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Ágrip 

Ritgerðin á að gefa kennurum hugmyndir um það hvernig hægt sé að kenna Íslandssögu 

út frá þekktum, íslenskum dægurlögum. Dægurlögin eru valin út frá efnisinnihaldi og 

þjóna að mestu kennslu á unglingastigi.  

Textar laganna sýna sjálfstæða mynd af sögulegum atburðum og fólki úr 

Íslandssögunni. Textarnir eiga að vekja nemendur til umhugsunar um viðfangsefnið á 

annan hátt en kennslubækur gera. Tilgangurinn með því er að ýta undir víðsýni og 

gagnrýna hugsun. 

Hverjum texta fylgja skrifleg verkefni sem og umræðuverkefni þar sem nemendur 

geta látið eigin skoðanir koma fram. Verkefnin reyna á túlkunarhæfni, sögukunnáttu, 

bragfræðiþekkingu, samfélagsrýni og íslenskukunnáttu svo eitthvað sé nefnt. 

Verkefnin eru sett upp þannig að fyrst koma markmið sem stuðst er við úr 

aðalnámskrá. Síðan rökstuðningur og vangaveltur um efnisinnihald söngtextans. Þar á 

eftir söngtextinn sjálfur og að lokum verkefnin. Hverju verkefni fylgja hugmyndir að 

svörum. 

Á meðfylgjandi geisladiski eru upprunalegar útgáfur laganna sem verkefnin í 

ritgerðinni fjalla um. 

 

        Elmar Sindri Eiríksson 
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1. Inngangur 

Fólk er sífellt að reyna að finna leiðir til að skilja sögu sinnar þjóðar sem best. Í flestum 

tilvikum er bent á lestur nákvæmra og viðurkenndra heimilda fræðimanna, skólabækur og 

þess háttar. Það færist alltaf í vöxt að skáldsögur, kvikmyndir, sjónvarpsefni og annað 

slíkt sé notað til að kynna söguna fyrir fólki með áhugaverðum hætti. Eftir því sem 

þróunin heldur áfram í þessa átt er líklegra að söguvitund verði áfram almenn og víðtæk 

hér á landi eins og verið hefur um langan aldur. 

Í grunnskólum er Íslandssaga mikilvægur námsþáttur. Við erum svo heppin hér á 

landi að sagan er alls ekkert einkamál fræðimanna. Mörg íslensk skáld hafa sýnt sögunni 

mikinn áhuga í riti sem og í söngvum. Ég lít á suma þessa söngva sem fjársjóð sem getur 

auðveldað börnum á grunnskólaaldri að nálgast söguna og öðlast betur skilning og áhuga 

á henni.  

Með einföldu dægurlagi hefur mörgum listamönnum tekist að: 

• fanga tíðaranda á ólíkum tímum í Íslandssögunni. 

• túlka atburði sem mótað hafa sýn Íslendinga á eigin þjóð. 

• tjá tilfinningar sem gætu hafa brotist um í hjörtum fólks sem 

grunnskólanemendum er ætlað að fræðast um. 

• sýna okkur lífið sem fólk bjó við, á fyrri tíð, út frá samfélagsstöðu, kjörum o.þ.h. 

Í starfi sínu eiga kennarar að temja sér að velta upp ólíkum heimildum sem sýna 

fjölbreyttar hliðar á námsefninu líkt og þeir leggja metnað sinn í að kenna út frá 

fjölbreyttum kennsluaðferðum. Ef það er gert eru meiri líkur á að áhugi fleiri nemenda 

vakni. Of oft er grunnskólanemendum gefið lítið ráðrúm til að móta sér sína eigin skoðun 

á merkustu og frægustu persónum eða atburðum Íslandssögunnar. Því ber að breyta. 

Með þessari ritgerð er tilgangurinn að benda kennurum á leiðir sem auðvelda þessa 

nálgun. Hvernig hægt er að kveikja áhuga nemenda grunnskólans með einföldum og 

spennandi hætti með dægurtónlist.  

Þó íslenskum dægurlögum hafi ekki enn verið fundin staður í Aðalnámskrá 

grunnskóla eru mörg þeirra menningarverðmæti sem vert er að kynna nemendum í 

íslenskum grunnskólum. 
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2. Skipulag ritgerðar 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er skipt í kafla út frá efni söngtextanna sem ég hef valið til 

skoðunar. Í sumum tilvikum er um samanburð á textum að ræða. Þeir textar fjalla um 

sambærileg viðfangsefni en eru skrifaðir út frá ólíkum sjónarhornum.  

Fyrir hvern efnisþátt vísa ég í markmið Aðalnámskrár grunnskóla. Þau markmið 

skal ekki líta á sem tæmandi lista yfir þau markmið sem henta efnisþættinum. 

Öll verkefnin tengjast innihaldi söngtexta og þar með laga sem þeir eru samdir við. 

Þess vegna eiga eftirfarandi markmið úr Aðalnámskrá grunnskóla við í öllum tilvikum. 

Þrepamarkmið í tónmennt fyrir 7. -10 bekk: 

• Nemandi hlusti á og sýni þekkingu á fjölbreyttum íslenskum sönglögum.  

• Nemandi hlusti á, greini og meti mismunandi tónlist út frá þekkingu sinni og 

tónlistarreynslu.  

• Nemandi geti rökstutt skoðun sína á mismunandi tónlist.  

• Nemandi geti rætt um tóndæmi í sögulegu samhengi. 

Við hvert verkefni eru gefin svör. Ekki ber að líta á þessi svör sem óhagganlegar 

staðreyndir eða þau einu sem koma til greina. Þetta eru einungis svör sem eiga að styðja 

við kennara sem leggja verkefnin fyrir. Þau eiga að virka sem vegvísir og í sumum 

tilvikum sem kveikja að frekari umræðum innan bekkjarins. 

 

3. Stríðsárin 

Þrepamarkmið í sögu fyrir  9. bekk. 

• Stríðsárin á Íslandi: 

o Nemandi kynni sér tísku og skemmtanir. 

o Nemandi kynni sér menningar- og þjóðernistogstreitu sem upp kom í 

stríðinu og mismunandi viðhorf til hennar.  

o Nemandi athugi hvaða skoðanir hafa verið uppi um veru erlends hers á 

Íslandi. 

Þrepamarkmið í íslensku fyrir 9. og 10 bekk. 

• Bókmenntir: 
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o  Nemandi rýni í efni dægurtexta, bæði þekktra frá fyrri tímum og texta 

sem höfða til unglinga.  

o Nemandi lesi og fjalli um fjölbreytt úrval ljóða eftir samtímahöfunda. 

o Nemandi geti túlkað bókmenntatexta, m.a. að geta lesið texta með 

gagnrýnu hugarfari og áttað sig á boðskap hans.  

Samskipti íslenskra kvenna og erlendra hermanna urðu mikið hitamál í síðari 

heimsstyrjöldinni. Í daglegu tali var talað um ástandið. Bretar hernámu Ísland í maí 1940 

og við það varð mikil samfélagsbreyting. Með tilkomu bandarískra hermanna um mitt ár 

1941 fór verulega að bera á ástandinu. Þegar mest var, eða sumarið 1942, voru erlendir 

hermenn um 60 þúsund á Íslandi. Mikill meirihluti þeirra var í Reykjavík. Þá voru 

einungis 38 þúsund manns með fasta búsetu í Reykjavík (sbr. Ólafur Sveinsson 2001). 

Þó allmargir hermenn hafi gifst og eignast börn með íslenskum stúlkum höfðu 

margir miklar áhyggjur af því lauslæti sem samskipti erlendra hermanna og íslenskra 

stúlkna virtist hafa í för með sér. Konur sem hrifust af erlendum hermönnum voru af 

mörgum sagðar vera að svíkja uppruna sinn og þjóðerni og dæmi voru um að þær yrðu 

fyrir aðkasti (sbr. Ríkisútvarpið/Ljósmyndasafn Reykjavíkur 2007). 

Það er draumur að vera með dáta eftir Bjarna Guðmundsson kom út árið 1954 í 

flutningi Soffíu Karlsdóttur. Þessi texti sýnir á gamansaman hátt hvernig höfundur túlkar 

fárið í kringum ástandið. Höfundur beinir sjónum sínum að þeirri spennu sem var á milli 

íslenskra stúlkna og hermannanna annars vegar og síðan viðbrögðum íslenskra stráka og 

feðra stúlknanna við því að vera að ,,missa“ stelpurnar sínar hins vegar. Að auki sýnir 

þessi texti hve íslenskir karlmenn voru álitnir óspennandi í samanburði við hermennina. 

Hermennirnir voru veraldarvanir, töluðu ensku og fluttu inn með sér neysluvörur sem 

áður höfðu ekki þekkst á Íslandi. Einnig breyttist bágt atvinnuástand í Reykjavík til 

batnaðar á einni nóttu og næga vinnu var loksins að fá. Allt þetta og fleira til, gaf þeim 

visst forskot á hinn íslenska, heimóttalega karlmann.  

