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Það sem þú hefur í höndunum kæri
lesandi, er án nokkurs vafa merki-
legasta tímarit sem þú átt eftir að
komast í tæri við þetta árið. Ég tel mig
alls ekki vera að taka stórt upp í mig
þegar ég segi að hefti þetta sé bók-
menntalegt afrek. Þetta tímarit á eftir
að vera öðrum útgáfum viðmið og
markmið um ókomna tíð.

Þú spyrð þig væntanlega hversvegna
við VKB bræður séum að sóa okkar
óendanlegu hæfileikum í samsuðu á
tímariti fyrir sauðsvartan almúgan til
að skemmta sér yfir. En það er nú bara
svo að við, þessir afburðarmenn,
teljum það skyldu okkar að leggja það
sem við getum að mörkum til þess að
bæta samfélagið. Því teljum við það
kjörið að dreifa þessu hefti til að auka
vitsmunalegan þroska Eyjamanna og
annarra Þjóðhátíðargesta, enda sá
hópur fólks sérstaklega móttækilegur
fyrir andlegri næringu eins og þeirri
sem drýpur af hverri síðu þessa heftis.
Það er okkar staðfasta trú að ekki
nokkur einasti maður eigi eftir að
snerta við þessu tímariti án þess að

verða snortinn sjálfur. Hver einn og
einasti lesandi þessa heftis á eftir að
verða stórbættur, jafnt líkamlega sem
andlega. En það er vitaskuld meira en
skylduræknin ein sem rekur okkur út í
gerð þessa heftis. Því okkur er það
jafn ljúft sem skylt að miðla af visku
og þroska okkar til ykkar sem styttra
eru komin á vegferð andlegs þroska.
Þetta er í þriðja sinn sem bræðra-
félagið VKB gefur út vegvísi til
aukins þroska almennings í formi
Þorskaheftis. Hingað til hefur þessum
heftum okkar verið afar vel tekið, og
vonum við að svo verði einnig að
þessu sinni. Enda þykir okkur hafa
tekist einstaklega vel til þetta árið og
trúum við því að þetta hefti sé enn
betra en þau tvö sem á undan komu,
þótt ótrúlegt megi þykja.

Því býð ég þér, lesandi góður, vel að
njóta og vona að þú getir meðtekið
sem mest af boðskap þeim sem þetta
hefti hefur fram að færa.

Helgi Ólafsson
Forseti bræðrafélagsins VKB“Resistance is futile!”
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Útgefandi: Bræðrafélagið Vinir Ketils Bónda
Ritstjóri: Andri Hugo Runólfsson
Ábyrgðarmaður: Helgi Ólafsson
Umbrot og hönnun: Andri Hugo Runólfsson
og hinir Star Trek nördanna.
Auglýsingadeild: Borgþór Ásgeirsson &
Sindri Freyr Ragnarsson.
Mynd á forsíðu: Gvendur Fúsa og Andri
Hugo
Prentun: Prentsmiðjan Eyrún
Sérlegur ráðgjafi, gáfumenni, spekúlant
og andlegur leiðtogi: Gísli “Foster”
Hjartarson
Blaðsíðufjöldi: 28 (með bls. 3)
Upplag: Hvað er klinonska orðið yfir milljón?
Staðsetning: Alpha-geirinn

AÐVÖRUN!
Þroskahefti er á engan hátt ætlað sem lesefni
undir öðrum en broslegum kringumstæðum.
Þungbúinn lestur heftisins er með öllu
óheimilaður og afsalar Bræðrafélagið VKB
sér allri ábyrgð af slíkum lestri. Lestur
heftisins er alfarið á ábyrgð lesandans.
Heyranlegur lestur heftisins er mjög
varasamur, varúð skal höfð í nærveru sálar.
Heyrandi lesturs heftisins, svo og lesandinn
sjáfur, kunna að hljóta alvarlega áverka, svo
sem bros á vör eða kitl hláturtauga, séu sá
eða sú ekki undir slíkt búið. Bræðrafélagið
Vinir Ketils Bónda leggur alla ábyrgð í hendur
lesanda heftisins. Hafið því varann á.



Ég finn mig knúinn til þess að setja
penna á blað og skrifa í þetta mæta
tímarit til þess að leiðrétta þann leiða
misskilning sem hefur því miður
verið alltof lengi við líði. Það er

ótrúlegasta fólk sem veður í þeirri
villu, ár eftir ár, að rauða hrúgaldið
sem vísar fólki á klósettin inni í dal sé
einhverskonar mylla. En það ætti
vitaskuld vað vera hverjum þeim sem
vott hefur af verk- og/eða tækniviti
deginum ljósara að þar er einfaldlega
á ferðinni ofvaxin útgáfa af gamalli
og slitinni viftu.

Það er nefnilega regin munur á myllu
og viftu, og þótt það sé hreint ekkert
erfitt að uppfylla þau skilyrði sem til
þarf svo eitthvert tæki geti með réttu
kallast mylla, þá er klósettviftan á
Þjóðhátíðinni langt frá því að falla í
þann hóp. Mylla er tæki sem notar
endurnýjanlega orkugjafa, svo sem
vind- eða vatnsorku, til einhverra
framleiðslu. Nú til dags er orðið hvað
algengast að myllur nýti sér vindorku
til þess að framleiða rafmagn.

Hinsvegar er vifta tæki sem nýtir
utanaðkomandi afl til þess að koma
lofti á hreyfingu, svo sem kæliviftur
bifreiða, sem nota snúning hreyfils
bifreiðarinnar til þess að blása lofti á
kælivatnskassa bifreiðarinnar og
þannig að aðstoða við kælingu
hreyfilsins, eða borðviftur sem ganga
fyrir rafmagni og blása lofti á sveitta
skrifstofumenn til að reyna að þurrka
svitann af skallanum á þeim.

Málið er sem sagt jafn einfalt og með-
fylgjandi mynd sýnir. Myllur nota
vind til að framleiða rafmagn, en
viftur nota rafmagn til að framleiða
vind.

Virðingarfyllsta.
Jónmundur Hafberg
Aðjúnkt við rafræna vindorkuverk-
fræðideild háskólans í Bodö í Noregi
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Jónmundur Hafberg, aðjúnkt.



Fáviti
Maður sem á ekki marga vita.

Hálfviti
1) Titill sem notaður var yfir formenn Vita-
og hafnamálanefndar áður fyrr.
2) Hálfur viti

Óviti
Mannvirki sem ekki er viti, sbr. Viftan.

Óvitrænn
Að hafa tapað rænu við vita. (Sjá Vitrænn).

Vamm sitt vita
Þegar lög hljómsveitarinnar Wham hljóma úr
vita.

Vísvitandi
Sérfræðingur um vita; „Hringið í Ævar eða
Geira, þeir eru vísvitandi!“

Vita
Annað orð yfir athöfn sem felur í sér uppset-
ningu vitans; „Ég og Hannes erum að vita“
og „Við vorum vitandi í allan dag!“

Vita meinlaus
Maður sem fer vel með vita.

Vita vonlaus
Aðili sem kann/veit/getur ekki sett upp vita;
„Ekki hringja í Zindra, hann er Vita vonlaus
í þessu!“

Vitanlega
Eins og vitamenn vilja hafa það

Vit(a)skertur
Aðili sem hefur ekki aðgang að vita.

Vitaskuld
Það sem VKB skuldar Svartagenginu eftir
kaupin á Vitanum.

Vitavörður
Sá er gætir vita.

Vitfirrtur
Maður sem hefur enga tilfinningu fyrir
glæsileika vita; „Viftumenn eru allir vitfir-
rtir!“

Vitgrannur
Mjór viti

Vitjun
Að breyta mannvirki í vita; „Við vitjuðum
turninn.“

Vitleysa
Að hafa týnt vita.

Vitleysingarhæli
Samastaður manna sem hafa engan vita;
„Viftan er vitleysingarhæli.“

Vitleysingur
Aðili sem hefur ekki hugmynd um hvernig
eigi að setja upp vita, sbr. viftumenn.

Vitmaður
Maður sem hafur áhuga á vitum

Vitni (Vi)
Frumefni sem nauðsynlegt er við byggingu
allra vita. Skráð sem Vi í lotukerfi.

Vitorðsmaður
Maður sem er vel að sér í Vitamálum;
„Deddi er sannkallaður vitorðsmaður.“

Vitringar
Aðilar sem vinna að uppsetningu vitans;
„Þessir Vitringar settu upp vitann.“

Vitringarnir þrír
Geiri, Ævar og Deddi

Vitrun
Athöfn sem felur í sér uppsetningu vitans;
„Við þurfum að fara að vitra“ eða „Nú þarf
að framkvæma vitrun.“

Vitrænn
1) Maður sem byggir góða vita
2) Að hafa rænu við vita

Vitsmunir
Fylgihlutir vita, s.s. kaðlar, seríur, málning
o.fl.; „Strákar, ekki gleyma vitsmununum!“

Vitstola
Maður sem er andlega þjakaður af vitleysi;
„Jói Pé er gjörsamlega vitstola.“

Örviti 
Lítill viti, eða líkan af vita.

Eins og alþjóð veit var Vinum Ketils
Bónda formlega afhentur Vitinn frá
Svarta genginu síðastliðið sumar.
Þetta kann að hljóma sem einföld
gjöf frá einu félagi til annars, en það
er nú samt meira en að segja það að

sjá um fallegasta mannvirkið í
Dalnum ár hvert og ekki á hverra
færi að sjá um slíkt augnkonfekt svo
vel lukkist. Það er margt sem menn
þurfa að leggja á sig og læra áður en
hægt er að taka við slíkri djásn sem

Vitinn er og hafa meðlimir
bræðrafélagsins sótt námskeið í
vitafræðum á undanförnu ári. Meðal
þess sem bræðurnir verða að leggja
á minnið og hafa á tandurhreinu eru
Vitorðin svokölluðu...
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Í maí síðastliðnum rak á fjöru okkar
Vestmannaeyjinga tveir virtir vís-
indamenn frá hinum konunglega líf -
og haffræði háskólanum í Innsbruck,
sem er einmitt höfuðstaður
Tyrolsvæðisins í Austurríki. Þetta
voru þeir bræðurnir Hans og Klaus
Von Himmelbrachernnitz. Þeir voru
hérna í heimsókn í boði Páls Marvin
og Visku, en Páll og Klaus voru
saman í skordýrafræði við Innsbruck
háskóla. Hans er með PhD í plöntu-
vistfræði og fjallaði lokaritgerð hans
um atferli skriðplantnafrjókorna
undir steinum. Klaus er PhD í skor-
dýrafræði með áherslu á atferli
Elliðaeyinga. Blaðamaður Þroska-
heftis fór á stúfana rétt áður en þeir
kumpánar yfirgáfu Vestmannaeyjar
um miðjan Júlí. Til aðstoðar er hún
Ruth, túlkur. 

