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Sönglög  
 

Sól sól skín á mig  
Sólin er risin, sumar í blænum 

sveitin að klæðast úr feldinum grænum 

ómar allt lífið af yndi og söng 

unaðs björtu dægrin löng 

Sól sól skín á mig 

ský ský burt með þig 

gott er í sólinni að gleðja sig 

sól sól skín á mig. 

Blóm brekkur skrautlegar iðandi anga 

andblærinn gælir við marglita vanga 

ómar allt lífið af yndi og söng 

unaðs björtu dægrin löng 

Sól sól skín á mig 

ský ský burt með þig 

gott er í sólinni að gleðja sig 

sól sól skín á mig. 

Sól sól skín á mig 

ský ský burt með þig 

gott er í sólinni að gleðja sig 

sól sól skín á mig. 

 

Ég langömmu á 
(Lag / texti: Ásgeir Jónsson / Guðjón Bjarnason) 

Ég langömmu á sem að létt er í lund, 

hún leikur á gítar hverja einustu stund. 

Í sorg og í gleði hún leikur sitt lag,  

jafnt sumar sem vetur, jafnt nótt sem dag. 

 

Dag einn er kviknað í húsinu var 

og brunaliðsbíllinn kom æðandi að, 

og eldurinn bálað’ um glugga og göng, 

sat sú gaml’ upp á þaki og spilaði’ og söng. 



 

Með súðinni var hún, er sigldi’ hún í strand, 

með síðasta skipsbátnum komst hún í land. 

Í svellandi brimi var sjóleiðin löng, 

sat amma í skutnum og spilað’ og söng. 

 

Einn dag er hún gat ekki húsnæði greitt, 

hún varð því að flytja, það fannst mörgum leitt. 

Hún fékk sér þá bíl, því að leiðin var löng 

og látlaust hún spilaði á gítar og söng. 

 

Og þegar hún keyrði um Kamba eitt sinn, 

úr Kömbunum valt ofan í urð bifreiðin. 

Þar enduðu bílstjórans ævinnar göng 

en amma slappa lifandi’ og spilaði’ og söng. 

 

En nú er hún amma liðin á braut, 

liðin í burtu frá sorgum og þraut. 

Ég gekk eitt sinn þangað sem greftruð hún var, 

frá gröfinni heyrði ég að ómaði lag. 

 

Við skýin felum ekki sólina 
Við skýin felum ekki sólina af illgirni 

Við skúin erum bara kíkja á leiki mannanna 

við skýin sjáum ykkur hlaupa 

ohohohohohohohoo 

í rokinu 

klædd gulum rauðum grænum bláum regnkápum 

eins og regnbogi meistarans 

regnbogi meistarans 

við skýin erum bara grá bara grá 

á morgun kemur sólin, 

hvað verður um skýin þá 

 



Búddi fór í bæinn 
Búddi fór í bæinn 

og Búddi fór í búð. 

Búddi sat á torginu 

og var að éta snúð. 

Þá kom löggumann, 

og hirti hann 

og stakk honum ofan í rassvasann.  

 

Öxar við ána 
Öxar við ána, árdags í ljóma 

Upp rísi þjóðlið og skipist í sveit 

Skjótum upp fána, skært lúðrar hljóma 

Skundum á Þingvöll og treystum vor heit. 

Fram, fram, aldrei að víkja 

Fram, fram bæði menn og fljóð. 

Tengjumst tryggðaböndum, 

tökum saman höndum, 

stríðum, vinnum vorri þjóð. 

 

Vertu til 
Tryggvi Þorsteinsson / Rússneskt þjóðlag  

Vertu til 

er vorið kallar á þig, 

vertu til 

að leggja hönd á plóg. 

Komdu út 

því að sólskinið vill sjá þig 

sveifla haka 

og rækta nýjan skóg,  

sveifla haka 

og rækta nýjan skóg. 

 

 



Vorvindar glaðir 
 Sænskt þjóðlag - Höfundur texta: Helgi Valtýsson 

Vorvindar glaðir, 

glettnir og hraðir 

geysast um löndin rétt 

eins og börn. 

Lækirnir skoppa, 

hjala og hoppa, 

hvíld er þeim nóg 

 

í sæ eða tjörn. 

Hjartað mitt litla 

hlustaðu á; 

hóar nú smalinn 

brúninni frá. 

Fossbúinn kveður, 

kætir og gleður. 

Frjálst er í fjallasal. 

 

Bjarnastaðabeljurnar 
Bjarnastaðabeljurnar þær baula mikið núna 

þær er’að verða vitlausar það vantar eina kúna 

það gerir ekkert til, það gerir ekkert til 

hún kemur fyrir miðnætursbil 

 

 

Gráðug kerling 
Gráðug kerling 

hitaði sér velling 

og borðaði, namm, namm, namm, 

síðan sjálf jamm, jamm, jamm, 

af honum heilan helling. 

  

Svangur karlinn 

varð alveg dolfallin 

og starði svo sko, sko, sko, 



heilan dag o, ho, ho, 

ofan í tóman dallinn. 

Aumingja kallinn. 

 

Vináttulagið 
Ef þú sérða að einhver stríðir 

öðrum svo þeim líður illa 

skaltu ekki líta undan 

látum engan friði spilla 

allir krakkar þurfa vini 

svo þeim líði betur 

þetta vita Jan og Klara, Sigríður og Pétur. 

 

Við skulum standa saman 

og reyna öll að sjá 

að þó við séum ólík 

bæði stór og smá 

verum góð og hjálpum 

þá verður einhver glaður 

hvort sem það er lítil stelpa eða gamall maður. 

