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AÐVÖRUN!
Þroskaheft i er á engan hátt ætlað sem lesef-
ni undir öðrum en broslegum kringum-
stæðum. Þungbúinn lestur heft isins er með 
öllu óheimilaður og afsalar Bræðrafélagið 
VKB sér allri ábyrgð af slíkum lestri. Lestur 
heft isins er alfarið á ábyrgð lesandans. Hey-
ranlegur lestur heft isins er mjög varasamur, 
varúð skal höfð í nærveru sálar. Heyrandi 
lesturs heft isins, 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 heft isins. Hafi ð því varann á.

Komd þú sæll kæri lesandi,

Í höndum þér hefur þú afrakstur
mikillar vinnu bræðranna í Vinum Ketils 
Bónda. Í raun er hægt að segja að meðan þú 
lest í gegnum heft i þetta sértu að bergja á
svitanum af baki okkar bræðranna. Að
undanskildu því þegar við bræðurnir
klífum Helgafellið á áramótum er gerð 
þessa heft is okkar mesta þrekraun á ári 
hverju (mánudagurinn eft ir Þjóðhátíð er 
náttúrulega ekki talinn með).

Engu að síður er gerð heft isins okkur 
mikil ánægja. Enda tilgangurinn með því 
að miðla af þeirri miklu ánægju sem ríkir 
innan okkar vébanda og ekki síst að reyna 
að miðla einhverju af þeim þroska sem 
einkennir allar okkar athafnir, eins og sést 
vel á heft i þessu.

Knattspyrna hefur verið okkur bræðrunum 
hugleikin í sumar, enda stórgott heimsmót 
í knattsparki nýafstaðið. Ofan á það hefur 
svo bæst sú gífurlega gleði sem glæsilegur 
árangur Íþróttabandalags Vestmannaeyja 
í Pepsídeildinni hefur vakið í brjóstum
okkar.
Þess vegna, en ekki síður vegna annálaðra 
hæfi leika okkar á íþróttasviðinu, ákváðum 
við að styðja við bakið á Íþróttabanda-
laginu. Okkar fyrsta hugmynd var að bjóða 
fram kraft a okkar til þess að leysa peyjana 
af í knattsparkinu, enda skiljum við vel að 
keyrslan og álagið er mikið á toppi Pepsí-
deildarinnar.

Eft ir að hafa æft  Slor og skítur og dustað 
rykið af takkaskónum mættum við á
æfi ngu, sem má sjá á forsíðunni. En þrátt 
fyrir óviðjafnanlega takta á knattvellinum 
afþakkað Heimir líkamlegt framlag okkar 
til liðsins. Því varð úr að við leggðum liðinu 
lið á annan hátt og ákváðum að liðsinna því 
andlega.

Þess vegna er í þessu Þroskaheft i auk hins 
venjulega þroskandi boðskapar að fi nna 
sérstaklega mikinn íþróttalegan þroska. En 
þar höfum við bræðurnir mikið fram að 
færa, eins og sést á okkur mörgum hverjum 
sem erum ofþroskaðir líkamlega.

Því bið ég þig lesandi góður vel að njóta og 
vona að þér þyki sopinn af svitanum góður. 
Óska þér og þínum gleðilegrar Þjóðhátíðar 
með frísklegu fj öri og hrópa hástöfum
Í-Í-ÍBVKB!

Baráttukveðja,
Helgi Ólafsson,
forseti Vina Ketils Bónda
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Með háleit markmið og gleði í hjarta 
ákvað bræðrafélagið að lyft a þjóðhátíðar-
undirbúning félagsins á enn hærra plan 
en undanfarin ár. Andlegur leiðtogi 
VKB og klerkur Vestmannaeyinga, sr. 
Kristján Björnsson kom að máli við 
okkur  og viðraði þá hugmynd að við 
bræðurnir hentum  okkur í upptökuver 
með texta hans við lag Axels Einarssonar 
og Jóhanns G. Jóhannssonar, “Hjálpum 
þeim”. Við bræðurnir söfnuðum saman 

öllum látúnsbörkum félagsins í Island 
studios og hófumst handa.