Jæja strákar hvernig hefur dvöl
ykkar verið hérna í Eyjum?
Klaus: Já, svona yndislega skemmti-
leg og merkileg. Hérna er afar fallegt
og þá sérstaklega í Brandinum. 
Hans: Já, sammála bróður mínum
þarna, það er mjög mismunandi
hvernig búið er í úteyjunum og ber
Brandurinn þar af. Alveg er hrikalegt
að sjá ástandið á mönnum í Elliðaey
til dæmis. 
Klaus: Já, eða Ystakletti.
Hans: Já, eða Suðurey.
Klaus: Já, eða Bjarnarey.
Hans: Já, eða Hrauney. Svei!

Hvers hafið þið verið vísari í
rannsóknum ykkar hérna í
Vestmannaeyjum?
Klaus: Atferli lundalúsarinnar kom
okkur mjög á óvart, þá sérstaklega út
í Ystakletti og Elliðaey. Hún er mjög
löt af lús að vera, auk þess sem hún
riðar öll til á göngu, ekki ósvipað og
hún sé drukkin. 
Hans: Það er spurning hvaða
eiturefni þeir séu með þarna úti.

Nú hafið þið einnig stundað
rannsóknir á lundastofninum hér
við eyjar. Teljið þið hann vera á
undanhaldi eða er hann að eflast?

Klaus: Það er erfitt að segja, það er jú
töluvert mikið af lunda hér en það er
spurning hvort ætið sé til staðar fyrir
pysjurnar til að dafna og þroskast og
þar með viðhalda stofninum.
Hans: Samt virðist hann ná í æti
miðað við það sem menn í Ystakletti
eru að tjá okkur. Einn þeirra sagði
okkur að lundinn sé með sandsíli og
það mikið af því. Sést hafi til eins
lunda með sjö stykki í goggnum og
annað eins undir öðrum vængnum. 
Klaus: Já og hann sagði okkur að
meira að segja hafi lúsin verið með
eitt síli milli tannanna, svo að þeir
virðast sáttir.

Hvernig haldið þið að veiðin hafi
verið hjá þessum drengjum?
Hans: Þeir í Elliðaey voru enn ekki
búnir að blanda "vatnið", þannig að
þeir höfðu ekkert veifað háfnum til
þessa. En þeir áttu von á að "vatnið"
yrði tilbúið innan skamms, svo að þeir
fara bráðlega að ná í fugl.
Klaus: Jú þeir í Ystakletti hafa verið
að veiða í soðið og eru komnir með
rúmlega 150 kippur. Þeir hafa líka
barist einna mest fyrir fjölgun
næturferða Herjólfs svo að þeir nái
örugglega í soðið.

En svona að lokum, hvernig finnst
ykkur skvísurnar hérna í Eyjum?
Hans: Svona frekar halló eitthvað.
Klaus: Vantar að þær fylgi tískunni.

Fylgendur tískunnar... í Austurríki!

Óánægjan leyndi sér ekki þegar þeir sáu ástandið á lúsinni út í Elliðaey.

Klaus og Hans Himmelbrachernnitz
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Þegar Andri bað mig um að skrifa
fyrir Þroskahefti fór ég að pæla í því
hvað í andskotanum ég ætti að skrifa
um. Það eru alveg til ágætis
drykkjusögur af sjálfum mér, sem að
ég hef talið sniðugast að halda innan
ákveðins hóps. Þær eru einfaldlega
ekki prenthæfar að neinu marki
þannig að ég ætla aðeins að halda
þeim frá sviðsljósinu, alla vega um
tíma. En svo skemmtilega vildi til að
ég heyrði frábæra sögu um daginn í
vinnunni af strák sem fór á Þjóðhátíð
í Eyjum. Ekki var minnst á hvaða ár
þetta var en þetta er alla vega ekki
ýkja langt síðan. 

Það er þannig að þessi ágæti drengur
leggur af sað til Eyja á fimmtudegi.
Hann vildi ólmur komast á
Húkkaraballið, sérstaklega í ljósi þess
að hann var á lausu. Hann fer á ballið
og er nokkuð vel í glasi þegar hann
mætir á staðinn. Um leið og hann
kemur inn í Týsheimili tekur hann
eftir alveg svakalega myndarlegri
stelpu, að eigin sögn. Hann fer þarna
strax í málið og sér að hún er alveg til
í það sama og hann, sem endar með
því að hann fer með henni heim þar
sem þau klára sitt mál. Eftir gamanið
sofnar okkar maður, vaknar síðan eld-
snemma á föstudagsmorgninum og
kemur sér niður í dal, sérstaklega
ánægður yfir því hve vel gekk að ná

sér í stelpu kvöldið áður. Þegar kvöl-
da tekur fer hann svo að leita að
stelpunni - því hann hafði gleymt að
spyrja hana um nafn og símanúmer -
en finnur hana bara hvergi. Leitin ber
engan árangur svo drengurinn fer bara
upp í tjaldið sitt þegar komið er að
morgni á laugardeginum, virkilega
svekktur að hafa ekki fundið stelpuna.

Laugardalskvöldið fer síðan í það
sama, að leita að stúlkunni og ekkert
gengur, nema það að í miðri leit sinni
kemur hann auga á mjög myndarlega
konu. Hann gengur að henni og
virðist hún vera í virkilega annarlegu
ástandi. Það endar með því að hann
fer með þessari konu heim og þegar
hann kemur að húsinu hennar finnst
honum hann hafa komið þangað áður,
en pælir ekkert meira í því. Þau
gamna sér saman, eins og gengur og
gerist, klára sín mál og hann sofnar
síðan frekar fullur. Hann vaknar svo
um nóttina og fer að pissa, leggst svo
uppí rúm hjá konunni aftur og fer að
sofa. Þegar hann vaknar svo um
morguninn er konan að gefa honum
góðan morgunglaðning undir sæng-
inni og hann er, þegar þarna er komið
við sögu, skiljanlega gríðarlega
ánægður með lífið. Að morgun-
glaðningnum loknum stingur konan
hausnum undan sænginni...og viti
menn, þarna er stelpan sem hann

hafði verið að leita að kvöldið áður og
segir hún: "Ég vissi að ég myndi sjá
þig aftur!"

Honum bregður skiljanlega mikið við
þetta og fær næstum hjartaáfall þegar
stelpan spyr hann hvernig hann hafi
komist inn. Nú voru góð ráð dýr... og
hann klúðrar þeim einstaklega vel
með því að segja það að mamma
hennar hafði hleypt honum inn.
Stelpuhnátan verður yfir sig ánægð
þegar hún kemst að því að hann hafi
hitt mömmu sína og spyr hvernig
honum hafi litist á hana. Hann segir
að honum lítist vel á mömmu hennar
og hún biður hann að koma fram í
stofu því mamma hennar sé vöknuð.
Hann er togaður fram í stofu og þar
hittir hann mömmu hennar sem er eitt
spurningarmerki þegar hún sér hann.
Þá segir stelpan við mömmu sína:
"Mamma, þetta er strákurinn sem ég
sagði þér frá sem ég var svo hrifinn
af." Mamma fattar greinilega hvað er
í gangi, brosir blítt til hans og segir:
"Þetta er greinilega alger nagli."
Síðan fór drengurinn niður í dal, fór
beinustu leið í skransöluna og keypti
sér dulagervi. Meira hefur hann ekki
séð til stelpunnar, enda leyfa aðstæður
honum ekki að koma nálægt henni
aftur!

Gleðilega Þjóðhátíð!
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Þeir sem ekið hafa um Rangárþing
ytra hafa eflaust tekið eftir myndar-
legu býli er nefnist Ketilstaðir.
Ketilstaðir sem standa nær yst í
Torfastaðarlandi er u.þ.b. 212 ha. að
heildarstærð, gróið um fjórðung og
rýrt annað eins, en ríkt
um fimmtung.
Ketilstaðarlandið lig-
gur við hlið
Stebbagerðis, ofan
Njólabrekku við
Merkihrygg svo
kallaðan.
Við slakkann austan
við bæinn standa enn
þóftir gamla bæjarins
að Ketilstöðum sem
talið er að hinn
sögufrægi maður,
Ketill Bóndi, hafi reist
og stundað þaðan
búskap af mikilli reisn. 
Ekki er vitað svo
mikið um nánustu fjöl-
skyldu Ketils en í
Gráskinnu er talað um að hann sé
kominn af fólki Móðólfs Ketilssonar,
sem veginn var ásamt Þorsteini "tit-
tlingi" Geirleifssyni af Kára
Sölmundarsyni, eins og getið er í
Njálssögu. Þykja sú víg vera sérstak-

lega óheiðarleg þar sem Móðólfur var
ekki tilbúinn, enda önnum kafinn við
að hnýta skóþveng sinn. Þetta var
Kára líkt eins og hann átti kyn til því
við vitum jú öll hvernig móðir hans
lét, alltaf með leiðindi.
Segja má að óhöppin hafi fylgt
afkomendum Móðólfs því í
Mygluskinnu er t.d. sagt frá
sviplegum dauðdaga sonar Móðólfs,
Tjörva. Þannig var að Tjörvi, sem
hafði verið mállaus frá fæðingu, var
við vinnu í heyskap við annan mann,
Klofgeir "aumingja" Tumason, vinnu-
mann. Klofgeir þessi var mikill maður
að vexti, blindur og ekkert sérlega vel
gefinn. Þeir félagar voru í óðaönn að
binda heyið í bagga og máttu vera
snöggir því dumbungur var í veðri og
von á rigningu. Í hamaganginum þreif
Klofgeir í Tjörva, batt hann í bagga og
henti honum því svo næst í hlöðuna.

Þrátt fyrir mikla leit fannst Tjörvi ekki
fyrr en seint um haustið, þegar gefa
átti ánum, þá örendur.
Gegnum tíðina fylgdu þessari ætt
mikil álög og komum við því næst að
örlögum Ketils Bónda, eða því sem

næst. Í minningum sr. Þvengils
Þvengilssonar, sóknarprests að
Keldum, um Stórmenni Íslandssögun-
nar, segir frá  Katli er hafði miklar
áhyggjur af örlögum sinna nánustu og
óskaði eftir liðsinni vinar síns,
Kjartans Galdrakarls, við að létta af
þessum álögum. Kjartan varð við
þessari bón og fór svo að þeir hittust
af frumkvæði Kjartans við ósa
Þjórsár. Þess ber að geta að Kjartan
var vel við skál við athöfnina og fór
rangt með rímuna sem hann ætlaði að
nota við að létta álögin.
Rétt vísa er talin svo vera:

„Ekki máttu Ketill minn
Til himna þér að flýta
En í elli þá um sinn
Má ei dauðann sýta“

Kjartan fór svo með að talið er:

„Ekki máttu Ketill minn
Til himna þér að flýta
En í elli þá um sinn 
Uuu... Núna ertu spýta.“

Og á augabragði breytt-
ist Ketill í spýtu sem féll
í Þjórsána og rak út á
sjó.
Segir svo í seinni sögum
að nokkrir vel gefnir og
vaskir Vestmannaeyin-
gar hafi fundið Ketil og
tekið hann í fóstur. Hafi
ára Ketils verið svo upp-
numin með þá gæfu sem
í því fóstri var fólgin að
hann ákvað að vernda og
vaka yfir þeim í því

félagi sem bræðurnir hafa myndað til
að heiðra minningu hans.