Þegar hlustað er á söng Soffíu má heyra greinilegan enskan hreim þegar í viðlögin 

kemur. Þarna á það mjög vel við í ljósi efnisins. Þennan hreim mátti síðan vel heyra á 

plötum Hljóma og fleiri Suðurnesjapilta þegar kom fram á 7. áratuginn. Návígið við 

herstöðina hafði þessi áhrif á tungutak þeirra en Soffía notaði hreiminn einungis í 

leikrænum tilgangi. 
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Í Braggablús Magnúsar Eiríkssonar frá 1977 kveður við allt annan og myrkari tón. 

Alla þá rómantík sem er að finna í texta Bjarna er hvergi að finna hjá Magnúsi, nema þá 

helst í upprifjun sögupersónunnar um gömlu, góðu dagana. Í upphafi hersetunnar var 

Magga vinsæl meðal hermannanna og leið aldrei skort. Greinilegt er að hún hefur selt 

blíðu sína til að ná endum saman. Árin hafa færst yfir og því hefur viðskiptavinum hennar 

fækkað mikið. Nú er staðan þannig hjá Möggu að eina leiðin til að lifa veturinn af og 

getað hitað braggann er að greiða með peningum fyrir olíu til upphitunar eins og annað 

fólk. 

Á stríðsárunum skapaðist algert neyðarástand í húsnæðismálum Reykvíkinga. 

Íbúum fjölgaði með það hröðum hætti að mjög erfitt var fyrir fólk að leigja eða kaupa 

nema á uppsprengdu verði. Þegar hermönnunum fækkaði eftir 1942 stóð fjöldi bragga 

auðir. Þeir voru byggðir til bráðabirgða og gátu varla talist til mannabústaða. Til að 

mynda þurfti hálfan kolapoka til að hita bragga á köldum nóttum. Þá var hitinn 

óbærilegur við ofninn en jafnvel hrímað út við veggi. Í bröggunum var ekkert rennandi 

vatn og því gerði fólk þarfir sínar í kömrum þar sem seturnar voru oftast úr fúnum viði 

sem auðvelt var að fá flísar af (sbr. Ólafur Sveinson 2001). 

Við þessar hræðilegu aðstæður bjó Magga og hátt á hálft þriðja þúsund borgarbúa 

þegar mest lét árið 1952 (sbr. Ólafur Sveinson 2001). Aðrir borgarbúar litu niður á þetta 

fólk alla tíð því þarna bjuggu þeir fátæku og ógæfusömu. Braggablús sýnir þess vegna að 

neyðin rekur fólk til að gera hvað sem er til að lifa af og þar með allt aðra mynd af 

stríðsárunum og reyndar eftirstríðsárunum en Það er draumur að vera með dáta. 

 

3.1 Það er draumur að vera með dáta  

Lag Edward Brink, texti Bjarni Guðmundsson 

 

Það mest fyrir augun í bæ þessum ber, 

að bærinn er fullur af útlendum her. 

Þeir spásséra og státa um stræti og torg 

og stúlkurnar dufla við þá inn á Borg, 

og spyrji ég stúlku því sé hún svo sæl 

þá svarar hún manni um hæl: 
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Það er draumur að vera með dáta 

og dansa fram á nótt, 

og finna hve ljúft þeir láta,  

þá líður stundin fljótt. 

Og lífið það verður svo létt, 

þegar leiðumst við dálítið þétt. 

Það er draumur að vera með dáta  

og dansa fram á nótt. 

 

Í Kvennó er yndislegt ungmeyjarskart 

og ótalmörg hjörtu, sem fengu þar start. 

En nú er þeim bannað að notast við það, 

sem náttúran gaf þeim og kom þeim af stað. 

Þótt þær megi hermenn ei heyra né sjá, 

samt hvíslar hún Ingibjörg H: 

 

Það er draumur að vera með dáta  

og dansa fram á nótt, 

og finna hve ljúft þeir láta, 

þá líður stundin fljótt. 

Og þá verður hugurinn hlýr, 

þegar hvíslað er ,,darling“ og ,,dear“. 

Það er draumur að vera með dáta  

og dansa fram á nótt. 

 

Á æskulýðsfundi var æsingin nóg, 

nú átti að sýna hvað í þjóðinni bjó. 

Þeir héldu þar ræður um ættjarðarást 

og bannfærðu þær sem með Bretunum sjást. 

Já, áhuginn hann var hjá strákunum stór, 

en stelpurnar rauluðu í kór: 
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Það er draumur að vera með dáta  

og dansa fram á nótt, 

og finna hve ljúft þeir láta, 

þá líður stundin fljótt. 

Að kela og kyssast alein, 

þá hvísla þeir ,,do it again“. 

Það er draumur að vera með dáta  

og dansa fram á nótt. 

 

3.2 Verkefni 1: Það er draumur að vera með dáta 

1. Hvað er það sem gleður stúlkuna í fyrsta erindi svona mikið?  

• Nærvera, ljúflegheit og töfrandi framkoma hermannanna. 

2. Með hvaða hætti tekst erlendu hermönnunum að bræða hjörtu íslensku 

stúlknanna?  

• Með enskum ástarorðum og háttvísi.  

3. Töluvert er um slangur í þessum texta líkt og textum dægurlaga í dag. Finndu 4-5 

slanguryrði og skrifaðu góða, íslenska þýðingu á þeim sem passar við efni textans. 

• Spássera = ganga. Start = byrja. Þýðir hér að þroskast. Darling = ljúfan.     

Dear = ástin. Do it again = gerðu þetta aftur. 

4. Sum þessara slanguryrða eru dottin úr tísku. Skrifaðu 2-3 þeirra og hvers konar 

slangur væri hægt að nota í staðinn? 

• Spássera = rúnta, tjilla. Start = fyrsta kikkið, gredda. Darling = baby 

5. Þegar hlustað er á lagið má greina að Soffía syngur með erlendum hreim. Hvað er 

hún að gefa í skyn með því?  

• Með hreimnum er Soffía að ýta undir þá persónutöfra sem erlendu 

hermennirnir bjuggu yfir umfram íslenska karlmenn. 

6. Hvernig má túlka langanir erlendra hermanna til íslenskra stúlkna út frá 

textanum?  

• Leita að ástinni, eiga skyndikynni og fleira sem nemendum dettur í hug. Þessi 

spurning er hugsuð til umræðna sem krefjast raka úr textanum. 
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7. Í erindinu sem byrjar á Á æskulýðsfundi var æsingin nóg er vísað til úrræða sem 

gripið var til vegna ástandsins sem ríkti á meðan hersetunni stóð. Hvaða úrræði 

voru þetta og hvaða augum voru stúlkurnar litnar sem umgengust hermennina? 

•  Í besta falli var talað illa um þær og þær litnar hornauga. Í versta falli voru 

þær hreinlega fordæmdar og útskúfaðar. 

8. Hvaða álit hafið þið á þessum úrræðum? Var eitthvað athugavert við hegðun 

íslensku stúlknanna og erlendu hermannanna?  

• Umræður. Líklega skiptar skoðanir meðal kynja.  

9. Hvernig er almenningsálitið í dag þegar stúlkur og/eða strákar ná sér í erlendan 

maka?  

• Umræður um þjóðerniskennd og kynþáttahatur. Hér gætu komið fram svör 

eins og  föðurlandssvik og útlendingadýrkun og niðrandi athugasemdir eins og 

kanamellur og fleira í þeim dúr. 

 

3.3 Braggablús 

Lag og texti Magnús Eiríksson 

 

Ein í bragga, Magga, gægist út um gluggann,  

bráðum sér hún Skugga-Baldur skunda hjá 

enn einn túrinn, stúrinn, olíu á skúrinn 

er erfitt nema fyrir fjandans aura að fá.  

Í vetur betur gekk henni að galdra 

til sín glaða og kalda karla sem oft gáfu aur,  

en Magga í sagga, situr ein í bragga,  

á ekki fyrir olíu, er alveg staur.  

 

Fyrst kom Bretinn, rjóður, yndislega góður 

þá bjó hún Magga á Borginni í bleikum kjól. 

Svo kom Kaninn, þaninn, kommúnistabaninn  

þá kættist Magga ofsalega og hélt sín jól. 

Svo færðist aldur yfir eins og galdur 
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og ávallt verra og verra varð í karl að ná. 

Nú er Magga stúrin, því olíu á skúrinn 

er erfitt nema fyrir fjandans aura að fá. 

 

3.4 Verkefni 2: Braggablús 

1. Í textanum er mikið af orðum og orðasamböndum sem margir eru hættir að nota. 

Hvað þýðir að vera stúrinn, í sagga, alveg staur, þaninn?  

• Stúrinn = dapur, hryggur. Í sagga = saggi er raki, oft talað um saggalykt í 

rökum húsum. Alveg staur = að vera staurblankur, þ.e. eiga engan pening. 

Þaninn = að þenja þýðir að teygja eða glenna út, hér er vísað í mont og 

sjálfumgleði. 

2. Hvernig aflaði Magga tekna þegar hún var yngri eða í vetur eins og sagt er í 

textanum?  

• Hún daðraði við karla sem gáfu henni pening, seldi líklega blíðu sína. 

3. Við hvernig aðstæður býr Magga?  

• Í köldum, hrörlegum bragga. 

4. Hvers konar fólk bjó helst í bröggum?  

• Fátækir og ógæfufólk. Heimildir um það má sjá í kvikmynd Friðriks Þórs 

Friðrikssonar eftir sögu Einars Kárasonar, Djöflaeyjan frá 1996 og 

Braggabúar, heimildarmynd eftir Ólaf Sveinsson frá 2001. 