Augljóst er að innan félagsins er vart 
þverfótandi fyrir stórsöngvurum og því 
var orðið löngu tímabært að við leyfðum 
umheiminum að njóta þeirra miklu 
hæfi leika sem búa í okkur bræðrum 
og hafa hingað til helst fengið að skína 
í villtum gítarpartýum. Nú þegar her-
legheitin hafa fengið að fl jóta yfi r netið 

og eft ir öldum ljósvakans í nokkra 
daga og slegið rækilega í gegn getur þú 
lesandi góður látið reyna á þinn eigin
látunsbarka og séð hvort þú standist okk-
ur bræðrunum snúninginn í söngnum.

Æfi ð futninginn og mætið í VKB tjaldið 
kl. 9.30 að morgni mánudags. Þar bíður 
dómnefndin og fl ottustu fl ytjendurnir fá 
áritaða mynd af Bjarna Arasyni, hinum 
upprunalega látúnsbarka, í verðlaun.

Bb F   Gm  Dm
Af visku sinni lýsir Vitinn
Eb          Bb    Cm   Gm
og vísar öllum rétta leið.
Eb             Bb                   Cm   Gm
Í Herjólfsdalnum ólgar hitinn
     F                       Fsus4 F
og hjörtun öll af sama meið.

Bb                 F                       Gm  Dm
Við morgunskin er ekkert myrkur
Eb               Bb                     Cm   Gm
né myrkur hér um miðja nótt.
Eb        Bb                Cm   Gm
Í stóru ljósi Vitans styrkur
     F         Fsus4   F
er styður hal og drótt.

Millikafl i

Gm          D
Hér fyrir neðan húkir
Fm                     C
hörmung með vindspöðum,
     D                      A                    D  D7
en leiðindin þau ógna Þjóðhátíð.
G                           D               Em Bm
Menn, konur og börn leita Vitans
C                G                      D
að birti’ af gleði hans og von.

Viðlag (  upphækkun í seinna viðlagi)

Bb(C)       F(G)
Vísi þeim Vitaljós
Gm(Am)         Dm(Em)
veg heim með friðarrós,
Eb(F)      Bb(C)
í burt frá sorg og sút,
Cm(Dm) Gm(Am)
frá suð í vift ukút.
Eb(F)       Bb(C)
Í Herjólfsdal ber hátt
Cm(Dm)Gm(Am)
heiðskíra ljós í nátt:
F Fsus4 F (G Gsus4 G)
Vitinn hár!
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Nýlega náðu papparassar Þroskaheft is 
mynd af býsönsku furufj ölinni Sigur-
báru, eða spýtunni Búbbu eins og fl estir 
þekkja hana, þar sem hún hafði lætt sér 
inní Range Rover bifreið sína fyrir utna 
Þjóðminjasafnið og dró af áfergju að sér 
tóbaksreyk.

Frægðarsól Búbbu reis hæst fyrir um 
átta öldum þegar hún var aðal stjarnan 
í dómkirkju Jóns helga Ögmundssonar 
biskups á Hólum í Hjaltadal og var til 
margra ára stærsta númerið í kirkju-
listaheiminum íslenska. Gjálífi ð í þá 
daga var ekki tekið út með sældinni og 
eft ir réttrúmlega 100 ár á toppnum var
skemmtanalífi ð og ekki síður 
fíkniefnaneysla, sem Búbba fór aldrei 
leynt með, farin að segja til sín.

Búbba hvarf af sjónarsviðinu og ekkert 
er vitað með vissu um farir hennar utan 
óstaðfestra sögusagna um sukkferðir til 
Vatíkansins og víðar um hinn kaþól-
ska heim. Búbba steig svo aft ur fram á
sjónarsviðið á 19. öld þegar hún hafði 
sest að á Bjarnastaðahlíð í Skagafi rði 
og lýsti því yfi r að hún væri hætt allri

neyslu. Síðar meir var hún áberandi í 
forvarnarstarfi  og tók meðal annars að 
sér að reyna að þurrka upp Jónas Hall-
grímsson, en án árangurs.

Hin nýja og fríska Búbba náði sér
nokkuð vel á strik og frægðar sól hen-
nar reis á ný og skein skæarst fyrir um 
tveimur og hálfu ári þegar hún var á 
ný orðin aðalstjarnan, nú í Þjóðminja-
safninu. Um nokkura mánaða skeið 
var Búbba það eina sem komst fyrir í 
fj ölmiðlum og fl jótlega fóru af stað sögu-
sagnir um að hún væri fallin í neyslu á 
ný.

