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1. Til jóla, tá pápi kemur heim 

1 Pápi mín er stýrimaður siglir saltan sjógv, 

roynir undir Grønlandi og fiskar bara nógv. 

Mamma stýrir heima, og hon røkir góðs og fæ, 

tá vit ikki akta, hon bert syngur hetta lag. 

Niðurlag 

Tað verða aðrir bollar, tá pápi kemur heim, 

pápi kemur heim, pápi kemur heim. 

Tað verða aðrir bollar, tá pápi kemur heim. 

Til jóla, tá pápi kemur heim. 

2 Mamma elti jólabreyð, hon gjørdist ikki blíð, 

breyðið gekk og vaks, og eg skal siga tykkum hví. 

hevði koyrt í deiggið alt ov nógva pressuger. 

Mamma sang tá niðurlagið minst í trý korter. 

3 Í dag var eg til handils, og vit keyptu jólastás. 

Mamma keypti sodavatn og eina stóra gás. 

Eg við rakiknívinum hjá pápa sundurskar gásina, 

og mamma rópti: Hey, hvat gerst tú har! 

4 Mamma klipti okkum, brúkti trimmara og saks. 

Úrslitið tað minti mest um gamalt rossafaks. 

Men tá beiggi klipti kettuni og lítla Snar, 

gjørdist mamma ill og rópti: Gud, tú hjálpi mær! 

5 Rokast vit um jólini, tað er eitt tógvið stríð, 

tó vit ynskja okkum eina stilla jólatíð. 

Fekk eg eini friðarjól, eg hevði verið glað, 

nú eg hoyri mammu syngja sama niðurlag. 

  



2. Fagra blóma 

Fagra blóma tú sum prýðir 

fjallatindar berg og skørð, 

bø og ong og grønar líðir, 

hvat er fagrari á jørð? 

Eina blómu tó eg kenni, 

fagrast hon av øllum er, 

sjálvt ei rósan líkist henni, 

tað er hon eg valdi mær. 

  

Blómur spretta móti vári, 

følna, tá ið heystið er, 

mín, hon blóma man alt árið, 

um so kalt og kavið er. – 

Einaferð hon bert kann blóma, 

følnar hon, eg følni við. 

Fylgja skal eg blómu míni, 

til tann síðsta hvíldarfrið. 

  

  



3. Tað er leygarkvøld  

Tað er leygarkvøld í kvøld 

harmonikan spælir til dans  

komið øll, sum eru køld,  

komið og fáið tykkum kjans.  

Tak um miðjuna á henni  

sum tú valdi tær  

Kom og syngi og flenni  

kom og dansa við mær.  

Hoyr so kátir tónar út  

gjøgnum vindeygað sær smoyggja nú.  

Hvussu kanst tú kenna sút?  

Kom og trín í dansin, tú.  

Og tá myrkrið fjalir fold  

tak tá gentuna í hondina.  

Tá so døggin legst á mold  

leiðast tit til strondina.  

Legg á varrar hennar koss  

strúk so blítt og eymt um purlurnar 

burt er alt, sum fyrr var knoss  

og burt allar kurlurnar.  

Eydnulandið tykkar er har 

í fjálgu skýming sera blítt  

tað sum síðan hendi har 

er í tínum huga frítt. 

  



4. Kom og dansa 

Kom og dansa, hjartanskæri skattur mín! 
Hoyr, fiólin káta kvøður hásong tín! 
Kvøður hátt um elskhug og um søtan gleim; 
lat hann bera okkum burt í annan heim! 

Kom og dansa, kæra, legg teg í mín arm! 
Lívgandi er hvíldin við tín mjúka barm. 
Lítla hjarta titrar eymligt móti mær, 
sum ein bangin dúgva sárt við veingjum slær. 

Fagra høvdið hvílir móti bringu blítt, 
fuglaungin kennir reiðrið fjálgt og lýtt. 
Skálkasøta brosið leikar vørrum á, 
spyr, um ikki skjótt tær munnu kossin fá. 

Eygu møtast – burt er horvið alt, sum er; 
eina sveima vit í eini dreymaverð. 
Søtt sum blóman angar, mjúkt sum aldan slær, 
streymar heitt tí unga yndi móti mær. 

Alt er skýmligt, eina dansa tú og eg; 

smáar varrar teska eymt: “Eg elski teg”! 

Ørur eg tær kyssi, streingir tagna brátt. 

Svunnin er ein fríð og føgur dreymanátt. 

  



5. Rundferðin 

Eitt fótbóltslið sum TB ei vit hava sæð, 

teir vunnu bæði HB og onnur lið so fræg, 

so fóru teir til Hetlands við Tjaldrinum ein dag 

humørið var tað besta, ið nakar hevði sæð. 

 

Farið fram garpar, vinnið hvønn dyst, 

so at vit síggja, at TB er fyrst, 

frá málmanni og út á uttasta vong, 

ja, leiðarin er við, ja, leiðarin er við, 

ja, øll kenna liðið frá Tvøroyrar bý. 

 

Og Niels hevur felagið stovnað, 

hann formaður var fyrstu ferð, 

og nú er tað felagið stovnað, 

so nú alt tað sama ger. 

B36, B36, í ár gerast teir føroyameistarar, 

B36, B36, í ár gerast teir føroyameistarar. 

 

Fram er altíð fremsta lið, 

Fram er altíð fremsta lið. 