5. Hvers vegna hafa aðstæður Möggu versnað?  

• Hún hefur elst og gengur verr að selja blíðu sína en áður. 

6. Hvað segir þessi texti okkur um stöðu einhleypra kvenna á stríðsárunum? 

• Lífsbaráttan var hörð og sumar konur leituðu að ljósi lífs síns og hamingju í 

faðmi erlendra fagurgala eða herramanna. Einnig að ástandið hafi haft 

hræðilegar afleiðingar fyrir sumar konur til lengri tíma litið. 

 

3.5 Verkefni 3: Samanburður á Braggablús og Það er draumur að vera með dáta 

1. Hvaða munur er á notkun bragfræðireglna í þessum textum?  

• Bjarni notar formfasta ljóðstafi, þ.e. stuðla og höfuðstafi, og 2 línur ríma alltaf 

í röð með smá undantekningu í viðlaginu. Magnús notar ljóðstafi þegar hentar 
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og lætur 2. og 4. línu og 6. og 8. línu ríma. Einnig lætur hann tvö orð ríma í 

röð innan hverrar línu fyrir sig þegar það hentar. 

2. Höfundarnir líta ástandið ólíkum augum. Berið saman ólíka sýn þeirra. 

• Bjarni einblínir á rómantíkina og gerir grín að fárinu og hve alvarlegum 

augum Íslendingar litu ástandið. Magnús bendir á hve illa hafi farið fyrir 

konum af lægri stigum samfélagsins og þeim sem tóku fullan þátt í ástandinu. 

Hann gefur jafnvel í skyn að vegna hegðunar sinnar hafi Magga verið 

útskúfuð af samferðarmönnum. 

 

4. Sjómennska 

Þrepamarkmið í samfélagsfræði fyrir 3. bekk: 

• Nemandi kynnist atvinnuvegum sem standa á gömlum grunni. 

Þrepamarkmið í íslensku fyrir 8. bekk: 

• Nemandi þekki hugtökin persónugerving og líking og geti notfært sér þau í 

umfjöllun um bókmenntatexta. 

Þrepamarkmið í íslensku fyrir 9. bekk: 

• Nemandi geti skrifað sögur og ljóð. 

Áfangamarkmið í sögu við lok 9. bekkjar: 

• Nemandi geti séð fyrri tíðar fólk sem gerendur sögunnar innan ramma tíðaranda 

og lífsbjargarhátta. 

• Nemandi hafi sett sig inn í tíðaranda og í spor fyrri tíðar fólks. 

Þegar gúanórokk Bubba Morthens og félaga hans gerði innrás í íslenskt tónlistarlíf 

árið 1980 höfðu landsmenn aðeins fengið að heyra um hina rómantísku hlið 

sjómennskunnar og fiskvinnslunnar í dægurlögum.  

Sjávarútvegurinn átti mestan þátt í því að Ísland steig skrefið frá því að vera eitt 

fátækasta ríki Evrópu í eitt auðugasta ríki heims á minna en mannsævi. Í ljósi þess er 

eðlilegt að söngvar hafi ýtt undir gleði, ástir og sældarlíf sem mönnum bauðst með því að 

sækja sjóinn fremur en að velta fólki upp úr raunsæi þeirrar ógnar sem menn lifðu við á 

sjónum. Einnig var dægurtónlist þess eðlis að hún átti einungis að skemmta og gefa fólki 

tækifæri á að lifa sig inn í draumaveröld fjarri fábreytilegum hversdagsleikanum.  
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Í dægurtónlistinni var lítið sem ekkert samið um stöðu kvenna eða baráttumál 

borgaranna fyrr en í upphafi áttunda áratugarins. Þá kvaddi Megas sér hljóðs. Með 

gagnrýnum og hagorðum textum sínum, blés hann íslenskum tónlistarmönnum metnað og 

löngun í brjóst, til að segja hluti sem skipta raunverulegu máli. Bubbi Morthens var einn 

þeirra. Með tilkomu hans og fleiri skálda í kringum 1980 var sem rennblautri tusku, 

stækri af raunsæi og sárum sannleika, væri kastað framan í almenning: 

 ,,Þessir shipohoj“-textar eru blekking. Lífið á sjónum er ekki hvítir mávar, 

jóðlandi góðglaðir hásetar í tandurhreinum stakk að steppa við þorskinn, á meðan 

eiginkonan [...] horfir dreymandi augum útum eldhúsgluggann á hafsins hetjur 

skríða á drekkhlöðnum öldufákum inn lygnan fjörðinn (Silja Aðalsteinsdóttir og 

Ásbjörn Morthens 1990:156).  

Með plötu Bubba Morthens, Ísbjarnarblús frá 1980, fékk almenningur fyrst innsýn 

inn í líf farandverkafólks. Fólks sem flakkaði um landið þar sem vinnu var að fá, búandi í 

verbúðum við bágar aðstæður og kröpp kjör. Ásdís Thoroddsen sýndi vel þessar hrörlegu 

aðstæður og kjarabaráttu verbúðarfólks í kvikmynd sinni Ingaló frá árinu 1992.  

Gömlu sjóaralögin eru svo tugum skiptir svo til grædd í hjörtu okkar Íslendinga. Þar 

sem fæst okkar munu eða hafa upplifað þetta líf, sem á sér stóran sess í þjóðarsálinni, að 

hafa verið á sjó eða unnið í frystihúsum, koma þessar ólíku sýnir úr dægurlögum okkur til 

hjálpar við kennslu táninga.  

Síldarvalsinn frá 1954, í flutningi Sigurðar Ólafssonar, er dæmigerður fyrir þá 

mynd sem birtist í dægurlögum þess tíma. Hamingjan er yfirþyrmandi, aflinn 

óendanlegur, ótakmarkað úrval fallegra meyja sem eru til í tuskið og endalausir 

dansleikir, í þau fáu skipti sem ekki er hægt að sækja sjóinn sökum brælu.  

Hve þungt er yfir bænum frá 1980 segir í raun frá því sama. En nú er engin veiði, 

þess vegna engir aurar, konan farin og eina leiðin til að sleppa frá eymdinni er að drekka 

sig í hel. Kaldhæðnina keyrir Bubbi svo alla leið í seinni hlutanum þar sem hann vitnar í 

gamalt, rokkað, sjóaralag, Laus og liðugur, eftir Jónatan Ólafsson og Núma Þorbergsson 

(sjá Sjómennskuímynd). ,,Hversu dásamlegt er að vera sjómaður sannur vesturbæingur 

léttfríkaðir mávar syngja óð í eyru: ertu ekki ánægður?“ (Silja Aðalsteinsdóttir og 

Ásbjörn Morthens 1990:111).  
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4.1 Síldarvalsinn 

Lag Steingrímur M. Sigfússon, texti Haraldur Zóphoníasson 

 

Syngjandi sæll og glaður  

til síldveiða nú ég held. 

Það er gaman á Grímseyjarsundi 

við glampandi kveldsólareld, 

þegar hækkar í lest og hleðst mitt skip 

við ,,háfana“ fleiri og fleiri. 

Svo landa ég síldinni sitt á hvað: 

Á Dalvík og Dagverðareyri. 

 

Seinna er sumri hallar 

og súld og bræla er, 

þá held ég fleyi til hafnar. 

Í hrifningu skemmti ég mér 

á dunandi balli, við dillandi spil 

og dansana fleiri og fleiri. 

Og nóg er um hýreyg og heillandi sprund 

á Dalvík og Dagverðareyri. 

 

4.2 Verkefni 4: Síldarvalsinn 

1. Hvar á landinu eru þessir staðir sem sungið er um?  

• Þeir eru í Eyjafirði. 

2. Á Dalvík er fiskvinnsla enn grunnatvinnuvegur. En hvað er núna á 

Dagverðareyri?  

• Ekki neitt. 

3. Hvað haldið þið að hafi gert það að verkum?  

• Síldarstofninn hrundi fyrir 1970 og mikilvægar hafnir eins og á Dagverðareyri 

urðu óþarfar og lögðust af. 

4. Hvað þýða orðin súld og bræla?  
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• Úði (örlítil rigning) og vont sjóveður. 

5.  Hvað þýðir orðasambandið hýreyg og heillandi sprund?  

• Glaðlegar og heillandi konur sem eru til í tuskið. 

6. Hvaða orð myndir þú nota yfir heillandi sprund? 

• Svaka skutla, hasar gella, ,,mega beib“ o.s.frv. 

7. Hvaða mynd er dregin upp af því lífi sem sjómenn lifa í Síldarvalsinum?  

• Frábær, þægileg útivinna á glampandi og sléttum sjónum. Í landi er nægt úrval 

tilkippilegra kvenmanna. 