Lengi lifi Vinir Ketils Bónda!

Dr. Þórir Ólafsson, ættfræðingur.

Þórir Ólafsson, ættfræðingur
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Bar Wars: Episode IV- The
Lost Tooth 

Myndin fjallar um félagana Murtu-
Bjössa og Vinstri Frey, þar sem þeir
söðla bari á eyju sem heitir Heimaey.
Þeir félagar lenda í mörgum skemmti-
legum uppákomum, eins og t.d. þegar
túlípanaskrímslin skríða inn um
gluggann hjá Vinstri Frey um miðja
nótt og þegar Murtu-Bjössi og Vinstri
Freyr kynnast hinum unga Jedi-
riddara, Tóta Pilot. Þó er hámark
myndarinnar slagsmál á einum þekkt-
asta bar eyjarinnar, þar sem Murtu-
Bjössi lendir í útistöðum við Darth
Rattus og missir tönn í skarkalanum.

Myndin er þrælgóð og samtölin eru
mjög skemmtileg, en þó á köflum ill-
skiljanleg. Kvikmyndataka er vel
heppnuð og tekst leikstjóranum að
fanga skemmtilega Noir tilfinningu í
myndina. 
Stjörnugjöf: ***/****

Top Scum: A þrett from ðí íst 
Hér er á ferðinni æsispennandi

og þrusuvel gerð flugorustumynd í
anda Pearl Harbor og Flyboys.
Myndin fjallar um flugkappana
Beggy "Don´t call me FEZ"
Steinbeck og Toti "Pilot" Orlinzki og
þeirra afdrif innan flughers
Bandaríkjamanna.  Þeir eiga í útistöðu
við efnilegasta flugmann flotans en
sættast að lokum við hann, þó að hann
sé hommi. Þeir félagar eru svo sendir
í fjölmargar flugferðir til miðaustur-
landa, þar sem þeir skjóta niður allt
sem ógnar þeirra lífsmáta.

Myndataka myndarinnar er góð og
samtölin einnig, þó þykir mér vanta
svolítið uppá persónusköpun, því
báðar aðalpersónurnar eru heldur
líkar.
Stjörnugjöf: ***½/****

Bar Trek 9: The final front-beer
Þessarar myndar leikstjórans
Lukas Moodysson hefur verið

beðið með óþreyju í mörg ár, enda er
Moodyson þekktur fyrir gott auga
fyrir leikurum sem og sögu.  Hér er
um að ræða svokallað
"Mocumentary" í dogma stíl, þar sem
fylgst er með nokkrum félögum á
djamminu, þeim Kolla, Gretti og
Ívari. Kolli fer hamförum fyrriparts
myndar, þar sem hann sýnir fólki
hvernig maður fiskar slagsmál og
hvernig er auðveldast að láta henda
sér út af skemmtistöðum. Grettir fer á
físuveiðar undir miðbik myndarinnar,
sem gengur upp og ofan hjá
drengnum og þótti mér sá kafli
myndarinnar hvað slakastur. Myndin
nær svo hámarki þegar Ívar fer yfir
veiðitækni sína og sýnir fólki í eitt
skipti fyrir öll hversvegna hann er
kallaður "Da Playah".

Myndin hefur hlotið fjölda tilnefninga
á kvikmyndahátíðum víðsvegar um
heim, m.a. á kvikmyndahátíðunum í
Cannes og Berlín. Þykir þetta lofa
góðu, þar sem myndin er ekki enn
komin út. Helsti styrkur myndarinnar
er þulurinn, en þar er á ferðinni
enginn annar en Daði "Hinn Pólski"
Guðjónsson, sem hefur mikla reynslu

af djammlífinu. Myndin er á allan hátt
vel heppnuð, þó að hún tapi nokkuð
flugi við miðbikið.
Stjörnugjöf: ****/****

The trill: A deadly catch
Hér er á ferðinni hrollvekju
spennumynd með sci-fi ívafi.

Skipsstjóri á trillu einni, sem heitir
Öllari VE, og stýrimaðurinn Hannes
eru staddir einhversstaðar útá ballar-
hafi við veiðar. Nótt eina vakna þeir
við skarkala úti á dekki og sjá þar
risavaxinn fisk. Skyndilega rís
fiskurinn upp og ræðst á Hannes.
Átta báðir skipsverjarnir sig nú á því
að þarna er kominn morðóður vél-
fiskur úr framtíðinni, sem er að hefna
fyrir alla þá fiska sem þeir kumpánar
hafa veitt.

Þessi mynd er hvað slökust af þeim
myndum sem árið 2008 hefur að
geyma í fórum sínum. Ekki nóg með
það að samtölin virðast stirð á
köflum, þá er eins og það hafi ekki
verið neitt eiginlegt handrit að mynd-
inni, leikarar virðast semja textann
jafnóðum. Einnig er myndatakan
arfaslök og lítur út eins og notast hafi
verið við heimilis upptökuvél.
Klippingin er einnig slæm og eru
atriði inná milli sem eru óskiljanleg
og þjóna engum tilgangi.
Stjörnugjöf: Kalkúnn/****
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Bíóárið 2008 verður vafalítið mjög
spennandi, þar sem margt mun bera á
góma.  Það vill einmitt svo skemmtile-
ga til að fjórar mest spennandi myn-
dir ársins 2008 eiga það sameiginlegt
að tengjast allar VKB á einn eða

annan hátt. Útrás bræðrafélagsins er
ótvíræð og hefur sannkallað VKB æði
brotist út í henni Hollívúdd, þar sem
kvikmyndafyrirtækin keppast af mik-
lum móði um að fá þá bræðurna til
liðs við sig. Við fengum Friðfinn Kára

Dagsson, stórspekúlant og men-
ningarséní, til liðs við okkur og
báðum hann um að fara yfir þessar
stórmyndir sem væntanlegar eru á
næsta ári.



Það er ekki hægt að komast hjá því að
skrifa um samgöngumál Eyjanna
þegar skrifin birtast í jafn virtu og
víðlesnu riti eins og Þroskahefti. 

Samgöngur milli meginlandsins og
Heimaeyjar varða okkur öll.
Hugmyndir um bættar samgöngur á
milli lands og eyja eru nokkrar eins og
t.d. nýr Herjólfur, ferjulægi í
Bakkafjöru, svifnökkvi, valslöngva
(brandari í boði Baggalútar), jarðgöng
eða nýjasta nýtt, Ormagöng. En hvað
eru Ormagöng? Ormagöng eru fræði-
leg fyrirbrigði sem voru mjög
áberandi í Star Trek og þá sérstaklega
í Deep Space Nine seríunum. Einnig
voru ormagöng áberandi í þáttunum
Stargate. Þar eru ormagöngin búin til
úr svonefndum "stjörnuhliðum" eða
"stargates". Ormagöng skjóta upp
kollinum við útleggingar á almennu
afstæðiskenningunni. Samkvæmt
kenningunni er hugsanlegt að þau

megi nota til að flytja sig til milli
staða á örskotstundu, jafnvel til að
fara aftur í tímann, eða jafnvel til
annarra alheima. Ormagöngin draga
nafn sitt af því að ef við ímyndum
okkur alheiminn eins og epli; það
tekur langan tíma að fara í kringum

það en svo er hægt að gera eins og
ormar, grafa sér göng í gegnum eplið
og stytta leiðina til muna.

Að svo stöddu er ekkert hægt að segja
til með vissu um tilvist eða gerð
ormaganga, þau eru enn aðeins fræði-
leg fyrirbæri sem ekki hefur verið
hægt að rökstyðja með athugunum.
Það er því ljóst að vísindamenn munu
halda áfram að rannsaka og skegg-
ræða þessi undarlegu fyrirbæri á
komandi árum. Þetta þýðir að undirri-
taður er búinn að tala í hringi um Star
Trek fyrirbrigði síðustu 20 línurnar
eða svo og þú lesandi góður hefur eytt
dýrmætum tíma þínum í að lesa þetta
rusl. Hefði ekki verið sniðugara að
æfa textana og gítargripin fyrir
komandi Þjóðhátíð?!

"Shields up! Rrrrred alert!"
Gleðilega þjóðhátíð!
Daði Guðjónsson

Daði Guðjónsson,
ormagangasérfræðingur
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Það var sumarið 1987, þegar ég og
nokkrir félagar mínir úr VKB fórum
saman í bakpokaferðalag, sem hét
reyndar þá pakbokaferðalag en pak-
boki er undanfari bakpokans sem er
mun einfaldari og gáfulegra apparat. Í
ferðinni voru undirritaður, Hannes
Kristinn Eiríksson, Þórir Ólafsson,
Kolbeinn Ólafsson og Tom Selleck,
sem jafnframt kostaði þessa för okkar.
Við byrjuðum á því að fljúga

niðureftir í karabíska hafið þar sem
ferðin átti að byrja, en vorum það
heppnir að vera þar á sama tíma og
verið var að kvikmynda stórmyndina
Cocktail með Tom Cruise. Það var
auðvitað Tom sem kynnti okkur fyrir
Roger Donaldson, leikstjóra myndar-
innar, sem síðan sýndi okkur hvernig
þetta fer allt saman fram og kynnti
okkur fyrir öllum leikurunum. Ég
man vel eftir því að Kolli og Bryan

Brown urðu hinir mestu mátar. Eftir
að tökunum lauk fórum við svo öll á
agalega fínt steikhús og haldiði að
hann Tom Selleck hafi ekki bara
borgað fyrir alla. Ekki amaleg byrjun
hjá okkur félögunum.

Eftir gríðarlegt partý, drykkjuleikina
hans Tom Cruise, eða Krúsaranns eins
og við kölluðum hann, alla nóttina
komumst við að því að það vantaði
Þóri, svo við þurftum að fara leita að
honum. Tom Selleck vildi hins vegar
verða eftir til að reyna ná hlutverki í
myndinni, sem gekk ekki mjög vel
hjá honum eins og kannski flestir vita.

Þóri fundum við síðan við bryggjuna
en hann hafði reddað okkur bát sem
hann keypti af þeldökkum sjómanni
sem hét Steve. Kaupverðið á bátnum
var ekki nema ein plata með
Stuðmönnum, sumar á Sýrlandi ein-
mitt, og sodastream tæki. Við
þökkuðum Steve kærlega fyrir og...

(Framhald annarsstaðar í blaðinu)
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Í tilefni af endurútgáfu á frægustu
plötu súpergrúbbunnar Opinar
Buxunarklaufar, Hriktir í stoðum, er
rétt að líta aðeins yfir feril þeirra.
Hljómsveitin er kanadísk að uppruna,
stofnuð af sonum verkamanna af
íslenskum uppruna í úthverfum Gimli.
Þeir voru alla tíð afar stoltir af
uppruna sínum og héldu fast í
íslenskar rætur sínar, enda gáfu þeir
hljómsveitni íslenskt nafn og sömdu
íslenska texta við flest laga sinna.