 

 

Velkomnir krakkar í veröldina okkar 
Velkomnir krakkar í veröldina okkar 

Við skulum leika okkur, við skulum 

klappa (klappa 2x) 

Öpunum klappa og klippa í pappa 

Klifra í köðlum og klukka (Smella fingrum 2x) 

 

Bíbb segir bílalestin, blásandi fílalestin 

Leikbrúður, ljón og lyftingamenn 

Létt skoppa lömbin smáu, langt upp í 

turni háum 

Gíraffar gægjast út um gluggana enn. 

 



Velkomnir krakkar í veröldina okkar 

Við skulum leika okkur, við skulum 

klappa (klappa 2x) 

Öpunum klappa og klippa í pappa 

Klifra í köðlum og klukka (Smella fingrum 2x) 

 

Siggi var úti 
Lag: Norskt þjóðlag. Ljóð: Jónas Jónasson. 

Siggi var úti með ærnar í haga, 

allar þær stukku suður í mó.  

Smeykur um holtin var hann að vaga, 

vissi' hann að lágfóta dældirnar smó. 

:,: Agg, gagg, gagg, sagði tófan á grjóti.:,: 

Gráleitum augunum trúi ég hún gjóti. 

Greyið hann Siggi, hann þorir ekki heim. 

 

Lóan er komin 
Páll Ólafsson 

Lóan er komin að kveða burt snjóinn, 

að kveða burt leiðindin, það getur hún. 

Hún hefur sagt mér, að senn komi spóinn, 

sólskin í dali og blómstur í tún. 

Hún hefir sagt mér til syndanna minna, 

ég sofi of mikið og vinni ekki hót. 

Hún hefir sagt mér að vakna og vinna 

og vonglaður taka nú sumrinu mót.  

 

Sá ég spóa 
(Sigurður Jónsson/Íslenskt þjóðlag) 

Sá ég spóa suður´ í flóa, 

syngur lóa úti´í móa: 

"Bí, bí, bí, bí." 

Vorið er komið víst á ný.  

http://www.ljod.is/index.php/ljod/view_poet/249


Alli, Palli og Erlingur  

 
Alli, Palli og Erlingur þeir ætla að fara að sigla. 

Vantar vænan bát, en vita afbragðs ráð 

þeir fundu gamalt þvottafat, sem farið var að mygla. 

Sigla út á sjó og syngja hæ hæ hó. 

Seglið var úr afarstórum undirkjól, 

mastrið, það var skófluskaft og skútan lak og valt 

og hæ og hó, og hæ og hí 

en skítt með það, við skulum komast fyrir því. 

  

Alli vildi ólmur til Ameríku fara 

en Palli sagði: "Portúgal er prýðis land". 

"Ertu frá þér Palli, nú ætlum við að spara 

siglum beint og stefnum beint á Grænlandssand". 

"Ertu frá þér Erlingur, þú ert að fara í kaf 

hatturinn þinn fýkur af og feykist út á haf". 

og hæ og hó, og hæ og hí 

en skítt með það, við skulum komast fyrir því. 

 

Maja átti lítið lamb 
Kristján frá Djúpalæk 

Maja átti lítið lamb 

og lék sér oft við það.  

Ef farið var í ferðalag 

þau fylgdust jafnan að. 

 

  



Ein stutt, ein löng 
Ein stutt, ein löng, 

hringur og stöng 

og flokkur sem spilaði 

og söng. 

  

Köttur og mús og sætt lítið hús, 

sætt lítið hús og köttur og mús. 

Ein stutt, ein löng ... 

  

Penni og gat og fata sem lak, 

fata sem lak og penni og gat.  

Ein stutt, ein löng ... 

  

Lítill og stór og feitur og mjór, 

feitur og mjór og lítill og stór. 

Ein stutt, ein löng ... 

 

Vísur og þulur 
 

Sungu með mér svanur örn 
Sungu með mér svanur, örn 

smyrill, kría, haukur, 

keldusvín og krummabörn, 

kjói og hrossagaukur.  

 

Dó dó og dumma 
Dó, dó og dumma. 

Dagur fyrir sunnan. 

Sástu hvergi hvítan blett 

á bakinu á honum krumma?  



 

Nú koma kýrnar 
Nú koma kýrnar 

og klóra á sér brýrnar. 

Nú koma ærnar 

og klóra á sér tærnar. 

Nú koma lömbin, 

svöng er í þeim vömbin. 

Nú kemur féð, 

klórar á sér hnéð. 

Nú koma nautin,  

þau éta grautinn. 

Nú koma hestarnir 

og vel ríða prestarnir! 

 

Líkaminn 
Kennari spyr og börn svara: 

Er þetta penni? - Nei, þetta er enni. 

Er þetta kaka? -Nei, þetta er haka. 

Er þetta Stebbi? - Nei, þetta er nebbi. 

Er þetta Unnur? - Nei, þetta er munnur. 

Er þetta tár? - Nei, þetta er hár. 

Er þetta lunga? - Nei, þetta er tunga. 

Er þetta skinn? - Nei, þetta er kinn. 

Er þetta önd? - Nei, þetta er hönd. 

Er þetta slingur? - Nei, þetta er fingur. 

Er þetta hagi? - Nei, þetta er magi. 

Eru þetta skæri? - Nei, þetta er læri. 

Er þetta tré? - Nei, þetta er hné.  

Er þetta gil? - Nei, þetta er il. 

Er þetta ká? - Nei, þetta er tá. 

Er þetta skass? - Nei, þetta er rass. 

 

 