 

4.3 Hve þungt er yfir bænum 

Lag og texti Bubbi Morthens 

 

Hve þungt er yfir bænum 

sem er svartur, leiður 

ungt birki í húsagörðum  

með rotin lauf tóm hreiður 

 

Dallurinn í slipp, ég er snauður,  

túrinn bölvað flipp, enginn auður 

aldrei skal ég aftur út á Ballarhaf 

fyrr en flotinn orðinn er rauður 

 

Víxlar bíða brosandi heima á borðum  

horfnar allar mublurnar 

konan kvaddi mig með fáum orðum 

kannist þið við rulluna 

 

Hversu dásamlegt er að vera sjómaður 

sannur vesturbæingur 

léttfríkaðir mávar syngja óð í eyru: 

ertu ekki ánægður? 
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Já, sjómannslífið er sönn rómantík 

aldrei bræla, þú þarft enga skjólflík 

nóg af bleðlum, djamm í Reykjavík 

og þú munt enda sem sjórekið lík. 

 

4.4 Verkefni 5: Hve þungt er yfir bænum 

1. Hvað þýða orðin dallur og slippur?  

• Dallur er niðrandi orð yfir skip/bát/togara. Slippur er hversdagsorð fyrir 

skipasmíðastöð. 

2. Hvers vegna fara dallar í slipp?  

• Dallar eða skip fara í slipp til viðgerða.  

3. Af hverju er þungt yfir bænum?  

• Engin veiði og því engin laun til sjómanna og fjölskyldna þeirra. 

4. Hvaða líkingar og tákn notar Bubbi til að sýna eymdina í bænum þegar lítið 

veiðist af fiski? 

• Bærinn er svartur og leiður (persónugerving). Lauf birkitrjáa eru rotin og 

engin egg eða ungar í hreiðrum fugla (tákn). Líkingarnar notaðar til að gefa 

hlustendum til kynna hve eymdin og vonleysið er áþreifanlegt í bænum og í 

sinni sjómannsins. 

5.  Hvaða afleiðingar hefur það fyrir sjóarann að fara túr þar sem ekkert veiðist?  

• Engir peningar til að greiða reikninga. Heimilislífið í rúst og konan yfirgefur 

hann. 

6. Skrifið niður hvaða orð konan gæti hafa látið falla þegar hún yfirgaf lánlausa 

sjómanninn?  

• Fjölbreytt svör, dæmi: Ég er farin frá þér. Ég ætla ekki að eyða ævinni með 

ónytjungi/aumingja/ræfli eins og þér. Nemendur láti hugmyndaflugið njóta sín 

og leyfi sér að nota góð og gild, íslensk blótsyrði. 

7. Hvað er það í síðustu tveimur erindunum sem fær okkur til að halda að sjóaranum 

finnist hann hafa verið svikinn um líf sem hann hélt að fælist í sjómennsku?  

• Þau eru samin í stíl við gömul sjóaralög sem sögðu aldrei frá því að þetta væri 

erfiðisvinna og að stundum væri lítil veiði og þá engin laun. Lokalínan sýnir 
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síðan andhverfu rómantíkur gömlu sjóaralagana. Þ.e. ef sjómenn vilja eignast 

sand af seðlum þurfa þeir að gjalda fyrir það með lífi sínu. 

 

4.5 Verkefni 6: Samanburður á Síldarvalsinum og Hve þungt er yfir bænum 

1. Af hverju haldið þið að sýn kynslóða á sjómennskuna sé eins ólík og raun ber 

vitni? 

• Fjölbreytt svör, dæmi: Hetjudýrkun eldri kynslóða á sjómenn, barátta fyrir 

betri kjörum í yngra laginu, rómantík annars vegar og raunsæi hins vegar ofl.  

2. Hvaða mismun má sjá í þessum tveimur lögum um sýn samfélagsins á sjómenn? 

• Sannir herramenn með mikla persónutöfra annars vegar en bölvaðir aumingjar 

sem ekkert kunna né geta hins vegar. 

3. Teiknið tvær myndir sem sýna ólíka upplifun af lögunum. 

4. Setjið ykkur í spor Bubba og reynið að skrifa Síldarvalsinn eins og hann hefði 

getað hugsað sér að hafa hann. 

Dæmi: 

• Syrgjandi sár og reiður 

á sjó köldum ég sigli. 

Það er glatað út á Ballarhafi, 

held allur fiskurinn mygli. 

Ekkert veiðist og aldan rís, 

við drukknum fleiri og fleiri. 

Svo skríð ég úrvinda, snauður í land, 

sorgmæddur græt svo enginn heyri. 

 

5. Sjómennskuímynd 

Bubbi Morthens og félagar hans í Utangarðsmönnum gengu alla leið í að reyna að granda 

þeirri ímynd sem þjóðinni hafði verið uppálagt að trúa um ævintýraljómað líf íslenskra 

sjómanna. Þeir gerðu það á hvað eftirminnilegastan hátt þegar þeir tóku lagið Laus og 

liðugur, sem fyrst kom út á plötu árið 1966 í flutningi Lúdó Sextetts (Lúdó og Stefán) og 

skeyttu við það nýjum endi. Þeir héldu fyrri hluta textans nánast óbreyttum en bættu við í 
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lokin því sem þeir töldu vera líkleg örlög manns sem hagar sér samkvæmt þeirri ímynd 

sem búin hafði verið til af sönnum íslenskum sjóurum í gegnum tíðina.  

Útgáfa Utangarðsmanna á laginu Laus og liðugur/Sigurður er sjómaður sýnir svo 

ekki verður um villst hve mikla virðingu þeir báru fyrir forverum sínum, frumkvöðlum 

íslenska rokksins. Að auki sýnir þetta hve lítið hefur breyst í rokktónlistinni. Ennþá sömu 

hljómarnir, einungis leiknir á óheflaðri hátt, í takt við nýjan, reiðan tíðaranda. 

 

5.1 Laus og liðugur 

Lag Jónatan Ólafsson, texti Númi Þorbergsson 

 

Sigurður er sjómaður, 

sannur vesturbæingur. 

Alltaf fer hann upplagður 

út að skemmta sér. 

 

Dansar hann við dömurnar, 

dásamaður allstaðar, 

með ungar jafnt sem aldraðar, 

út á gólfið fer. 

 

Í vínarkrus og vals og ræl, 

hann vindur sér á tá og hæl, 

þolir ekki vol né væl, 

vaskur maður er. 

 

Kátur syngur Sigurður: 

,,Svona er að vera einhleypur. 

Alltaf laus og liðugur 

líkar þetta mér.“ 
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Utangarðsmenn sleppa síðustu fjórum línunum en syngja lagið nánast alveg eins og Númi 

skrifaði það að öðru leyti. En bæta eftirfarandi við í lokin: 

 

Sigurður var sjómaður 

hrikalega laglegur 

en núna er Siggi lamaður 

hjólastólnum í.  

 

Varð hann undir toghlera  

er burtu vildi tóg skera 

engar fékk hann bæturnar 

hjólastólnum í. 

 

5.2 Verkefni 7: Samanburður á Laus og liðugur og Sigurður er sjómaður 

1. Hvaða upplifun af sjómannslífinu eru Utangarðsmenn að reyna að vekja hjá fólki í 

sínum hluta textans?  

• Sjómennska er hættulegt starf sem getur örkumlað menn. 

2. Hvaða hvatir telur þú að hafi fengið Utangarðsmenn til að bæta þessu við í lokin?  

• Löngun til að segja fólki allan sannleikann um líf sjómanna. Reiði yfir því hve 

almenna tryggingakerfið á Íslandi var lélegt. Sigurður lamast eftir slys á 

sjónum en fær engar bætur. 

 

6. Náttúruvernd og stóriðja 

Þrepamarkmið í kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði fyrir 10. bekk: 

• Nemandi ræði álitamál um umhverfisvernd og nýtingu auðlinda annars vegar og 

efnahagslegar og tæknilegar framfarir hins vegar. 

• Nemandi þjálfist í að greina siðferðileg álitamál og umræðu í nútímanum, svo sem 

í fjölmiðlum og dægurtónlist. 

Þrepamarkmið í lífsleikni fyrir 10. bekk: 

• Nemandi þekki til laga og reglna sem stuðla að verndun umhverfis og náttúru.  
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• Nemandi tileinki sér ábyrg sjónarmið og umgengni við nánasta umhverfi sitt og 

náttúru landsins. 

Þrepamarkmið í íslensku fyrir 10. bekk: 

• Nemandi geti fjallað um form ljóða og notað til þess hugtökin rím og stuðlar. 

Gegn erlendri stóriðju hefur frá áttunda áratug síðustu aldar verið slagorð sem oft 

hefur skotið upp kollinum. Raddir með sambærilegum tón hafa líkast til aldrei hljómað 

eins hátt og nú.  

Með Draumalandi Andra Snæs Magnasonar, sem fékk íslensku 

bókmenntaverðlaunin í byrjun árs 2007, var stigið mikilvægt skref í baráttunni fyrir 

náttúruvernd íslenska hálendisins. Í bókinni varar Andri Íslendinga við óttanum við 

stöðnun og kreppu ef erlendir aðilar eru ekki á landinu til að bjóða atvinnutækifæri. Hann 

fullyrðir að Íslendingar hafi náð þeim efnahagslega árangri, sem raun ber vitni, vegna 

eigin getu og kænsku en ekki vegna áhrifa og hjálpar erlendra fyrirtækja eða herja.  

Ekki sér fyrir endann á þessari baráttu. Fjölmiðlar hafa sýnt þessu máli óþrjótandi 

áhuga og almenningur í landinu er knúinn til að hafa skoðun. Með áli eða á móti. Eðlilega 

sýnist sitt hverjum en sumum þykir nóg um.  