Tveir ungir drengir og Kansas
Uppruna hljómsveitarinnar má lík-
legast rekja til skólaballs í
grunnskólanum í Gimli veturinn
1974. Þá, þegar spilað var lagið
„Lonely Wind“ eftir hljómsveitina

Kansas, stukku fram á gólfið tveir
ungir drengir, sem fram að þeim tíma
höfðu ekkert þekkst, og hófu að dansa
og syngja sem þeir væru í leiðslu. Þar
sem þeir voru greinilega einu unglin-
garnir í Gimli sem höfðu nokkurn

minnsta áhuga á hljómsveitinni
Kansas tóku þeir tal saman og komust
fljótt að því að þeir ættu margt
sameiginlegt. Þetta voru engir aðrir en
aðallagahöfundar Opinnar Buxna-
klaufar, þeir Thorir Weigü, bassa-
leikari, og Hafthor Little, trommu-
leikari. Þeir hófu fljótlega að djamma
saman og semja drög að nokkrum
lögum, sem síðar áttu eftir að gera þá
heimsfræga... um stund.

Hljómsveit verður til
Snemma árs 1976, þegar þeir Thorir
og Hafthor höfðu spilað saman í rúmt
ár, var þá farið að langa til þess að
stofna hljómsveit. Þeir hófu leit sína
að hæfileikaríkum tónlistar mönnum,
nógu hæfileikaríkum til að verðskulda
það að spila með jafn miklum
snillingum og þeir töldu sjálfa sig
vera. Þá eitt laugardags kvöld er þeir
sátu að sumbli á hverfis pöbb sínum,
The Drunken Seagul, heyrðu þeir í
ungum og óþekktum, en þó afar efni-
legum gítarleikara, Viggo Luuve, þar
sem hann var að spila með hljómsveit
sinni, The Sexies. Þrátt fyrir algjört
hæfileikaleysi annarra hljómsveitar-
meðlima, skinu meðfæddir hæfileikar
Viggo í gegn. Eftir nokkrar fortölur
og, að því er sagan segir, um 40 White
Russian drykki, tókst þeim félögum
Thorir og Hafthor að telja Viggo á að
ganga til liðs við sig.

Fyrsta giggið
Þeir hófu að æfa af krafti, voru fljót-
lega komnir með þó nokkuð af frum-
sömdu efni og reyndu að koma sér á
framfæri. Í gegnum kunningsskap
redduðu þeir sér sínu fyrsta giggi, að

spila á stóra sviðinu á Íslend-
ingadeginum. Þeim var
afar vel tekið þær 13
mínútur sem intróið
að fyrsta laginu

þ e i r r a ,
„Mamma,

mér er illt í
maganum“, tók en um leið og Thorir
gerði tilraun til þess að syngja hófust
upp hávær mótmæli. Þetta endaði
með því að áhorfendur tóku til við að
henda radísum upp á svið, sem er víst
hin mesta móðgun á þessum slóðum.
Við það reiddist Thorir afar mikið,
eins og frægt er orðið, og hrópaði yfir
skarann ef einhver teldi sig geta gert
betur, þá skyldi hann sko fá að reyna.
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Viggo Luuve

Thorir Weigü



Söngvarinn fundinn
Við það vippaði sér upp á svið enginn
annar en hinn ungi, íslenski bóhem,
Sindri Freyr Thoralacius. Þrátt fyrir
að kunna ekki stakt orð af textum
hljómsveitarinnar, þá sýndi Sindri
fram á ótvírædda sönghæfileika sína
og ógurlega sviðsframkomu, nokkuð
sem annarhver unglingsdrengur á
Stór-Gimli svæðinu átti seinna meir
eftir að reyna að leika eftir.

Heimsfrægð
Eftir að hljómsveitin varð

fullskipuð var heimsfrægðin rétt
handan við hornið. Árið 1978 var svo
þeirra ár, þá kom út hin sívinsæla
plata Hriktir í stoðum og þeir lögðu af
stað í sína víðfrægu tónleikareisu,
Rokk og Rok. DVD upptökur af
þeirri reisu seljast í tugum eintaka á
hverju ári enn þann dag í dag. Þetta
árið trylltu þeir félagar líðinn með
smellum eins og „Regnhlíf í roki“,
„Flugan í súpunni“ og „Stúlkan á
barnum.“

Frægðin fellir risann
En frægðin steig þeim til höfuðs;
stofnendurnir Thorir og Hafthor fóru
að rífast eins og hundur og köttur,
Sindri týndi sér í mistískum
pælingum og Viggo sökk sífellt dýpra
í fíkn sinni í asíska tásveppi. Þegar
líða tók á árið 1979 jókst spennan
innan hljómsveitarinnar stöðugt. Það
endaði með því að upp úr sauð á tón-
leikum þeirra í íshokkíhöllinni í
Winnipeg, þann 21. september 1979,
þar sem Thorir henti bassanum í
Hafthor, gekk af sviðinu og settist við
barinn.

Önnur verkefni
Eftir þetta töluðust þeir Thorir og
Hafthor ekki við í tuttugu ár. Í mil-
litíðinni reyndu þeir ýmislegt fyrir sér
hver fyrir sig. Hafthor var um tíma
annar trommuleikari stórsveitarinnar
Loverboy, spilaði meðal annars
byrjunina í laginu „Working for the
weekend“, einu besta lagi rokk-
sögunnar. Thorir tók við um tíma sem
bassaleikari Motörhead, þegar
Lemmy fékk þá flugu í höfuðið að
reyna að einbeita sér að söngnum.
Sindri leysti Steve Perry af um stund
sem söngvari Journey, meðan Perry
fór að leita sjálfum sér í austanverðri
Indónesíu. Viggo leysti svo Richi
Sambora af til skamms tíma sem
gítarleikari Bon Jovi, meðan Sambora
var að jafna sig á slæmu rafmagnslosti
sem hann fékk úr voiceboxi á tón-
leikum í Madison Square Garden.

Endurfundir
Opin Buxnaklauf féll hinsvegar í
gleymskunnar dá næstu árin, eða allt

þar til Hafthor og Thorir hittust fyrir
slysni, þegar þeir voru báðir að sækja
um sama starfið í ágúst 1999 hjá
MacDonalds. Eftir stutt spjall og
nokkra BigMac borgara höfðu þeir
grafið stríðsöxina og byrjuðu þeir
síðan að hittast aftur reglulega og
djamma saman í bílskúrnum hjá
Hafthor. Sindri og Viggo bættust svo í
hópinn þegar á leið og hafðist uppi á
þeim, þar sem þeir voru farnir að
vinna á minnkabúi á Neskaupsstað.

Comeback
Hljómsveitin byrjaði að spila opin-
berlega á ný og lögðu í comeback tón-
leikaferð, sem náði hámarki þegar
þeir spiluðu á árshátíð
Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum
í mars 2001. Þeir tónleikar eru fyrir
löngu orðnir goðsagnarkenndir í
hugum aðdáenda þeirra um allan
heim, en á þeim spiluðu þeir alveg
einstakt cover af „If I Were You“, sem
Engelbert Humperdinck gerði að sínu
á sínum tíma.
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Sindri Freyr Thorlacius

Hafthor Small



Vinir Ketils Bónda hafa tekið sig til og
grafið upp nokkrar óuppgötvaðar
perlur íslenskrar dægurlagamenn-
ingar. Allar eiga þessar plötur það

sameiginlegt að hafa einhverra hluta
vegna flogið undir ratsjá tónlistar-
spekúlanta og útvarpsstöðva landsins.
Því er ekki annað við hæfi en að

kynna landanum fyrir rjómanum af
undirgrundartónlist íslenskrar
dægurtónlistar. Hægt er að nálgast
plöturnar í næstu skóbúð. 
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Áhöfnin á Öllara - Ort í sandinn

Áhöfnin á Öllara stundaði aldrei sjó-
mennsku. Þráin var þó alltaf til
staðar, en þegar á hólminn var komið
varð aldrei úr sjóferð einhverra hluta
vegna. Hér yrkja þeir félagar um
ástríðu sína fyrir því sem aldrei varð,
sjómennskuna. Lög eins og "Það er
rok, rok, ég ræ ekki", "Aldrei fór ég
suður á sjó", "Brimið það brýtur og
heima ég sit", "Leaving on a fishing 

boat?" og "Hver gleymdi spólukas-
sanum?" eru nokkur dæmi um þá
slagara sem prýða þetta tíma-
mótaverk, þar sem hugurinn er
tekinn fram yfir verkið.

Verð: 399 kr.

Dauður Vargur

Dauðarokkshljómsveitin Dauður
Vargur frá Sandgerði er hér með
frumraun sína á íslenskum markaði.
Upphaflega átti platan að koma út
síðla sumars 1991 en master upp-
takan týndist í gasvímu hljóm-
sveitarmeðlima. Upptökurnar fund-
ust nýlega í fórum Sigurjóns
Kjartanssonar, sem hafði notað eitt-
hvað af efninu við gerð kvikmynd-

arinnar Nói Albínói.

Þetta er platan sem aldrei varð og eru
miklar vonir bundnar við að þessi
plata komi til með að hrinda af stað
nýrri dauðarokksbylgju í íslensku
tónlistarlífi.

Verð: 9.900 kr.

Tumi Vembill - Eldur í iðrum

Fóstbróðir Einars Arnar Benedikts-
sonar, Tumi Vembill, hefur nú gefið
út sína fimmtándu plötu, en alls hafa
plötur hans selst í rúmum 200 ein-
tökum á Íslandi. Nýja plata hans er
tvímælalaust sú allra besta hingað til
og hefur t.a.m. selst gríðarlega vel í
Nýju Gíneu og Tíbet. Tumi fer ekki
hefðbundnar leiðir í sínum tóns-
míðum og notast mikið við dýra-

hljóð í upptökum sínum. Þar má
greina meðal annars breimandi ketti,
deyjandi gíraffa, hóstandi múldýr og
öklabrotnar kýr. Ekki fyrir hvern sem
er, nema viðkomandi hafi hlotið
alvarlega höfuðáverka einhvern tíma
á síðustu 6 mánuðum.

Verð: 22 kr.



Sigfús Kvaran - Nikkan og ég

Sigfús Kvaran er að vestan. Hann á
góða konu og fallegan hund og hefur
komið sér vel fyrir á sveitabæli rétt
austan við Patreksfjörð. Nikkan er
hans líf og yndi. Hann tók upp
ástarsamband við hana meðan hann
var til sjós og samdi lungann af efni
plötunnar meðan hann sigldi um
höfin blá. Lög eins og
"Síbabbílúlasjísmæbeibí", "Nikkan 

og hafið", "Þetta er sko enginn físi-
belgur, þetta er nikkan mín!", "Sjáðu
hvað ég keypti fyrir matar-
peningana!" og "Ég vil sko enga
takkanikku!" hafa brætt hjörtu land-
ans um áraraðir og eru nú loks fáan-
leg í einu safni.