Á leikvøllum vit rópa okkum hásar við, 

Fram er altíð fremsta lið. 

 

Sunnast í Føroyum í ein útsynning 

búleikast sumbingar um fjørðin kring, 

her býr eitt mergjað fólkaslag, 

í ítrótti sýna okur tað. 

 

Liðið tað eitur KÍ; KÍ tað eru vit, 

vit hava hvítan og bláan lit, 

ja, KÍ, tað eru vit. 

 

Eiðis Bóltfelag var einaferð komið nær, 

ja, so nær at tað mundi doyð út, 

men so fingu teir eitt mál og hartil ein pokal 

drívið á, drívið á, drívið á. 

 

Her kemur GÍ stavað við G, 

GÍ er nakað heilt fyri seg, 

segði tú G av fyrstan tíð, 

so mást tú eisini siga Í. 

 

Á, vit halda øll við NSÍ, 

á, vit halda øll við NSÍ, 

vit stuðla teir alt tað, vit megna, 

úrslit tá vit munnu fá. 

 

Men kenna tit eitt fótbóltslið, 

sum altíð er á ferð, 

og mangur ein tá frøist við 

tað vakra spæl, ið er. 

 

:/ Suður norð, eyst og vest, allar flest, 

vita sjálvandi, at HB skorar mest, 

hartil treyst, HB allastaðni best. :/ 

 

 



6. Í góðum veðri hann dyrgdi 

1 Í góðum veðri hann dyrgdi 

heilt uppi við Eystfalssker; 

og heima sat mamman og syrgdi, 

so boysin tann pilturin er. 

Men seinni hann fór út at trola 

og legði so langt út á hav, 

har stórir sjógvar teir skola 

og snýsa so mangt omanav. 

2 Í Skotlandi seldu teir fiskin, 

har fekk hann ein góðan vin, 

hon stóð har og flenti við diskin 

har suðri í Aberdeen. 

Tá átti hann peningar nógvar, 

og hartil var lyndið lætt, 

og henni keypti hann skógvar 

og hartil ein reyðan hatt. 

3 Men brátt mundi gentan hann narra, 

tað tók honum dygt og tætt. 

Á havinum ryturnar karra 

og flúgva úr ætt í ætt. 

Tá var tað hann skifti hýru 

at slíta tey trongu bond 

og sigldi við Óla á Mýru 

heilt suður í onnur lond. 

 

4 So var tað ein dagin, teir lógu 

við brúnna í Singapore, 

eina føroyska skútu teir sóu, 

og skiparin kom umborð. 

Tá stóð hann og longdist og syrgdi, 

so lítil var vorðin verð. 

Hann mintist til drongin, sum dyrgdi 

har uppi við Eystfalssker. 

5 Har frammi teir gjørdu eitt gildi, 

og har fór mangt glasið í sor; 

men tá ið teir heim aftur hildu, 

var drongurin við umborð. 

Teir bógvaðu gjøgnum monsunin, 

og ofta var ódnin hørð; 

men altíð so áttu teir munin 

og komu á Skálafjørð. 

6 So róði hann sær til Havnar, 

og mamman fekk silkistakk. 

Ja, so gera slíkir stavnar, 

sum sigla og liggja bakk. 

Hann húsini bræddi og girdi, 

so vøkur tann lonin er. – 

Í góðum veðrið hann dyrgdi 

har uppi við Eystfalssker. 

 

 

  

  



7. O, Sára 

Øll: Sára eitur genta mín, hon er av Selatrað. 

+40: Hon tænir nú í Tjørnuvík og er í góðum lag. 

post nr. 700: Hjá Peri uppi Suðuri, hon passar høsn og neyt. 

Brillir: og so dugir hon so sera væl at kóka Peri greyt. 

Øll: :,: O, Sára! O, Sára! 

O, Sára mín; hon er av Selatrað. :,: 

Mannfólk: Sára seymar blóðmørsindur – eltir garnatálg. 

Leiðarar: Hon er von og tekkilig, og so er hon so fjálg. 

Vøggustovur: Hon bindur troyggjur, vøttir mær og lappar hvørja spjørr, 

Ráðgevar: og fyri tað eg gevi henni lítlan koss á vørr. 

Danskarar : :,: O, Sára! O, Sára! 

Øll: O, Sára mín; hon er av Selatrað. :,: 

Fakfelagssamstarvið: Vit hittust í plantasjuni, tað var eitt leygarkvøld. 

G-strong: O, Sára! Sára! Sára, mín, o, sum tú tá var køld. 

Tattovering: Mánin skein á sund og fjør og gylti frystu ong, 

Hjálparfólk: og tá ið eg so kroysti teg, tá brakaði hvør spong. 

Arbeiða í fólkaskúla: :,: O, Sára! O, Sára! 

Øll: O, Sára mín; hon er av Selatrað. :,: 

Undir 40: Tá aftur eg til heystar komi, Sára, Sára mín, 

Almannaverkið: tá skalt tú vera brúðarklødd, so vøkur og so fín. 

Hava leiga kamar: Hjá Peri uppi Suðuri, vit gifta okkum inn, 

Námsfrøðingar: tann fyrsti lítli “sprellibassin”, hann skal eita Finn! 

Øll HART: :,: O, Sára! O, Sára! 

O, Sára mín; hon er av Selatrað. :,: 

  

  

 