Kosningarnar um stækkun álversins í Hafnarfirði í mars síðastliðnum bera þessu 

hitamáli glöggt vitni. Tilfinningasemin hefur verið í algleymi og staðreyndir og skynsemi 

oft látin lönd og leið. Hafa stjórnendur landsins tekið fullan þátt í þessu ekki síður en 

almenningur og fjölmiðlar undanfarin ár. ,,[...] það liggur ljóst fyrir að ef við nýtum ekki 

orkulindir landsins mun hagvöxtur dragast verulega saman [...] og þá mun atvinnuleysi 

aukast“ (Andri Snær Magnason 2006:217), sagði forsætisráðherra í janúar 2006. Andra 

Snæ er ekki skemmt. Hann telur óþarfa hræðsluáróður stjórnvalda hér á ferðinni og leyfir 

sér að túlka orð forsætisráðherra á þennan hátt: ,,Ef álfyrirtækin hafa ekki áhuga á frekari 

framkvæmdum verður enginn hagvöxtur og allir verða fátækari [...] og skipulagður 

brottflutningur af landinu þarf að hefjast þegar í stað“ (Andri Snær Magnason 2006:217-

218). 

Enn fleiri dæmi eru til um þá nauðsyn sem stjórnendur landsins telja á erlendri 

stóriðju til að við getum lifað af hér á landi. Fjármálaráðherra sagði í nóvember 2005:  

,,...við þyrftum á frekari uppbyggingu á orkufrekum iðnaði að halda í framtíðinnni til þess 

að geta staðið undir þeim lífskjörum sem við viljum bjóða íslenskri þjóð í framtíðinni“ 
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(Andri Snær Magnason 2006:217). Ef fólk vill trúa þessum orðum er erfitt að leggja 

trúnað á eftirfarandi fullyrðingu Andra Snæs: ,,Af 150.000 manna vinnumarkaði á Íslandi 

vinna einungis um 800 í stóriðju, það er innan við 0,5% af vinnandi fólki og aðeins um 

1% af landsframleiðslunni“ (Andri Snær Magnason 2006:72).  

Um þetta hefur styrinn staðið og sér ekki fyrir endann á þessari baráttu og 

rökræðum tengdum þeim. Enda ber að líta á umhverfisvernd og atvinnuuppbyggingu sem 

eilífðarviðfangsefni sem varðar tilveru okkar allra. 

Göngum yfir brúna eftir Magnús Eiríksson er eitt lífseigasta lag sem samið hefur 

verið gegn stóriðju í íslenskum dægurheimi. Kosturinn við textann er sá að efni hans á 

jafn vel eða jafnvel betur við í dag en þegar lagið heyrðist fyrst árið 1977 á plötu 

Mannakorna Í gegnum tíðina. 

 

6.1 Göngum yfir brúna 

Lag og texti Magnús Eiríksson 

 

Sagt er að sumir vilji verksmiðjur 

út við sérhvern tanga og fjörð 

sagt er að aðrir vilji stóriðjur 

út um sína fósturjörð. 

 

Göngum yfir brúna 

milli lífs dauða 

gín á báðar hendur 

gjáin dauðadjúpa. 

 

Landið okkar sem var laust við skít 

verður leigt gegn gulli í hönd 

af græðgi gerumst við svo einskis nýt  

að okkur gleypa önnur lönd. 
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Af öllu sem við gerum rangt og rétt 

við reyndar lærum aldrei neitt 

eftir dauðann hef ég nýskeð frétt 

að aurum enginn geti eytt. 

 

6.2 Verkefni 8: Göngum yfir brúna 

1. Nefndu dæmi um kvenrím og karlrím í textanum. 

• Kvenrím: Verksmiðjur-stóriðjur, tvö atkvæði ríma. Karlrím: Fjörð-fósturjörð, 

hönd-lönd, rétt-frétt, eitt atkvæði rímar.  

2. Hvaða siðferðislegu álitamál má greina úr efni textans?  

• Er réttlætanlegt að fórna hreinni náttúru landsins fyrir efnahagslega hagsmuni? 

3. Hvaða breytingar getur erlend stóriðja, líkt og er að rísa á Reyðarfirði, haft á 

náttúru Íslands?  

• Hrein náttúra Íslands verður mengun að bráð. Hluta íslenska hálendisins sökkt 

fyrir uppistöðulón. Íslensk náttúra breytist til frambúðar. 

4. Hvaða breytingar gefur Magnús í skyn að erlend stóriðja geti haft á sjálfstæði 

Íslands?  

• Með því að selja erlendum fyrirtækjum landsvæði eru Íslendingar smátt og 

smátt að missa yfirráð yfir hluta landsins og þar með hluta af sjálfstæði sínu. Í 

textanum: af græðgi gerumst við svo einskis nýt/að okkur gleypa önnur lönd. 

5. Það er staðreynd að þjóðarbúið hagnast á því að selja fallvötn íslensks hálendis 

undir orkufrekan iðnað. Hvað gefur höfundur í skyn um hvað má gera við 

gróðann af því?  

• Íslendingar hafa ekkert með þá peninga að gera því ekki er hægt að taka 

peninga með sér í gröfina. Íslendingar hafa það nógu gott fyrir. 

6. Hvað gæti brúin merkt í viðlaginu?  

• Fjölbreytt svör, dæmi: Að ganga yfir brúna er að leyfa stóriðju og þá mun 

landið og þjóðin aldrei bera þess bætur. 
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7. Útilegumenn 

Þrepamarkmið í sögu fyrir 8. bekk: 

• Nemandi kanni þá kosti sem einstaklingar og hópar áttu við mismunandi aðstæður 

á tímabilinu 1750-1900. 

• Nemandi greini mismunandi svið mannlífs og þjóðlífs og leiti tengsla milli 

einstaklinga, menningar, samfélags og fleiri þátta. 

• Nemandi afli sér upplýsinga um lífshlaup, þjóðfélagsstöðu, verk og einkenni 

einstakra listamanna, dæmi: Sölvi Helgason: Utangarðsmaður með listadrauma. 

Þrepamarkmið í íslensku fyrir 8. bekk: 

• Nemandi þekki hugtökin rím, stuðlar og geti notfært sér þau. 

• Nemandi geti nýtt sér efni á geisladiskum og Netinu til að dýpka þekkingu sína. 

• Nemandi geti gert grein fyrir áhrifum sem tiltekið bókmenntaverk hefur á hann. 

Tímabilið 1750-1900 var mikill umbrotatími í Íslandssögunni þar sem 

sjálfstæðisbaráttu íslensku þjóðarinnar bar hvað hæst. Það gleymist oft að í 

hversdagslegri lífsbaráttu fólks frá þessum tíma leynast sagnfræðilegir gullmolar. Þetta 

eru sögur af merkum persónum og atburðum sem gefa frábrugðna og jafnvel betri innsýn 

í þankagang og aðstæður sem þjóðin bjó við en heimildir tengdar sjálfstæðisharkinu gera. 

Sölvi Helgason var útilegumaður og listamaður sem fékk ekki viðurkenningu 

samtíma síns. Ævi hans og lífsbarátta gefur góða innsýn í harðan og miskunnarlausan 

heim ómaga, útilegumanna og niðursetninga á Íslandi á þessum tíma. 

Útilegumenn og annað undirmálsfólk hefur löngum verið íslenskum skáldum 

hugleikið. ,,Margar ísl. þjóðsögur fjalla um ú[tilegumenn] og styðjast að nokkru við 

sanna atburði en eru einnig skáldskapur“ (Alfræðiorðabókin P-Ö 1990:459). Útilegumenn 

voru ásamt hreppsómögum þeir allra lægst settu í samfélaginu fyrr á öldum.  

Íslenskur menningararfur er ríkur af sögum og söngvum af útilegumönnum. Hæst 

ber að nefna Skugga-Svein eftir Matthías Jochumsson frá 1862: ,,Útilegumennirnir er [...] 

langvinsælasta leikrit Íslandssögunnar. Þjóðin hefur ekki tekið slíku ástfóstri við nokkurt 

annað leikrit“ (Leikminjasafn Íslands 2007).  

Útilegufólk átti það sameiginlegt að vera sakamenn á flótta undan réttvísinni. Fólki 

stóð ógn af þeim því þetta fólk lifði í felum og af þjófnaði:  
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Á meðan fólkið svaf á bæjunum í kring 

þau kveiktu bál og lýstu upp í svörð 

stálu sauðfé - 

hleyptu hestunum á skeið 

Halla og Fjalla - Eyvindur (Jóhann Helgason 1992). 

Þetta er eitt lítið dæmi úr dægurlagaarfinum sem tileinkað er útilegumönnum. 

Margir fleiri tónlistarmenn hafa samið um þau hjúin. Þar ber hæst að nefna meistara 

Megas á plötunni Þrír blóðdropar frá árinu 1992.                                                             

 Listamaðurinn, hugsuðurinn og útilegumaðurinn Sölvi Helgason lifði og dó á 19. 