Verð: 499 kr.

Kingur - Auður strigi

Stórlistamaðurinn Kingur er ekki
eins og fólk er flest. Lögin á plöt-
unni fjalla öll um leitina að
innblástri, en þar sem Kingur virðist
engan innblástur hafa fengið meðan
á upptökum plötunnar stóð hljómar
niðurstaðan svipað eins og ef
sníkjudýr væri að nærast á graftar-
bólu í innanverðum endaþarmi lista-
mannsins. En það er ekki þar með 

sagt að platan sé alslæm. Eins og tit-
ill plötunnar gefur til kynna, þá gerir
Kingur sér fyllilega grein fyrir
ástandinu og slíku intróspektjóni ber
ávalt að hæla. Kingur á margt eftir
ólært í þessum geira, eins og t.d.
hvernig á að spila á hljóðfæri eða
beita röddu sinni svo hann hljómi
ekki eins og kyrktur hani, en þetta er
allavega skref í rétta átt.

Verð: 1.990 kr.

Valdi og Skúli - Horft um öxl

Ný hljómplata er kominn út með
þeim félögum Valda og Skúla sem
eru landsmönnum kunnir fyrir lög
eins og "Hingað og ekki lengra",
"Litir hafsins" og hið sívinsæla lag
"Gefðu mér pening, amma!". Nú
hafa þeir kumpánar ákveðið að gefa
út plötu sem ætti að höfða til gam-
alla aðdáenda þeirra sem og nýrra
því þeir ætla að gefa öll gömlu góðu 

lögin sín út í nýrri rokk-sinfónískri
útgáfu, þar sem Valdi fer á kostum á
fagottinn sinn og Skúli spilar sitt
fræga sóló úr "Gefðu mér pening,
amma!" á lútu. Gífurlega metnaðar-
full plata hjá þeim Valda og Skúla
sem ætti að koma flestum í gott skap.

Verð: 1.299 kr.
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... sigldum af stað. Eftir tveggja daga
siglingu, í vestur að við héldum,
vorum við komnir langt út á rúmsjó
og nokkuð ljóst að Ameríka var ekki í
þá átt sem við sigldum... hver sem
hún í raun og veru var. Kolli var
orðinn nokkuð stressaður yfir því að
vatnið skyldi vera að klárast en Þórir
var strax byrjaður á því að finna
aðferð til að eima sjó. Ég og Hannes
vorum að reyna finna eitthvað út úr
þessu með bátinn vegna þess að olían

var að klárast líka... hvað þá?

Þegar allt var að verða algjörlega von-
laust sáum við glitta í eitthvað við
sjóndeildarhringinn. Þetta var pottþétt
eitthvað, því óreglulegt var það í
laginu og greinilega ekki á hreyfingu,
svo við töldum þetta ekki vera sjón-
hverfingu. Þegar við nálguðumst
apparatið sáum við að um var að
ræða...
(Framhald annarstaðar í blaðinu)
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Höskuldur Pétur Gunnarson Hjökk
skrifar.

Nú er mjer ekki skemmt. Jeg man þá
tíð er fólk mótmælti á vitiborinn hátt.
Jeg man eftir Keflavíkurgöngunni.
Jeg man eftir verkföllum sjómanna.
Jeg man eftir þega vinur minn, Helgi
Hóseason, sletti skyrinu. Jeg man fífil
íslenzkrar þjóðar fegurri. Þegar jeg
kveiki á sjónvarpinu og horfi á frét-
tatíman hjá ríkissjónvarpinu þá
blöskrar mjer. Þarna er ungt fólk á
vappi eins og fábjánar, klædd í skrípa-
föt af mærðum sínum, sem allar voru
hippar eins og þeir. Þeir haga sér svo
eins og smábörn! Þetta unga fólk fer

fyrir einhvurskonar hópi sem kallar
sig Save Iceland, hvað svo sem það
nú þýðir. Þetta unga fólk vill meina að
stóriðja sé að drepa Ísland og íslensku
þjóðina. Jahh svei segi ég nú bara.
Veit þetta fólk ekki að með stóriðju er
verið að skapa störf, störf fyrir þau
sjálf og jafnvel afkomendur þeirra.

Nei, það er sko ekki stóriðja sem er að
eyðileggja okkar ástsæla land, það eru
þessir sveimhugar sem haga sér líkt
og þessi hópur sem ég minntis á, Save
Iceland. Ungt fólk sem þykist vera að
vinna en hangir á atvinnuleysisbótum
eða listamannalaunum og borar bara í
nefið. Það þykir jú fínt í dag að sjúga

ríkisspenan. Þetta fólk er upp til hópa
húðlatt og grunar mig að þarna leynist
einhverjir sódarar. Ég mun skrifa
sérstaklega um sódarana í öðru bréfi
seinna.

Í mínu ungdæmi þá tíðkaðist að vinna
vinnuna sína og ef maður kvartaðieit-
thvað þá var maður bara sendur heim
með pokann sinn. Þetta fólk ætti að
sjá sómann sinn í að velja sér eitthvað
verðugra verkefni til að berjast fyrir,
eins og til dæmis íslenzkri tungu, hún
á nú í vök að verjast með allt þetta
erlenda sjónvarpsefni flæðandi yfir
okkur sinkt og heilagt, svo ég tali nú
ekki um innflytjendurna. Fuss! Ungt
fólk í dag, það áttar sig hreinlega ekki
á því hvað það hefur það gott. Farið
nú að hunskast til að sjá að ykkur og
hætið að faðma þessi helvítis tré!

Höfundur er eldriborgari 
og stoltur Sjálfstæðismaður.

19

...við uppgröft í Svíþjóð hafi Sven
og kollegi hans Harlald Nörqvist
fundið grafreit í Álandi þar sem
grafin voru lík höfðingja sem og
venjulegra víkinga. Í þessum gröf-
um fundust munir sem þóttu mjög
merkilegir. Ef rýnt er gaumgæfilega
í þá má sjá glitta í stafina VKB.

Þessir stafir, sem slíkir, eru ekki
þekktir innan hins Norræna
Fúþarks, sem er þekktara sem
víkinga-rúnir. En ef Fúþarkið er
skoðað betur þá má finna þar rúnir
sem fræðimenn á borð við Turville-
Petres telja að tengist VKB á

ótvíræðan hátt. Ekkert V er að finna í hinu gamla Fúþarki, eingöngu W en það
stendur fyrir "þægindi og gleði". Næst ber að nefna K, sem sumir telji að þýði
"veikindi", en Turville-Petres vill meina að það standi fyrir "kjark". Að lokum er
það svo B, sem stendur fyrir "birki" og "bræður", en birkitré voru mjög heilög
að mati víkinga, þar sem þau voru talin búa yfir kyngimögnuðum töfrum og voru
heillarúnir yfirleitt skornar í birki, svo þær væru sem máttugastar. Haakon
Shetelig, pófessor við Háskólann í Kaupmannahöfn, kom einnig með
áhugaverða kenningu um tengls VKB við goðin. Hann telur að V standi fyrir
Vila eða Vé, bræður Óðins. V, eða W rúnin, þótti veita mönnum happ og gæfu,
en Vili og Vé blésu lífi í Ask og Emblu ásamt Óðni í sköpunarsögunni í Völuspá.
Vili og Vé standa fyrir lífsanda og heilsu og telur Shetelig þá vera uppistöðuna
í V-inu í VKB, sem er merkilegt sbr. það sem hefur komið fram áður um vern-
dun VKB á lífinu, andanum, lífsviljanum ofl. K rúnin var notuð til að fæla frá
veikindi en einnig nýttist hún í bardaga, þar sem hún stóð fyrir kjark. Shetelig
ætlar goðinu Kvasi K, þar sem Kvasir stendur fyrir andgjöf og hefur VKB svo
sannarlega verið andgjöf fyrir allan heiminn sbr. Frímúrarana ofl. álíka samtök í
þeim geira.

Þá komum við að B, en þar vill Shetelig hallast að því að sjálft bjarta goðið

Baldur eigi þann staf. Baldur stendur fyrir friði, útgeislun og endurfæðingu, líkt
og meðlimir VKB frá upphafi hafa sýnt fram á. Þeir berjast fyrir friði, bera
ótvíræða útgeislun og endurfæðing VKB á sér stögðugt stað, þar sem á um-
brotatímum hefur oft verið reynt að leysa upp VKB. En það hefur ekki tekist,
vilji þessara öflugu samtaka er einfaldlega of mikill. Olaf Olsen, lektor við
Háskólann í Árósum hefur kynnt sé kenningar Shetelig og gengur hann svo langt
að tengja VKB við ragnarök og jafnvel heimsendi Nýja Testamenntisins. Hann
er á þeirri skoðunn að Baldur sé holdgervingur Krists og við dauða hans mun
heimurinn enda. Þetta er mjög merkilegt ef við skoðum þá staðreynd að Baldur
var í raun...

...krrrssshh... „...living in a lonley world!“ ...krrrssshh... „Mótmælahópurinn
Saving Iceland var handtekinn í dag“ ...krrrssshh... „Mig vantar pínu víxil...“
...krrrssshh...

Nú verður fluttur 6. þáttur í spennu og sakamála-útvarpsleikritinu "Bleikju-
Skækja" eftir Hr. B. Atlason. Með aðalhlutverk fara Sólvei Arnardóttir, Pálmi
Gestsson og Þór Túliníus.

4.kafli í 6. þætti.
11. atriði "Skækja á flótta"

(Fótatak heyrist, líkt og maður sé að hlaupa. Þungur andadráttur fylgir og í bak-
grunni heyrast óskiljanleg köll. Skyndilega hætta fótatökin, líkt og mennirnir
hafa hætt hlaupunum.)