Eins og kunnugt er tapaði Búbba 
miklum fj ármunum í bankahruninu og 
hefur verið að reyna að ná á toppinn 
aft ur án árangurs. Hún hefur haldið að 
mestu til í bakherbergi í Þjóðminja-
safninu að undanförnu en lítið frá henni 
komið, þó hún hafi  með reglulegu milli-
bili boðað „come back“ á stóra sviðið. En 
orðrómurinn um neysluna hverfur ekki 
og myndirnar sem papparassarnir náðu 
gefa þeim óneitanlega byr undir báða 
vængi.
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Þar sem heyrst hefur að Jón Helgi „Wise“ 
Gíslason feldskeri 481-BJÓR ætli ekki að 
vera þjóðhátíðinni þá var ákveðið að spyrja 
hann útskýringa á athæfi nu. Hann tjáði 
Þroskaheft i það að hann væri upptekinn 
við upptökur á nýjum lögum sem ættu að 
koma út á disk á næstunni og bað Þroska-
heft i hann því um að gefa okkur nokkur tón-
dæmi og kannski texta við lögin. Drengurinn 
varð við þessari bón okkar og hér sjáum 
texta við nokkur lög sem að feldskerinn situr
sveittur yfi r þessa dagana. Jón fékk fj ölmarga
þekkta einstaklinga til liðs við sig og semja 
fyrir hann texta um hin og þessi málefni.

Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari 
Íslands í knattspyrnu kom og bað Jón um 
að taka upp lag sem hann ætlar mikils. 
Hann telur öruggt að lagið verði hittari og 
að það fái jafnvel Eið Smára til að spila með 
landsliðinu, sem gerist víst ekki á hverjum 
leikdegi. 

 Hvar er Eiður minn?
 (Upphafl egt lag: Hvar er draumurinn með
 Sálinni Hans Jóns Míns)

 Farið allt sem gat ég forðum
 sjálfstraustið farið, tafl an tóm
 gamall draumur farinn í burtu
 gráhærður orðinn af elífum afsökunum

 Ég gat allt, en get það ei lengur
 auðir bekkir, engin stig 
 horfi nn nú minn uppáhalds drengur 
 ég get ekki annað en grátið

 Hvar er Eiður minn?
 Hvar ertu drengur sem ég þrái?
 Oh, Oh, djöfulsins
 Hvar ertu draumaprinsinn minn?
 Hvar ertu Eiður minn?

 Einhversstaðar á ég að fi nn’ann

 aðrir barir, önnur svið
 tvö-þrjú mörk það munar um minna 
 þegar þú leitar af þremur stigum 

 Neitar að spila á hverjum degi
 leggst á hnén, gerðu það!
 Endalaust ég reyni og reyni
 Ég er tilbúinn að gleypa stoltið mitt

 Hvar er Eiður minn?
 Hvar ertu drengur sem ég þrái?
 Oh, Oh helvítis 
 Hvar ertu draumaprinsinn minn?
 Hvar er Eiður minn?

Eiður Smári kom líka sjálfur í stúdíóið og 
tók upp lag, þar sem hann útskýrir fyrir 
þeim, sem vilja sjá hann í landsliðinu, hvað 
hann sé að gera Íslandi þegar hann kemur 
hingað á annað borð.

 Svar eft ir viku
 (Upphafl egt lag: Þrisvar í viku með Bítlavina-
 félaginu)

 Ég heiti Eiður er þrítugur töff ari
 fór til Íslands í dag á landsliðsæfi ngar
 ég á hvíta takkaskó með grænum reimum
 Ég hlusta á Pabba og Sveppa og Audda
 en ekki Óla landsliðsþjálfara Jé Jé
 og fer á djammið um helgar á limmósíum

 Ég fer á djammið þrisvar í viku 
 og mæti kannski á landsliðsæfi ngar 
 Ég fer á Sódóma um helgar 
 með mynd af pabba í vasanum
 
 Hann fer á djammið þrisvar í viku
 og mætir kannski á landsliðsæfi ngar
 Hann fer á Sódóma um helgar 

 með mynd af pabba í vasanum

Einnig droppaði við í stúdíoið Pálmi Jóns-
son, fj ármálastjóri KSÍ, og bað um fá að 
syngja lag um ferðir sínar á strippstaðinn 
Rauðu Mylluna. Lagið segist hann einfald-
lega til að friða samviskuna og til þess að fá 
að segja sína hlið á málinu. 