öld. Samtímamenn Sölva sáu hann sem iðjulausan flakkara, þjóf og hrokagikk sem 

neitaði að axla ábyrgð (sbr. Ingólfur Kristjánsson 2007:1). ,,Sölvi var [...] langt á undan 

samtíð sinni [...] og verk þau sem hann lét eftir sig eru góður vitnisburður um sannan 

listamann sem lætur ekki óblíð örlög buga sig“ (Ingólfur Kristjánsson 2007:1).  

Sölvi ólst upp í mikilli fátækt og átti sér aldrei fasta búsetu til lengri tíma. Hann var 

ógæfumaður sem fæddist á öld sem viðurkenndi ekki að tjáning listarinnar er 

listamanninum lífsnauðsynleg. Sölvi var bæði frjór rithöfundur og myndlistarmaður. 

Frekar en að ganga hinn þrönga veg, sem samfélagið krafðist, kaus hann að lifa á flótta, 

trúr sinni listsköpun, svangur, hrakinn og krossfestur af lýðnum eins og Magnús 

Eiríksson kaus að orða það. 

 

7.1 Sölvi Helgason 

Lag og text Magnús Eiríksson 

 

Hver var það sem hló að sínum lítilsigldu löndum 

sem skildu ekki skáld og förumenn 

klæðalítill, fátækur á köldum Íslands ströndum 

hann kemur fram í huga okkar enn. 

 

Var hann helgur maður eða latur flækingshundur, 

var hann sendur til að vekja nýja von? 

Hvað var það minn kæri sem þú vildir okkur segja,  

þú frægi skrýtni Sölvi Helgason. 
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Líkt og Kristur forðum varstu krossfestur af lýðnum 

sem til leti taldi heimspeki og list. 

Hög var hönd og hugur þinn og að þér hændust börnin 

og marga heita konu fékkstu kysst. 

 

Varstu helgur maður eða aðeins flækingshundur 

varstu sendur til að vekja nýja von? 

Hvað var það minn kæri sem þú vildir okkur segja  

þú frægi skrýtni Sölvi Helgason. 

 

Oft þú hafðir himininn að þaki þínu um nætur 

og þráðir aðeins frelsi og ferðagrið. 

Undir aldrei búandahokri, festir hvergi rætur 

því hugur stefndi út á önnur svið. 

 

Upp til hárra fjalla þar sem fálkar einir fljúga 

þú fluttir þína bæn og þína von 

og þó að lýður segði að þú þreyttist seint að ljúga 

varstu heill og sannur Sölvi Helgason. 

 

7.2 Verkefni 9: Sölvi Helgason 

1. Sölvi Helgason er að mestu leyti samið innan viðurkenndra, íslenskra 

bragfræðireglna. Útskýrið nákvæmlega.  

• Hvert erindi er 4 línur. Reglan um ljóðstafi er nánast virt í gegnum allan 

textann, dæmi úr 2. vísu: Helgur, flækingshundur- hann. Það, þú- þú. Athugið 

að 4. vísa stuðlar ekki sem og síðustu tvær línurnar í textanum. Textinn rímar 

alltaf eins: 1. og 3. lína (kvenrím, þ.e. tvö atkvæði ríma) og 2. og 4. lína 

(karlrím, þ.e. eitt atkvæði rímar). Undantekningar frá því eru 1. og 3. lína í 2. 

og 4. vísu (flækingshundur, segja) og 1. og 3. lína í 3. vísu (lýðnum, börnin). 

2. Hvaða von telur þú að höfundur sé að ýja að, að Sölvi hafi átt að vekja með fólki? 
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• Það er hægt að eiga sér innihaldsríkara líf en bara vinna, sofa, borða og hlýða 

fyrirmælum annarra.  

3. Hvað er höfundur að gefa í skyn þegar hann ber örlög Sölva saman við örlög Jesú 

Krists?  

• Að samtími þeirra beggja hafi ekki viðurkennt kosti þeirra og framlag til 

samfélagsins fyrr en eftir dauða þeirra. Enginn er spámaður í eigin föðurlandi. 

4. Hvaða skilaboð telur þú að Sölvi hafi verið að senda samtíma sínum með lífi 

sínu?  

• Það er þess virði að fórna mannorði og mannréttindum til að vera sjálfur síns 

herra með því að vera trúr eigin sannfæringu. 

5. Hvaða lærdóm má hafa af því lífi sem dregið er upp af Sölva í textanum?  

• Menn þurfa að vera tilbúnir að fórna öllu fyrir drauma sína og langanir. Fólk á 

ekki að láta aðra brjóta niður hugmyndir sínar um lífið. 

6. Þekkið þið dæmi um fleira fólk sem hefur lent upp á kant við samfélag sitt en 

síðan fengið viðurkenningu?  

• Býður upp á líflegar umræður um marga fræðimenn, listamenn og hugsuði. 

 

8. Sjálfstæðishetjan 

Þrepamarkmið í sögu fyrir 8. bekk. 

• Nemandi kynnist æviágripi Jóns Sigurðssonar og konu hans. 

• Nemandi kanni hvaða sess Jón Sigurðsson hefur haft á Íslandi fram til þessa dags. 

Ásamt Magnúsi Eiríkssyni er Megas er sá íslenski listamaður sem hvað mest hefur 

samið um atburði og persónur Íslandssögunnar. Í textum sínum skrifar hann um atburði, 

persónur og samfélagsvá út frá hliðum sem áður höfðu ekki verið sýndar í kennslubókum 

eða á öðrum vettvangi, þar með talið listum.  

Í textum sínum tekst Megas á við þær miklu þjóðfélagsbreytingar sem áttu sér 

stað á Íslandi allan seinni hluta tuttugustu aldarinnar. Á fyrstu árum ferilsins voru 

túlkanir hans á Íslandssögunni og útleggingar á boðskap kristninnar mörgum 

þyrnir í augum, og sum laga hans fengu ekki spilun í Ríkisútvarpinu, sem þá var 

eina útvarpsstöðin á Íslandi (Wikipedia 2007: ,,Megas“). 
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Í kennslubók Árna Daníels Júlíussonar fyrir 8. bekk, Jón Sigurðsson og hugmyndir 

19. aldar, er sjónum beint að sjálfstæðisbaráttu Íslendinga með tengingu við 

réttindabaráttu annarra þjóða í Evrópu frá 18. öld til dagsins í dag. Einnig er velt upp 

hversdagslífi, stöðu kvenna, breytingum tengdum iðnbyltingunni og fleiru. 

Jón Sigurðsson var settur á stall sem sómi landsins, sverð og skjöldur. 

Stórmennadýrkun [...] komst smám saman úr tísku. Um 1970 fékk Jón 

Sigurðsson heldur betur ágjöf hjá róttækasta skáldi Íslendinga þá, Megasi (Árni 

Daníels Júlíusson 2001:45). 

Megas var svokallaður helgimyndabrjótur því hann svipti ljómanum af stórmennum 

Íslandssögunnar. Í skrifum hans má túlka hræsni í garð þess sem fólki var upp á lagt að 

trúa og eru útúrsnúningar algengir í textum hans um Íslandssöguna. ,,Mannhelvítið 

hæddist að Jónasi [Hallgrímssyni], Jóni [Sigurðssyni] og landnámsmönnunum, og svei 

mér þá; ef hann hæddist ekki bara líka að Guði sjálfum“ (Gunnar L. Hjálmarsson 

2001:185). Gagnrýnir hlustendur tóku Megasi fagnandi en mikill hluti almennings 

fordæmdi sköpun hans. Listamaður var stiginn fram á sjónarsviðið sem þorði að semja 

texta sem hristu upp í, áður ósnertanlegri, ímynd fornra íslenskra stórmenna. 

Textinn hér að neðan er af fyrstu plötu Megasar frá 1972. Af laginu er til önnur 

djarfari og meira grípandi útgáfa. Hana er að finna á virtustu plötu Megasar Á bleikum 

náttkjólum frá árinu 1977. Á þeirri plötu naut Megas fulltingis Spilverks þjóðanna. 

 

8.1 Jón Sigurðsson og sjálfstæðisbarátta Íslendinga 

Lag og texti Megas 

 

Ó Jón Sigurðsson var sveitungi óþekktrar konu 

hann sigldi til Hafnar að nema þar einhver fræði  

og krefja Dani einarðlega íslenskum 

einum til handa um landsins gögn og gæði 

 

Hann mátti ekkert aumt sjá það er staðreynd 

og einatt gekk hann nakinn í rauðum slopp 

um íbúð sína sem einhver kaupahéðinn 

gaf Íslandi nýskeð og brúkaði gylltan kopp 
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Nú er Jón dauður en sjálfstæðisbaráttan blífur 

við berjumst til þrautar fyrir tungu og frelsi 

og við gefum af bókum út eitthvert firnafár 

og förgum stundarhagsmunum fyrir nýtt helsi 

 

8.2 Verkefni 10: Jón Sigurðsson og sjálfstæðisbarátta Íslendinga 

1. Hvað var Jón að gera til Hafnar og hvaða Höfn er þetta?  

• Hann var á leið í háskólanám. Höfn er Kaupmannahöfn í Danmörku. 

2. Hvað þýða orðin sveitungi, einarðlega, einatt, kaupahéðinn og helsi? 

• Sveitungi = að vera úr sömu sveit, vera frá sama bæ. Einarðlega = 

hreinskilinn, hugrakkur. Kaupahéðinn = braskari (bisnessmaður).             