Rannsóknarlögreglumaður 1: „Stoppaðu!“
Rannsóknarlögreglumaður 2: „Rólegur, við viljum bara ræða við þig.“
Haraldur Black: „Ég hef ekkert við ykkur að ræða!“
Rannsóknarlögreglumaður 2: „Láttu ekki svona Haraldur, við vitum hvað þú
ert að fela. Segðu okkur bara hvar hún er og við látum þig vera.“
Haraldur: (Hlær) "Ég veit ekkert hvað þið eruð að tala um. Ég...“ (Þungt högg
dynur á Haraldi, hann öskrar). „HVAÐ ERUÐ ÞIÐ AÐ GERA!!!?“

Rannsóknarlögrelumaður 1: „Fyrst þú neitar að gera þetta með góðu, þá
neyðumst við til að beita valdi til að fá uppúr þér hvar hún er. Hvar er Bleikju-
Skækjan HARALDUR? HVAR!?“
Haraldur: "Þið getið lamið mig eins og þið viljið, en ég mun aldrei segja ykkur
hvar Skækjan heldur sig. ALDREI!!"
Rannsóknarlögrelumaður 2: „Þú um það Haraldur. Mér þykir leitt að þetta
þurfi að enda svona.“ (Fleiri högg heyrast dynja á Haraldi og hann stynur og
öskrar. Að lokum fjara höggin út og Haraldur liggur hreyfingarlaus í sundinu.)
„Svona þetta er nóg, hentu honum inní bíl. Hann talar kannski við okkur þegar
hann rankar við sér.“

4.kafli í 6. þætti.
12. atriði "Haraldur Black er týndur"

Gunnhildur Löve: „Ég vona nú að hann Haraldur fari að láta sjá sig.“
Tryggvi Jóns: „Hafðu ekki áhyggjur Gunnhildur, Haraldur getur séð um sig
sjálfur. Þú veist jafnvel og ég að hann var hátt settur í hernum áður en að
Skækjan kom til sögu.“
Gunnhildur: (Ergileg) „Þú talar um Skækjuna eins og hún sé plágan. Það
virðast allir halda að staða Haraldar, staða okkar sem berjast enn fyrir málstaði
Skækjunnar, sé lægri en allra hinna. Það er komið fram við okkur eins og
holdsveika.“
Tryggvi: „Vertu ekki svona meló-dramantísk Gunnhildur, þú veist að Haraldur
gróf sína eigin gröf þegar hann ákvað að trúa Skækjunni. Sína gröf og gröf
okkar hinna, svokallaða fjöldagröf.“
Gunnhildur: „Já, líklega. En það fær mig alltaf til að hugsa til baka. Áður en
að Skækjan kom til sögunnar, þá...“ (Dyrabjallan hringir, Gunnhildur hrekkur
við) „Haraldur!“
Rannsóknarlögrelumaður 1: „Opnið hurðina, þetta er lögrelan. Við höfum
fundið...“

...krsshhh.... „...hundurinn Lúkas virðist vera við hestaheilsu...“ ...krsshh... „Við
syngjum hæ hæ hó...” ...krrssshhh...........

ÞROSKAHEFTI 2007



Mér datt í hug um daginn hvað myndi
gerast ef Bubbi Morthens færi aftur í
tímann og hitti sjálfan sig fyrir svona
25 árum. Já, maðurinn væri bara að
keyra á jeppanum sínum sem hann
fékk hjá B&L fyrir að tala um
drullupolla í Elliðadalnum og segja
hve frábært það sé að keyra einn um
landið, þegar skyndilega opnast upp
rifa í rúm-tíma-samfellunni - eða hvað
sem þeir kalla þetta í Star Trek - og
hann væri kominn til ársins 1982.
Ég meina, því skyldu bara vera rifur á
rúm-tíma-samfellunni úti í geimnum?
Og af hverju hljómar "rúm-tíma-sam-
fellan" eins og eitthvað mystískt
hjálpartæki ástarlífsins? Í Star Trek
hljómaði það alltaf afar speisað:
"Space Time Continuum". Maður sér
alveg fyrir sér geimskipið, fullt af
geimverum með augu á stilkum og
geislabyssur. Þetta gengur hinsvegar
ekkert upp á Íslensku.

Allavega, Bubbi Morthens endar í
fortíðinni og hittir sjálfan sig á næstu
bensínstöð. Já, ég veit vel hvað þið
haldið; Kommúnistinn 1982-Bubbi
mundi lemja Kapítalistann 2007-
Bubba. Þið hafið svo kaldhæðna sýn á
tilveruna, og fólkið og dýrin og allt
það. En ég held ekki. Ég held að
2007-Bubbi Morthens væri nógu
skynsamur til að vera ekki að koma af
stað slagsmálum við sitt yngra og
útúrdópaða sjálf. (Eða eins og það er
orðað nú til dags: Koma af stað
slagsmálum gegn sínu gamla sjálfi.
Það er allt "gegn" öllu nú til dags.
Ofbeldi gegn konum, áreiti gegn
börnum, fólk jafnvel borðar gegn
morgunmatnum núorðið).

Já, við vitum vel að Bubbi skar örugg-
lega upp 1000 þorska, og stálaði

nokkra hnífa og svo dó einhver kunn-
ingi hans inná salerni. En það er samt
fullmikið að hitta sjálfan sig úr
framtíðinni, komast að því að maður
hefur náð langt og lemja sig svo í
öfundskasti. Ég held ekki að það
myndi gerast - þó pælingin sé
áhugaverð, svona eins og Alien vs.
Predator, eða Godzilla vs. Gamera,
eða Ísbjörn vs. Tígrisdýr. Ég meina,
við höfum tvítugan mann í blóma líf-
sins annars vegar, svolítið vannærðan
eins og Íslendingar voru þá, tekinn af
drykkju og þreyttan af vinnu og
böllum; og hinsvegar nokkuð frískan

mann yfir fertugu, sem stundar box og
er örugglega 20 kílóum þyngri en 25
árum áður.

Burtséð fá öllum slíkum pælingum,
þó þær séu mjög áhugaverðar, þá held
ég samt að þær séu bara hugarleik-
fimi. Bubbi þá og Bubbi nú hefðu svo
margt að tala saman, Bubbi þá gæti
spurt af hverju Bubbi nú hefði breyst
svo mjög, og Bubbi nú gæti spurt
Bubba þá hvað gerðist þessa daga sem
drykkja og lyf hafa stolið úr minni.
Eða þeir gætu rætt um veðrið, sem er
bara engan vegin nóg fyrir blóðþyrst
fólk eins og okkur.

Ég meina, ef þið hittuð ykkur úr
framtíðinni, mynduð þið koma af stað
slagsmálum? Ekki ég. Ég myndi vilja
vera samferða á leiðinni til baka.
En að alvarlegri málum: Af hverju
býst fólk svo oft við ofbeldi - því
versta? Kommi hittir sjálfan sig úr
framtíðinni, og kemst að því að hann
er orðinn að borgara, og þið haldið
strax að komminn muni rísa upp,
alveg foxillur og lemja framtíðar-sig.
Hvað er að ykkur, gott fólk?

Það má ekki aka hraðar en 90, því þá
munum við öll deyja! Það má ekki
selja viský í Hagkaup, því þá verðum
við öll alkóhólistar! Það má ekki fara
með naglaklippur í flugvél því þá gæti
mannlegt samfélag hrunið! Það má
ekki vera með vasahníf því maður
gæti freistast til að skera alla í
heiminum á háls! Það má ekki
einusinni pissa bak við hurð!

"En ég sjálfur", hugsar þú, "ræð við
að aka um á meira en 90. Ég verð ekki
alki af að fá mér smá viský. Ekki
mundi ég reka neinn á hol með hníf
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eða naglaklippum. En Bubbi
Morthens, hann er sko stórhættulegur
sjálfum sér, hitti hann sig 25 árum
yngri!"

Sem er kjarni málsins. Flest okkar
treystum okkur til að hegða sér vel, en
við treystum ekki öðrum til að gera
slíkt hið sama, þó ljóst sé að fæst
hinna séu haldin nokkurri löngun til
illvirkja. Hvaðan kemur þessi tor-
tryggni? Hún virðist breiða úr sér með
tímanum - brennivín til dæmis hefur
þótt mikið böl síðan amma var ung,
en það er ný ztil komið að ekki megi
vera með vasahníf. Og fyrir 25-30
árum þótti ekki tiltökumál þó maður
rölti gegnum bæinn með riffil í
hendinni. Til dæmis var Ameríska
leyniþjónustan ræst út vegna eins sem
var á rölti með riffill þegar Reagan og
Gorbi voru í höfða. Hann sá ekkert
athugavert við hegðun sína, þó þeir
væru á öðru máli. Pabbi lét einusinni
frænku mína labba fram og aftur um
Akureyri með einhvern riffil sem
hann átti. Það var um miðjan dag og
ekki var víkingasveitin kölluð út, né
var sóttur liðsauki til Noregs til að
hjálpa við að hafa hemil á ástandinu.

Ég sé ekkert á bak við þessa undar-
legu breytingu annað en áróður frá
fjölmiðlum. Ofbeldi, jafnvel þó það
sé ekki til, trekkir. Hugsið út í það
næst þegar víkingasveitin er kölluð út.

Af reynslu eigið þið að vita að ekkert
mun gerast, það kemur alltaf á daginn
að það var ryksugurör, eða
nágranninn sem tilkynnti málið var
fullur, eða eitthvað svoleiðs. En alltaf,
innst inni, vilduð þið að einhver
myndi skjóta. Smá hasar, svona einu
sinni. Mér þykir leitt að skemma þetta
fyrir ykkur, en það verður enginn
hasar. Hugsið aðeins um þetta:
Jafnvel þó starfsmenn ríkisins færu í

hús og gæfu öllum íbúum landsins
vélbyssu, flösku af brennivíni og kíló
af kóki, þá samt yrði ekkert úr því. Já,
ég geri mér grein fyrir að flestir búast
við að nágrannar þeirra drekki sig
fulla, búi til fjall úr kókinu sem þeir
sjúga allt í aðra nösina áður en þeir
æða út á svalir með vélbyssuna og
öskra: "Say hello to my little friend",
áður en þeir spreyja kúlum yfir bæinn. 
En... fæstir hefðu not fyrir kíló af
kókaíni - þetta yrði slæmt ár fyrir
salana, gósentíð fyrir neytendur, sem
mun líklega ekkert fjölga að ráði. Ég
nota þetta stöff ekki. Þekki engan sem
ég veit að notar það. Hvað ætti ég að
gera við það? Nota það í stað hveitis
til að gera eggjaköku? Flaska af
brennsa rennur niður á einu eða
tveimur fylliríum eða er drukkin fyrir
svefn á einu ári, hugsanlega geymd
uppí hillu af einhverjum til minnis, og
vélbyssan... fólk hefur lítinn tíma til
að fara að skjóta, en sumir hefðu
örugglega gaman af að fara með hana
niður í fjöru nokkrum sinnum á ári til
að skjóta flöskur, máva eða hvað eina.
Það myndi ég gera.  En þú?

Ásgrímur Hartmannsson

Einu sinni var Bubbi kommúnisti
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Ragnheiður Bára Ástudóttir skrifar.
(raggabara@hotmail.com)

Hvernig er það með okkur Íslend-
inga? Ætlum við aldrei að læra? Erum
við alltof stoltir til að geta tekið
sönsum? Hvað er málið? Nú hafa
hvalveiðar lengi verið stundaðar af
Íslendingum og helsti markaður til
sölu á þessum yndislegum dýrum er
innanlands, þá helst hjá einhverjum
örfáum veitingahúsum sem sjá ekki
sóma sinn í því að taka þessar
myndarlegu og bráðgáfuðu skepnur af
matseðlinum. Þó er eitthvað af hval-
num flutt til Japans, en það er þó bara
örlítið brot af því sem veitt er; megnið
er selt hér innanlands. Og hvenær er
þetta svo snætt? Jú, á Þorrabótum þar
sem gamalmenni og dýrafasistar
koma saman og leggja sér til munns
hvalinn, sem búið er að súrsa og brasa
á ýmsan, ógeðfeldan máta. Ég vil ekki
minnast á veiðiaðferðir íslendinga á
þessum fögru dýrum, því þá brest ég
yfirleitt í grát af reiði og sorg.

