fjölmiðla. 

 

Orðin runnu eins og smér, 

aumt var sálarstandið. 

Vildi ég ekki vera hér 

veslings segulbandið. 

 

Einhverju sinni þótti Sigrúnu minni ég drekka ótæpilega sem oftar – hafði orð á því. Þá var þetta ort í orðastað 

hennar: 
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Þambaðu ekki þetta vín, 

þú mun fullur verða, 

og ekki máttu ástin mín 

andlegheitin skerða. 

 

Þegar Svavar Gestsson fékk umboð til stjórnarmyndunar eitt sinn kom þessi vísa: 

 

Lifnar aftur lífið dautt, 

leynist allur vandi. 

Þúsund ára ríkið rautt 

reis ekki í þessu landi. 

 

Stefán Aðalsteinsson, sauðfjársérfræðingur, sagðist hafa sannað að Íslendingar væru af Norðmönnum komnir 

með rannsóknum sínum á sauðfé á Íslandi og í Noregi. 

 

Komin er fram kenning snjöll, 

kosta hlaðin lindum. 

Í beinan karllegg erum öll 

út af norskum kindum. 

 

Á einum landsfundi Alþýðubandalagsins fór mikið fyrir Lúðvík Jósepssyni. 

 

Lúðvík ræðir landsins hag, 

Lúðvík gefur strikið. 

Lúðvík hvílist lítt í dag, 

Lúðvík talar mikið. 

 

Eftir lestur bókarinnar Valdatafl í Valhöll sem tveir Heimdellingar skráðu. 

 

Eftirtekja reyndist rýr 

reis ei lítil bára, 

frekar eins og kálfar kýr 

kitli undir nára. 

 

Eftir frumvarp Stefáns Guðmundssonar á Alþingi um nauðsyn þess að bjarga Kolbeinsey, sem hann sagði vera 

að molna í sundur. 

 

Þingheimur álykti þegar í stað 

að þrumuveðrunum sloti, 

svo komist til framkvæmda krafan um það 

að Kolbeinsey haldist á floti. 

 

Þegar upp komst um svik Álversins varðandi innflutning á súráli, var sagt að það hefði ,,hækkað í hafi“ eins og 

komist var að orði. 

 

Með svo felldum hætti má sigrast á þraut, 

mér sýnist það enginn vafi, 

að efnahagsvandinn er allur á braut 

ef álagning frjáls er í hafi. 

 

Þegar foringi kaþólikka á Íslandi var ráðinn ritstjóri Þjóðviljans. 

 

Eilíft dvínar andans glóð 

og innviðirnir fúna. 

Þar sem áður Stalín stóð, 

stendur Kristur núna. 
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