Einatt = alltaf. Helsi = ánauð, ófrelsi. Blífur = varanlegt. 

3. Megas notar nokkrar danskar slettur og tökuorð í textanum. Hvaða orð notar hann 

og af hvaða dönsku orðum eru þau komin? Hvað þýða þau?  

• Nýskeð (ske) = nýlega gerst. Brúkaði (bruge) = notaði.  

      Blífur (blive) = er varanleg, haldast við. 

4. Af hverju ætli Megas noti þessi orð? 

• Jón bjó öll fullorðinsár sín í Danmörku og var gagnrýndur, af sumum, fyrir að 

sína ekki nægilega hörku í baráttu sinni fyrir sjálfstæði þjóðarinnar. Danska 

var mikið notuð á Íslandi á 19. öld. Margir vilja meina að ef þjóðernisvakning 

hefði ekki orðið á 19. öld hefði íslenskan runnið inn í dönskuna og horfið. 

5. Orðið firnafár er dæmi um nýyrði sem Megas notar. Það er ekki að finna í 

orðabókum. Hvað þýðir það? 

• Gríðar mikið magn (af bókum). 

6. Hvað er Megas að meina með setningunni einum til handa um landsins gögn og 

gæði?  

• Að Íslendingar ættu að stjórna eigin málum og ráða sjálfir yfir framleiðslu 

landsins. Einnig gæti Megas verið að meina að Jón hafi bara verið að berjast 

fyrir sjálfstæðinu til að fá sjálfur völd og auð. 

7. Hvað er Megas að meina að Jón hafi ekki mátt neitt aumt sjá?  



   29 

• Jón og Ingibjörg kona hans voru ígildi sendiherra í Danmörku á öndverðri 19. 

öld þegar þjóðin var enn undir stjórn Danakonugs. Íslendingar í 

Kaupmannahöfn leituðu til þeirra með hvaðeina sem þeim datt í hug og voru 

þau hjónin boðin og búin að aðstoða í hvívetna. Má sjá í heimildarmyndinni 

Jón Sigurðsson sem Saga Film framleiddi árið 1994. 

8. Lýstu því hvernig þú upplifir persónu Jóns Sigurðssonar með tilliti til þeirra 

heimilda sem þú hefur nú fengið í hendur?  

• Býður upp á fjörugar umræður bekkjar í heild eða sem lítið ritgerðarverkefni.  

 

9. Siðbótin 

Þrepamarkmið í kristnum fræðum fyrir 7. bekk: 

• Nemandi kunni skil á siðbót Marteins Lúters og tildrögum hennar, hvernig 

siðbótin barst til Íslands og festist í sessi. 

Þrepamarkmið í sögu fyrir 7. bekk: 

• Nemandi kanni uppruna mótmælendahreyfingarinnar og lúthersks siðar.  

• Nemandi kynni sér atburðarás siðbreytingar á Íslandi. 

Marteinn Lúther var guðfræðingur og munkur í Þýskalandi á 16. öld sem vildi bæta 

kaþólsku kirkjuna. Hann mótmælti sölu aflátsbréfa og barðist fyrir því að Biblían væri til 

á móðurmáli fólks um víða veröld. Æðstu embættismenn innan kaþólsku kirkjunnar tóku 

þessu illa og því varð lútherska kirkjan ný kirkjudeild innan kristninnar. Í Skálholti var 

lútherskur siður tekinn upp árið 1541 að tilskipun Danakonungs (sbr. Hrund 

Hlöðversdóttir 2006:11). 

Þó Jón Arason hafið verið gott skáld er hans fyrst og fremst minnst sem síðasta 

kaþólska biskupsins á Íslandi. Hann var bæði virtur og valdamikill og sat á Hólum í 

Hjaltadal. ,,Hann neitaði að breyta sínum kirkjusiðum og Norðlendingar stóðu með 

honum“ (Hrund Hlöðversdóttir 2006:12). Eftir mikið ólguástand milli kaþólskra og 

lútherskra urðu örlög Jóns Arasonar og sona hans tveggja að vera hálshöggnir án dóms og 

laga síðla árs 1550.  

Ólafur Gunnarsson fékk Íslensku bókmenntaverðlaunin árið 2003 fyrir sögulegu 

skáldöguna Öxin og jörðin. ,,Með þessu grimmdarlega ofbeldisverki hvarf öll mótspyrna 
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gegn hinum nýja lúterska sið“ (JPV útgáfa 2007. ,,Ólafur Gunnarsson. Öxin og jörðin“). 

Ólafur Gunnarsson segir frá: 

Jón Arason var maður andstæðna, stór í sniðum, en hann var hetja. Hann var 

sjálfstæðishetja. Hann var trúarhetja. Jón Arason lét lífið fyrir trú sína og það er 

enginn vafi á því í mínum huga að Kaþólska kirkjan ætti að taka hann í helgra 

manna tölu (JPV útgáfa 2007. ,,Viðtal við Ólaf Gunnarsson um væntanlega 

skáldsögu“). 

Eftir aftöku Jóns og sona hans var allt landið komið undir nýjan sið, lútherskan sið 

og tök Danakonungs á íslensku þjóðinni enn sterkari: ,,Jón Arason leit á Kristján III 

Danakonung sem ótíndan valdaræningja“ (JPV útgáfa 2007. ,,Viðtal við Ólaf Gunnarsson 

um væntanlega skáldsögu“). Þessi breyting á trúarskipan íslensku kirkjunnar hefur æ 

síðan nefnst siðbót eða siðaskipti (sbr. Hrund Hlöðversdóttir 2006:11-13). 

 

9.1 Um grimman dauða Jóns Arasonar  

Lag og texti Megas 

 

Jón Arason var kaþólskur segja sannfróðir 

og siðskiptin taldi hann hin verstu mál 

og hann orti vísur til ungra og sætra stelpna 

sem hann unni ásamt guði og páfa af lífi og sál 

 

Og hann hafði segja þeir einna minnstar mætur 

á Marteini saurnum Lúter og hyski hans 

ef einhver er til sem ábyggilega er helgaður 

þá er það Marteinn – grillspjóti andskotans 

 

En þeir sörguðu af honum hausinn herra minn trúr 

herjans þrælarnir gömlum og sonum hans tveimur 

ó það liggur svo berlega í augum uppi Snati minn 

hve átakanlega vondur hann er þessi heimur 
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9.2 Verkefni 11: Um grimman dauða Jóns Arasonar 

1. Af hverju vildi Jón Arason ekki taka upp hinn nýja sið?  

• Hann taldi Íslendinga ekki eiga að hlýða Danakonungi. Hann var kaþólskur og 

sannur í sinni trú.  

2. Hvað er Megas að gefa í skyn um kynhegðun Jóns Arasonar?  

• Að hann hafi horft hýru auga til ungra stelpna. Hann er að gefa í skyn að Jón 

Arason hafi verið öfuguggi. Þess ber að geta að heimildir bera þess ekki vitni. 

3. Segjum sem svo að Megas hafi haft á réttu að standa. Hvað segir það um 

tíðarandann á 16. öld?  

• Valdamiklir menn máttu gera það sem þeim sýndist gegn lágstéttarfólki. Það 

er staðreynd að sumir prestar og stórbændur notuðu vinnukonur og annað 

kvenfólk til að svala kynlöngunum í skjóli valda sinna hér áður fyrr. 

4. Af hverju var Jóni Arasyni illa við Martein Lúther?  

• Lúther var upphafsmaður nýs siðar sem ógnaði veldi kaþólsku kirkjunnar. 

5. Kemur einhvers staðar fram í textanum að Jón hafi verið beittur óréttlæti? 

• Í síðustu tveimur línum textans má greina vorkunn. Líkast til er þetta samt 

frekar dæmi um hæðni Megasar. 

6. Hvað finnst ykkur um þá mynd sem Megas dregur upp af Jóni Arasyni?  

• Fjölbreytt skoðun nemenda gefur svör? 

 

10. Íslandssagan 

Þrepamarkmið í sögu fyrir 3. og 5. bekk: 

• Nemendur læri sögur af fundi Íslands og nokkrum landnámsmönnum, t.d. Ingólfi 

Arnarsyni. 

Þrepamarkmið í sögu fyrir 7. bekk: 

• Nemendur geri sér grein fyrir því hvernig Ísland byggðist frá Norðurlöndum. 

• Nemendur þekki Tyrkjaránið sem atburð, lífsreynslu og árekstur menningarheima. 

Þrepamarkmið í sögu fyrir 9. bekk: 

• Nemendur kanni afstöðu landsmanna til fiskveiðilögsögunnar, útfærslur hennar og 

viðbrögð annarra þjóða.  
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Þrepamarkmið í íslensku fyrir 9. bekk: 

• Nemandi geti skrifað sögur og ljóð. 

Erling Ágústsson samdi textann og flutti lagið Við gefumst aldrei upp sem kom 

fyrst út árið 1960. Lagið er grípandi sveifla og textinn segir með einföldum og hnyttnum 

hætti frá völdum köflum úr sögu lands og þjóðar. Við gefumst aldrei upp getur hentað vel 

sem kveikja þegar 10. bekkingar þurfa að fara að rifja upp fyrir samræmd próf. Í 

textanum er farið hratt yfir það sem nemendur eiga að þekkja til og kunna eftir áratugs 

langa grunnskólagöngu sína. Einnig sýnir texti lagsins hve sögukunnátta er nauðsynleg 

þegar berja á þjóðarstolt í brjóst fólks. 