 Þessi fallegi stripp-staður
 (Upphafl egt lag: Þessi fallegi dagur  eft ir Bubba
 Morthens)

 Veit ekki hvað var sagt við mig
 mér líður eins og úldnum hund
 Togar í mig algjör ljóska
 biður mig um mitt gull

 Þessi fallegi stripp-staður
 Þessi fallegi stripp-staður
 AAAA AAAA AAAA AAAA

 Rauða myllan og fl jóðin
 sýna þér sinn nektardans
 þú gengur beint inná barinn
 og segist vilja kjöltudans

 Þessi fallegi stripp-staður

 Þessi fallegi stripp-staður 
 AAAA AAAA AAAA AAAA

 KSÍ greiðslukortið er opið 
 við kaupum kampavín alveg dofi n
 viljum meira strax í glas
 Strákarnir blómstra, háir hælar
 ekki fara, djöfulsins stælar!
 Ég ætla að vera áfram einn á þessum stað...

 Þessi fallegi stripp-staður
 Þessi fallegi stripp-staður
 AAAAA AAAAAA AAAA AAAAA

Að lokum hafði svo sjálfur Jón Ásgeir  
Jóhannesson samband við Nonnann og 
bað um að fá að syngja eitt lag, enda hefur 
hann heyrt að tónlistin á Íslandi sé í mikilli 
uppsveifl u og ekki skemmir fyrir að hann 
sé með alveg einstaklega tónlistarlegt hár. 

 Til hamingju ríkisstjórn Ísland
 (Upphafl egt lag: Til hamingju Ísland með Silvíu Nótt)

 Hæ þú áttu peninga
 ég ætla nefnilega að ræna þig
 Ég er Jón Ásgeir
 sorglegari en leir
 Ég er ógó klár 
 með ömurlegt hár
 algert Diet Kók frík
 Ég veit að ég á eft ir að klúðra feitt
 því ég er vinur Hannesar Smára

 Til hamingju ríkisstjórn Ísland því að ég fæddist hér
 ég heiti Jón Ásgeir og verið góð því ég á lögfræðiher
 Ég mun eignast Glitni aft ur enda ekki annað „fair“
 ég er algjör siðleysingi, verri en myglað kirsuber

 Mitt fag er ógeðslega röff 
 ég er sko ekkert peð
 Það er töff  að vera hrein mey
 svo ýttu á play
 annars gæti ég alveg verið gay
 Hinir aularnir 
 sorglegu strákarnir
 eru líka farnir
 Þú elskar mig, ég kannski þig
 en ég verð fá að ríða

 Til hamingju ríkisstjórn Ísland því að ég fæddist hér
 ég heiti Jón Ásgeir og verið góð því ég á lögfræðiher
 Ég mun eignast Glitni aft ur enda ekki annað „fair“
 ég er algjör aumingi, verri en rotnað jarðaber

 Til hamingju ríkisstjórn Íslands (x3)

 Til hamingju ríkisstjórn Íslands, (x4)

 Swing, Swing, Swing, Swing, Swing, Swing,
 Swing, Swing, Swing, Swing, Swing

 Til hamingju ríkisstjórn Ísland því að ég fæddist hér
 ég heiti Jón Ásgeir og verið góð því ég á lögfræðiher
 Ég mun eignast Glitni aft ur enda ekki annað „fair“
 ég er algjör fáviti, verri en niðurgangs krækiber

 Til hamingju ríkisstjórn Ísland því að ég fæddist hér
 ég heiti Jón Ásgeir og verið góð því ég á lögfræðiher
 Ég mun eignast Glitni aft ur enda ekki annað „fair“
 ég er algjör aumingi, verri en HIV-smitað ber.

Nonni upptökustjóri
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London er stór og spennandi borg, en ekki 
fullkomin. En gallar hennar eru þó ekki 
eins augljósir og fólk myndi halda. Glæpir? 
Ekki verið lægri í 15 ár! Hryðjuverk?
Láttekkisona! 

Nei, gallarnir liggja hjá yfi rvöldum; 
þau eru heltekin af þeirri trú að við
þurfum endalausa pössun og að mannkynið 
muni steypa sér í glötun ef Stóri Bróðir

passar ekki upp á okkur. Ég gæti þulið 
langa runu um allar litlu reglurnar sem 
gera lífi ð aðeins erfi ðara í nafni öryggisins, 
en læt nægja að nefna þá fáránlegustu. Í 
vögnum neðanjarðarlesarkerfi sins hanga 
plögg sem á stendur “Keep everything clear 
of doors” eða “Haldið öllu frá hurðunum”. 
Þetta fi nnst mér ósanngjörn skipun, þar 
sem ég get bara haldið takmörkuðu magni 
af dóti í burtu frá einni hurð í einu.
 