En hvað er í gangi spyrja nú margir,
hvers vegna er enn einn nöldurseggur-
inn að kvarta yfir hvalveiðum
Íslendinga? Svarið er einfalt: Nylon!
Einar Bárða (Guð blessi manninn)

hefur svo sannarlega
komið okkar litla
Íslandi á kortið með
stofnun söngsveit-
arinnar Nylon og
grunar mig að nýja
drengjasveitin hans
eigi einnig eftir að
gera álíka stóra
hluti. Stúlknasveitin
Nylon hreif alla íbúa
Íslands með sér
þegar hún leit
dagsins ljós. Ungir
janft sem aldnir
hópuðust í plötu-
búðir til að kaupa
diskana þeirra og
fjölmenntu á allar

þær skemmtanir þar sem stúlkurnar
komu fram. Heimurinn virtist brosa
við þeim, en hvað gerist. Þegar Einar
fer með stúlkurnar til Englands og er
búinn að kynna þær reglulega vel fyrir
Englendingum, þá fara íslenskir
hvalafasistar að láta í sér heyra. Á
meðan stúlkurnar okkar í Nylon vilja
bara gleðja fólkið með söng sínum þá
vilja þessir bölvuðu dýranasistar
murka lífið úr hvölunum sem synda
innan lögsögu okkar (í huga mér
sprettur upp mynd af Kristjáni
Loftssyni, hjá Hval hf, með stutt yfir-
varaskegg og hárið greitt til hliðar).

Gengi Nylon var ekki gott í Englandi,
allt sökum þessara hvalakvalara og nú
er eitt reiðarslagið riðið yfir enn,
Emilía Björg Óskardóttir hefur
ákveðið að kveðja Nylon
söngflokkinn sökum hótunarbréfa
sem hún hefur fengið frá dýra-
höturum. Hvað er að gerast á okkar
litla landi? Ég er svo sár og reið útí
fólkið mitt! Ég á bara ekki eitt
aukatekið orð yfir hvernig fólk lætur
við hana Emilíu og vinkonur hennar í
Nylon. Stöndum saman dýravinir,
látum þetta fólk finna til tevatnsins og
sýnum Emilíu og Nylon að við viljum
heyra meira frá þeim!

Höfundur er 3 barna einstæð móðir 
og talsmaður Save Iceland hópsins.
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Emilía neyddist til að hætta

Nú geta allir talað nörd!  Þessari bók hefur verið
beðið eftir í allavega 2 ár.  Við í VKB höfum fengið
í hendurnar forsmekkinn af vasa-orðabókinni sem
allir hafa beðið eftir, fyrir valinu varð hinn vinsæli
WoW kafli.  Gjöriði svo vel og Live long and pros-
per.

DPS - Drinks Per Seconds, yfirleitt notast þegar
farið er í staupkeppnir eða "chug" keppnir "Komdu
á barinn í smá DPS!"
Tank - Player, graðnagli, sá sem reynir við físur.
Að tanka - Að reyna við físur.
Sunder/að sundera - Að brjóta ísinn, létt spjall.
Execute/að execute-a - Að fara alla leið með
dömunni sem var tönkuð.
Lagg - Ofurölvun, þvoglumæltur.
Imba - Maður sem getur drukkið óeðlilega mikið
magn áfengis án þess að deyja.
Relog - Að byrja aftur að drekka.
Agro - Að trufla, vera með leiðindi sbr. Ef einhver
er að tanka og félagi hans truflar þá er hann að pulla
agro.
NooB/NaB/NuB - Hænuhaus, maður sem þolir lítið
magn áfengis.
Rogue - Aðili sem heldur framhjá, aðili sem stelur
físum frá öðrum.
Paladin/Pally - Óvirkur alki.
DoT - "Drinks over Time" margbreytilegt stig
ölvunnar.
Warlock/Lock - Gothari.
LoL - Kynlífsstelling, "Liggur orðið Lárétt" helsta
takmark tanksins. 
MB - "More Beer/Meiri Bjór" yfirleitt fylgir þessari
línu upphrópunarmerki.
Hunter - Sá sem eltir uppi físur og reynir við þær
ekki ólíkur Tank, getur þó endað á því að fá áráttu og
byrjað að "stalka" físur.
Grey gear- Vinnuföt.
Rare gear - Hversdagsföt.
Superior gear - Djammföt.
Epic gear - Helstu tískumerki, smóking, kjólföt,
armani-jakkaföt, síðkjólar (fyrir kvk nörd) osfv.
Legendary gear - No one knows!!!
Druid - Hippi, grænmetisæta, Saving Iceland
plebbi
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Nýr Andvari
Það var í nóvember 2006 sem ég fjár-
festi í frambyggðum trébát sem ég var
svo heppinn að geta látið heita
Andvari VE-100. Það var einmitt
nafnið á bátnum sem hann Jóhann
Halldórsson, bróðir ömmu minnar,
átti en hann var bráðkvaddur árið
2004m aðeins 62 ára gamall. Hann
var mjög góður og skemmtilegur
maður og hélt ég mjög mikið uppá
hann. Það var því mjög mikill heiður
að fá þetta nafn á bátinn.

Prufukeyrsla
Eftir stórkaupin hófst síðan mikill
vinna í að græja bátinn og gera hann
eins og ég vildi hafa hann. Ég fékk
loksins haffæri um miðjan febrúar, en
þá var vertíðin að byrja á Glófaxa, þar
sem ég stundaði sjó, og stóð hún út
apríl. Fyrsti róðurinn var farinn seinni
partinn á páskadag til að prófa
græjurnar og komu tveir félagar mínir
með. Allt saman virkaði bara ágæt-
lega, nema félagarnir, sem voru frekar
slappir eftir að hafa fengið sér aðeins
(örugglega of mikið) neðan í því
kvöldið áður.

Fyrsti túrinn
Fyrsti alvöru túrinn var svo farinn

laugardaginn 21.apríl en ég komst
ekki fyrr en um tvö leitið því ég þurfti
að fara út að leggja netinn á Glófaxa
um morguninn. Haldið var af stað um
tvö leitið og var Hannes Kristinn
Eiríksson (kokkur, stýrimaður og
útgerðarstjóri) með í för. Það var
haldið norður á Sandagrunn og vorum
við komnir á staðinn um þrjú leitið.
Voru þá rúllurnar settar út og hífðu
allar rúllur nánast um leið og þær voru
komnar í botn. Það lá við að
stórþorskur væri á öllum járnum!
Vorum við þarna í ca. 3-4 tíma og
náðum við að skrapa rúm 400 kíló af
þorski. Ég átti örlítinn kvóta, eitt tonn
af þorski og eitt tonn af ufsa, sem fé-
lagi minn hann Beddi á Glófaxa lét
mig hafa til að starta þessu.

Lítið fiskirí
Það er ekki hægt að segja að mikið
hafi verið róið í
sumar, en ég er
búinn að vera vinna
mikið í húsinu mínu
og svo er líka bara
ekkert fiskirí til að
sækjast eftir, hef
farið mest uppí 700
kíló í einum túr.
Þetta er eiginlega

bara búið að vera mjög dapurt hérna
heima við en stóru hraðfiskibátarnir
hafa fengið ágætt austur á Vík og
Kötlugrunni. Það er orðið of langt
fyrir bát eins og minn að fara. En
sumarið er ekki búið og  vonandi á
þetta eftir að glæðast eitthvað austur í
kanti, en þangað eru tæpar 20 mílur. 

Framhaldið óljóst
Svo verður bara að sjá til hvernig
þetta verður með okkur kvótalausu
einyrkjanna á nýju kvótaári, eftir
þessa miklu skerðingu á kvóta sem er
í vændum. Báturinn er kvótalaus og er
svolítið bras að vera alltaf í því að
redda kvóta. Þrátt fyrir það gengur
bara alveg þokkalega og maður er
svona hægt og rólega að komast inn í
þennan bissness. Allt tekur þetta sinn
tíma og allt þarf þetta að lærast.

Hér með lýk ég þessum skrifum, ég
þakka lesturinn og segi bara gleðilega
Þjóðhátíð!

Hafþór Halldórsson,
skipstjóri og útgerðarmaður á
Andvara VE-100.

Haffi mundar pípuna um borð í Andvara VE-100
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Sögnin „Að prjóna marmelaði“ er vel
þekkt úr brandara sem hljóðar svo:
„Einu sinni voru tvær beljur sem sátu
upp í tré að prjóna marmelaði, þá
flaug hestur framhjá og önnur beljan
sagði: 'Hann hlýtur að eiga hreiður
hérna rétt hjá.'“ Það sem fæstir vita
hins vegar er að þetta er raunverulegt
orðatiltæki og er vel kunnugt í ísl-
enskri tungu.

Orðatiltækið "...eigi að prjóna
marmelaði" þekkist víða í fornu máli.
Fyrst kemur það fram í 11. kafla
Þórðar sögu Hreðu, þar sem stendur:

„ ... og riðu þeir nú meðfram höm-
runum með brugðum sverðum.
Stekkur þá Ásmundur af baki og
kveður við að ekki sé allt með felldu
hér. Ormur Goði svarar þá ‘Eigi er
enn sultunni hnoðið’ (Íslensk fornrit
XXXIV, 98 (stafsetningu breytt.))“

Átti hann við með því að Ásmundur
gengi ekki heill til fjalla og að hræð-
sla við óvini væri farin að hafa áhrif á
ákvarðanatöku hans. 

Í gegnum árin hafa orðtök þessa
orðatiltækis breyst og þá sérstaklega
með tilkomu nýrra vörutegunda á 19.
öldinni, þegar íslendingar sáu marme-
laði í fyrsta skipti frá Kínaskipunum

frægu. Fundinn er þessi texti úr dag-
bók Alfreðs Sörensens Köppling,
bæjarkaupmanns á Eskifirði: 

„Mikið var gantast á þeim tíma og
var þá Sigurbjörn fógeti manna
orðheppnastur. Sigurbjörn lenti upp á
kant við margan drykkjumanninn og
var það í eitt skiptið, þegar ölvaður
maður vildi ei yfirgefa Bælið (bæjar-
kráin), að Sigurbjörn sagðsti allt eins
geta verið að ‘prjóna marmelaði hér
eins og annarsstaðar.’ Varð drykkju-
maðurinn svo ringlaður að hann stóð
upp og gekk út. (Dagbók Alfreðs
Sörensens Köppling, 105 (orð-
skýringu bætt inn)). 

Þannig er það nú að ekki er á hreinu
hvaða merking liggur að baki þessa
orðatiltækis, en brandarinn er talinn
hafa sprottið út frá sögum Alfreðs. 