Kveikjuna að textanum má rekja til þorskastríðsins sem hófst árið 1958. Þá ortu 

mörg skáld hvatningarorð til íslenskra sjómanna og varðskipsliða um baráttu þeirra gegn 

Bretum. Númi Þorbergsson samdi þennan texta við lag Jónatans Ólafssonar 1958: 

Þau eru svo eftirsótt Íslandsmið, 

að enskir þeir vilja oss berjast við 

og fiska í landhelgi hlið við hlið, 

en hræðast samt varðbáta smá. 

Því þó að herskipin ensku séu sterk og stór, 

þá er þeim stuggur af Óðni og líka Þór (Gestur Guðmundsson 1990:53). 

,,Þjóðernisvakning þorskastríðsins gekk vitaskuld þvert á anda rokksins“ (Gestur 

Guðmundsson 1990:53) og eru því lög eins og Við gefumst aldrei upp (og önnur lög í 

þessari ritgerð) góð dæmi um það að á öllum tímum hefur samfélagsrýni og söguskoðun 

verið órjúfanlegur hluti dægurlagamenningarinnar. 

Lagið er lauflétt sveifla þar sem allir geta tekið undir og sungið með. Textinn hefst 

með för íslenskra landnámsmanna, síðan er sagt frá Ingólfi Arnarsyni, greint frá 

Tyrkjaráninu 1627 og endað á þorskastríðinu undir lok 6. áratugarins. 

Með bakgrunn 9. -10. bekkinga í huga er hægt að vinna með fjölbreytilegum hætti 

út frá efni textans. Í verkefnishugmyndunum er gert ráð fyrir góðum sögubakgrunni 

nemenda, eða fjölbreyttum heimildum sem nemendur geta nýtt sér við vinnuna. 

 

10.1 Við gefumst aldrei upp 

Lag Jimmy Driftwood, texti Erling Ágústsson 
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Um forfeður okkar búin til var saga sú 

þeir sátu út í Noregi og áttu börn og bú. 

En Haraldur með frekju fór að þrengja þeirra hag. 

Þeir þutu út í skipin sín og kváðu þennan brag. 

  

Við gefumst aldrei upp þó móti blási. 

Á Íslandi við getum verið kóngar allir hreint 

og látum engan yfir okkur ráða 

þó ýmsir vilji stjórna okkur bæði ljóst og leynt. 

  

Og Ingólf þeir eltu hingað austan yfir haf 

og allir þóttust garpar bera hverjum öðrum af. 

Og síðan hafa allir verið öllum fremri hér 

þó við höfum aldrei ráðið nema dönskum her.   

 

Og seinna kom Tyrkinn með sinn tyrkjalega her 

og Tyrkjaguddu rændu þeir og höfð´ á burt með sér. 

Og eftir sát´ í sárum margir seggir þennan dag 

en samt þeir undir kvöldið fór´ að kyrja þennan brag. 

 

Nú Bretinn sem vinur kom að vernda okkar líf, 

þeir vildu ekk´ að Íslendingar dræpu þorsktogið. 

En varðskip okkar skildu ekk´ að Bretinn mikið má 

og mikið meir en áður má hann elt´ og týna tá. 

   

Þó afdalasnáða vilji ýmsir telja okkur 

og ímyndi sér Íslendinga geta ekki neitt. 

Við gefumst aldrei upp þó móti blási 

því ennþá streymir norrænt blóð í æðum okkar heitt. 

 

 



   34 

10.2 Verkefni 12: Við gefumst aldrei upp 

1. Hvaða tvær ástæður eru gefnar í fyrstu tveimur erindum textans fyrir því að Ísland 

var numið?  

• Haraldur ,,hárfagri“ Noregskonungur hótaði þeim öllu illu sem ekki vildu 

hlýða honum í einu og öllu. Í nýju, ónumdu landi gátu stétt og valdlausir menn 

ráðið sér sjálfir og afkomu sinni. 

2. Hver var fyrsti íslenski landnámsmaðurinn?  

• Ingólfur Arnarson. 

3. Hverjir eltu Ingólf til Íslands?  

• Aðrir landnámsmenn sem töldu sig mikla garpa. 

4. Hvaða skoðun höfðu þessir menn á sjálfum sér?  

• Þeir töldu sig standa öðrum mönnum framar í einu og öllu. 

5. Um hvaða Tyrki er skrifað í textanum og hvað gerðu þeir sem syrgði þjóðina?  

• Hér er verið að tala um Tyrkjaránið árið 1627. Þá komu hingað menn frá 

Marokkó og Alsír í Norður-Afríku sem voru kallaðir Tyrkir. Þeir réðust að 

ströndum landsins sunnan og austanlands og rændu fólki til að nota það og 

selja í þrældóm. Þekktasta árásin er sú sem gerð var á Vestmannaeyjar. Þar 

voru meira en 30 manns drepnir og 242 teknir til fanga (sbr. Þorsteinn 

Helgason 2002:8). Ítarlega umfjöllun má sjá í kennslumyndbandi um 

Tyrkjaránið frá 2002 sem Námsgagnastofnun gaf út. 

6. Hvenær og hvers vegna kom Bretinn til að vernda okkar líf?  

• Breski herinn kom til Íslands í maí 1940. Þeir komu til að vernda okkur fyrir 

árás Þjóðverja. Þeir vildu vera á undan Þjóðverjum að hernema landið svo það 

færi ekki undir vald nasista. 

7. Hvað er skáldið að meina með línunum: En varðskip okkar skildu ekk´ að Bretinn 

mikið má?  

• Að andspyrna við bresk fiskiskip væri ósanngjörn viðbrögð íslensku 

landhelgisgæslunnar við veiðum Breta. Bretar ættu að mega veiða í íslenskri 

lögsögu. 

8. Hvaða skoðun telur skáldið útlendinga hafa á Íslendingum?  



   35 

• Á Íslandi búi bara heimskir bjánar sem ekkert viti um heiminn í kringum sig 

og geti ekki neitt. 

9. Hvaða tilgangi telur þú þessi texti eigi að þjóna?  

• Fjölbreytt svör þar sem höfundur er að hluta til að berja baráttuhug í brjóst 

Íslendinga en einnig að furða sig á hörðum viðbrögðum landa sinna í garð 

veiða Breta hér við land. 

10. Hvers vegna eru úrfellingarkommur svona víða í textanum? 

• Svo hrynjandi og taktur haldist réttur þegar sungið er. Fjöldi atkvæða þarf að 

vera réttur. 

11. Við gefumst aldrei upp kom út árið 1960. Settu þig í skáldagírinn og semdu 

framhald. Reyndu að semja í sama stíl og Erling gerði. Til þess að gera það þarftu 

að telja atkvæðin í hverri línu svo þín vísa falli að hrynjandi lagsins. 

• Í hverri línu eru 13 eða 14 atkvæði nema í viðlaginu. Þar skiptist erindið í 11 

atkvæði í 1. og 3. línu og 14 atkvæði í 2. og 4. línu. 
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11. Lokaorð   

Eitt það mikilvægasta og flóknasta við kennarastarfið er að átta sig á að nemendur eru 

misjafnir og þurfa fjölbreytta nálgun að námsefni. Hvernig það sé gert best getur enginn 

einn svarað. En algengasta svarið er að nemandinn þurfi að hafa áhuga. Í orðunum hér að 

framan hef ég bent á hagnýtar leiðir til að kenna nemendum sitthvað í sögu, íslensku og 

fleiri námsgreinum út frá dægurlögum. Allir hafa gaman af tónlist og því á að vera 

mögulegt að nota dægurlög til að kenna og ýta við fróðleiksfýsn unglinga sem annarra. 

Ég dreg enga dul á það að með verkefninu vona ég að nemendur fái einnig áhuga á 

fleiri verkum listamannanna sem eru mest áberandi í ritgerðinni. Ber þar helst að nefna 

Magnús Eiríksson og Megas. Þeir hafa báðir gefið okkur aðra sýn á Íslandssöguna og 

fjölbreytilegar samfélagsaðstæður á Íslandi. Í verkum þeirra á þjóðin listaverk sem ber að 

hampa og kenna ekki síður en verk gömlu meistaranna Davíðs Stefánssonar, Jónasar 

Hallgrímssonar og fleiri.  

Vinna með efni sem þetta á sér engan endi. Hægt er að vinna með dægurlög sem 

hafa verið samin út frá þjóðsögum, ævintýrum og trúmálum svo einhver dæmi séu tekin. 

Einnig getur þetta vakið nemendur til umhugsunar um það hvað dægurlagasöngvarar séu 

yfirleitt að syngja um. Er verið að syngja um eitthvað sem skiptir máli? Getur verið að 

enn sé verið að halda listamönnum í skugganum sem benda á óþægilegar staðreyndir? Er 

grípandi dægurlag ekki tilvalin leið til að koma skilaboðum áleiðis? Eða drukknar 

boðskapurinn bara í laglínunni? 

 Segi ég því: Orð skulu hafa meiningu, hvar sem þau koma fram. 
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