Skúví

Lagleg sulta
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... stærðarinnar gúmmíönd. Það mátti
heyra saumnál detta, það sló svo mikil
þögn á mannskapinn, enda ekki á
hverjum degi sem maður sér 10-12
metra háa gúmmíönd. Eftir að hafa
gapað út í loftið um stund ræskti Kolli
sig, en það hafði eitthvað illfyglið
skitið ofan í kok á honum. Þórir,
Hannes og ég stukkum til að reyna að
príla uppá ferlíkið, meðan Kolli
greyið var að skola á sér hálsinn með
sjóvatni. Þegar við náðum á topinn
hittum við fyrir skeggjaðan náunga.
„Sælir drengir!“ kallaði hann og
þegar við nálguðumst hann sáum við

að þetta var enginn annar en sjálfur
Sigurhans Guðmundsson, sem hafði
týnst fjórum árum áður, eftir ævin-
týralega eftirför við Debbie Harry,
söngkonuna í Blondie, meðan hún var
á tónleikarferðalagi um Austur-
Evrópu. Miklir fagnaðarfundir urðu á
þessari sögulegu stundu og sagði
Hansi að hann hefði geymt eina
kóníaksflösku fyrir stund sem þessa.
Restina af ferðalaginu eyddum við
svo í vellystingum um borð í gúmmí-
öndinni hans Hansa, enda nóg til að
bíta og brenna. Verst var að við
gleymdum Kolla!
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Það var stuttu fyrir Þjóðhátíðina 2006
að ungur Skoti lendir á
Keflavíkurflugvelli. Peter, rúmlega
þrítugur grunnskólakennari frá
Aberdeen, var að uppfylla gamlan
draum um að heimsækja Ísland, enda
bara heyrt gott eitt um okkar ástsæla
land. En hvað á þessi ungi Skoti svo
að gera af sér á Fróni? Peter gengur
ráðalaus að upplýsingarborði hjá
huggulegri, ungri dömu
og spyr hana hvað sé
sniðugast að byrja á að
skoða hérna á landi elds
og íss. Unga daman segir
honum að straumurinn
liggi til Vestmannaeyja
og þangað væri upplagt
fyrir hann að fara. Peter
lætur ekki segja sér þetta
tvisvar, tekur fyrstu rútu í
borgina og ætlar að reyna
að koma sér til Vest-
mannaeyja.

Peter kemur á BSÍ,
undrandi á mergð
gúmmíklæddra ung-
menna. Hann svipast um
og sér hvar röð liggur að
miðasölu og skellir sér
aftast í röðina. Eftir nokkra bið í eins
óskipulagðri röð og Íslendingar eiga
að sér að standa í - og undarlegt
augnatillit afgreiðsludömunnar þegar
hann fer að tjá sig á ensku -  er Peter
kominn með miða til Þorlákshafnar.
Hann treður sér í rútu, ásamt marg-
litum hóp unglinga, og heldur af stað
í ævintýraferð til Eyja. Eftir um
klukkustandarlangan akstur stað-

næmist rútan við bryggju, þar sem
skip liggur umkringt álíka litríkum
hópi ungmenna og höfðu verið sam-
ferða honum með rútunni. Einhvern
veginn nær Skotinn að verða sér úti
um einn af síðustu miðunum í ferjuna,
hendir farangrinum í gám og heldur
um borð í skipið, þar sem bíður hans
tæplega þriggja klukkustunda sigling
í lygnum sjó.

Þegar komið er til Eyja á sjálfu
húkkaraballinu, þá fylgir hann for-
múlunni, nær í farangurinn í gáminn
og nokkuð er hissa á öllu þessu til-
standi. Það hlýtur að vera tónlistar-
hátíð í gangi; eitthvað svona eins og
Glastonbury kannski...? Hverjir ætli
séu að spila? Eftir að hafa fengið
farangurinn án nokkurra vandkvæða
heldur Peter, nokkuð blautur og

kaldur, niður í Herjólfsdal. Þar fær
hann ráðleggingar hjá nokkrum
vönum Þjóðhátíðarförum í regn-
stökkum um hvernig komast eigi í
dalinn. Þeir segja honum að best sé að
taka bekkjabíl eða „a bench-car“ eins
og þeir kölluðu það. Þið getið rétt
ímyndað ykkur upplitið á aumingjans
Skotanum þegar hann sá það apparat,
enda Eyjahugvitið afar sérstakt oft á

tíðum. Peter tekur þó
farinu fagnandi, enda
orðið mjög kalt, blautt
og dimmt í Eyjum, en
veðrið var ekki alveg að
gera sig þarna á fimmtu-
dagskvöldinu. Þegar
niður í dal er komið sér
hann ekki neitt. Allt er
svart. En honum er þó
ráðlagt að tjalda á
golfvellinum. Hann fyl-
gir þeim heillaráðum og
bröltir við að koma
tjaldinu upp, einn í kol-
niðamyrkri. Þegar
honum hefur loksins
tekist að koma blessuðu
tjaldinu upp þá telur
hann gáfulegast að legg-
ja sig bara, enda mikið

ferðalag að baki.

Á föstudeginum vaknaði Peter við
undarlegar aðstæður, allt orðið bjart
og fínt, og fleiri hundruð tjöld allt í
kringum hann. Eftir að hafa dröslast
úr tjaldinu gengur hann upp brekku,
lítur yfir hátíðarsvæðið og sér þá öll
glæstu mannvirkin, hundruð hvítra
hústjalda og skilur ekkert í þessu.
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Þetta er ólíkt öllu sem hann hefur áður
séð. Þetta er pottþétt ekkert eins og
Glastonbury. En eins og máltækið
segir, "when in Rome, do as the
Romans." Peter slæst því í för með
hressum Þjóðhátíðarförum niður í bæ,
í vettvangsferð niður á Drífanda. 

Eftir nokkra vel kalda bjóra þar hittir
hann myndarlega, unga stúlku og
vinkonu hennar. Þeim finnst alveg
skelfilegt að sjá hann sitja svona
einan og umkomulausan við barinn,
svo þær draga hann með sér heim.
Ekki slær hann hendinni á móti slíku
boði og fer með þessum óforskömm-
uðu stúlkukindum heim til annarrar
þeirra. Leiðin liggur í  Gimla, þar sem
inni sitja nokkrir vaskir drengir, sumir
klæddir málningargalla, einn með
hárkollu og yfirvaraskegg og annar
ber að ofan. Allir áttu þeir það
sameiginlegt að vera í glasi og ekki
leist þeim á blikuna að sjá þennan
sveitta Skota. Nei andskotinn, nú þarf
að tala útlensku! En þar sem sumir
þeirra voru búnir að væta kverkarnar
ögn meira en aðrir, var útlenskan
komin á háan gæðastaðal, svo þeir
gátu tjáð sig við útlendinginn.

Peter var óneitanlega nokkuð
brugðið. Hálfnaktir karlmenn var ekki
beint það sem hann átti von á þegar
hann fór af barnum með tveimur
stúlkum. En hann ræður þó ekki við

sig og missir sig í gleðinni með
þessum undarlegu ungu drengjum.
Innan tíðar, og eftir nokkra kalda, er
Skotinn orðinn hrókur alls fagnaðar,
kominn með hárkolluna af drengnum
með hormottuna og farinn að syngja
hástöfum með hljómsveitinni Queen
ásamt öðrum veislugestum. Peter er
himinlifandi, þetta er sennilega besta
skemmtun sem hann hefur upplifað!

Þegar værð er farin að færast yfir
furðufata-Queen-partýið fara allir að
huga að brottför. Peter skilur ekkert í
þessu fólki, að ætla að yfirgefa svona
magnaða veislu. En hvað um það, rétt
að fylgja straumnum. Hópurinn röltir
sér að næsta götuhorni og hoppar svo
upp í fyrsta bekkjabíl sem á leið hjá.
Nú liggur leiðin í undraveröldina sem
Peter hafði rankað við sér í um
morguninn, innan um hundruði hvítra
hústjalda, marglitar breiður af
kúlutjöldum, vifturæfil og stór-
glæsilegan Vita.

Þetta er sko alls ekkert eins og
Glastonbury. Hann rennir upp lásnum
á einu hústjaldinu, þar sem mætir
honum hálfáttræða kona. Hún er að
gæða sér á skúffuköku meðan nærri
aldar yngri börn súpa kók. Honum er
tekið fagnandi, eins og Eyjamanna er
siður, boðinn velkominn og reynt að
gefa honum eitthvað að éta. Eftir stutt
og skemmtilegt spjall, þrátt fyrir afar
takmarkaða enskukunnáttu tjald-
búanna, heldur Peter ævintýraför
sinni áfram.

Hún endist alla hátíðina með stórfen-
glegum brennum, flugeldasýningum
og söngsamkomu þúsunda manna. Of
langt mál væri að telja allt sem átti sér
stað á þeim tíma, auk þess sem minni
flestra sem komu við sögu er heldur
stopult drjúgan hluta þessa tíma. En
alla hátíðina hélt Skotinn hópinn með
þessum undarlegu, ungu mönnum
sem hann kynntist á föstudeginum og
tók þátt í flestum þeirra hefðum, svo
sem áti á ýmsum tegundum súpa.

Einn hængur var þó á þessu ferðalagi

Skotans, að drengurinn átti pantað
með Herjólfi á sunnudeginum, en eins
hver heilvitamaður veit, þá er
Þjóðhátíð ekki lokið fyrr en
brekkusöngnum er lokið. Skotinn átti
nú reyndar ekki von á því að lenda í
svona ævintýri og var búinn að gefa
sér tíma til að skoða Gullfoss og
Geysi á leiðinni heim, því hann átti
flug frá Keflavík á þriðjudeginum.
Hófst því mikil sannfæring heima-
manna um að hann yrði að vera
sunnudaginn, hann gæti bara reynt að
komast upp á fastalandið á
mánudeginum. „Er það ekkert mál?“
spyr Skotinn, með það í huga að hann
þarf að ná fluginu. „NEI, NEI, maður,
ekkert mál að redda því. Við hringjum
bara i Dedda á Herjólfi!“ Af sjálf-
sögðu var það ekkert vandamál og var
ferð reddað í snarhasti fyrir manninn
á mánudeginum. Þannig að Skotinn
entist manna lengst og var að skríða
saman í Herjólf á mánudagseftir-
miðdegi. Hann hélt svo för sinni
áfram í átt að Keflavíkurflugvelli, á
leiðinni heim til Aberdeen,
hæstánægður og með einstaka lífs-
reynslu í frateskinu, þess fullviss að
mæta aftur að ári.

Svo munið þið það kæru hátíðargestir,
að ef einhver verður Skotinn á
Þjóðhátíð, þá er aldrei að vita nema
það sé Peter. Takið honum því vel, því
þar er á ferð hinn vænsti piltur og
VVKB - vinur Vina Ketils Bónda.
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Ekki leið á löngu þar til Peter var farinn að
taka fullan þátt í partýinu

Peter tók lagið fyrir partýgesti
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