Hvað kemur næst? Munu hátíðar-
skipuleggjendur skipa manni að passa 
að enginn blotni í fæturnar til þess að
hindra útbreiðslu tásvepps?! Nei, ég held 
að safnahúsin í borginni muni skipa
manni að tryggja það að engin einasta húð-
fl aga detti af manni meðan að maður er í
byggingunni, svo munirnir sem eru til 
sýnis fái að vera 100% rykfríir.

En eníveis, hér er allavega ekki sama 
kúkaveðrið og heima, SÖKKERS!!!

Ástþór Ágústsson, Lundúnaleikari.

• Fæst gefi ns gegn því að sótt sé: Lítið
notaður ljósblár Henson upphitunar-
samfestingur með He-Man bót á hnénu.
Áhugasamir hafi  samband í síma 
65656566. Lúðvík Bergvinsson.

• Tapað/Fundið

• Erum enn að bíða. Ægisdyr.

• Útsala - Allt að 7,8% afsláttur. Erum 
með drullusokka í miklu úrvali: Sigrður 
Árni, Jenni Rauði, Hörður Snær, Einar 
Sigþórs, Tryggvi Beikon og margt margt 
fl eira. Sjón er sögu ríkari. Miðstöðin
 
• Leiklistarskóli Tryggva Guðmunds-
sonar - Bjóðum upp á allar útgáfur 
leiklistar, með áherslu á fríföll og dýfur 
án atrennu.

• Auglýsum eft ir vel þjálfuðum höm-
strum til að hjálpa okkur í fallbaráttunni.
Knattspyrnufélag Reykjavíkur

• Erum í molum - Molar

• Erum búin að lækka verðið á nóttinni 
á 7. fl öt niður í 3.900 kr. Ef þú vilt hins 
hafa hægðir á 8. holu þá er það ennþá á 
sama taxta. 
Gólfk lúbbur Veastmannaeyja og 
Þjóðhátíðarnefnd

• Erum búin með stofnbréfi n og vantar 
meiri klósettpappír.
Sparisjóður Vestmannaeyja

• Vantar eitt stigvél í stærðinni 47 til að 
sofa í yfi r Þjóðhátíðina.
Jens Kristinn Elíasson

• Vantar klaka - Ísfélagið

• Bíttu á jaxlinn - Ef þú átt pantaðan tíma 
í sumar þá fellur hann niður.
Tannlæknastöfa Heimis

• Gæti ekki verið slakari - Bergur bakari

• Þökkum Bragganum fyrir frábært 
viðhald á Alberti í sumar.
Knattspyrnudeild ÍBV

• Viljum koma á framfæri þakklæti og 
vinarþels til gulu deildarinnar á Sóla fyrir 
að redda okkur framkvæmdarstjóra í
sumar - Knattspyrnudeild ÍBV

• Tapað/Fundið - Fundið!

• Er búinn að týna númerinu á rakara-
stofunni. Þeir sem ráð geta veitt, vinsam-
legast hafi ð samband við knattspyrnu-
deild ÍBV - Andri Ólafsson

• Erum hættir að klóra í Bakkann
Flugfélag Vestmannaeyja

• Áskorun til bæjarstjórnar! Vil láta 
breyta Reynistaðarplaninu til fyrra horfs 
Pálmi í Stórhöfða

• Erum fl utt suðaustur fyrir vesturhliðna 
á horninu - 66°N

• Sorrý, en það er bara búið að vera
helvítis álag á mér! - Tiger Woods

• Leitum að færum knattspyrnuþjálfara til 
að bæta leik okkar og verða betri en systur 
okkar - Bjarni og Sindri Viðarssynir

• Tilkynning frá Sorpu - Fyrirmyndabíl-
stjórar fl okkast nú sem lífrænn úrgangur, 
ekki endurvinnanlegir pappakassar eins 
og áður hefur verið.

• Eigandi farartækisins TF-HMK er 
vinsamlegast beðinn um að taka spaðana 
niður eft ir lendingu.

• Íslandsmótið í höggleik fer fram 
dagana 25.-28. júlí og mun keppni fara 
fram á Lundanum. Keppt verður í fl okki 
handrukkara, ofstækismanna og að
lokum í fl okki óferjandi vitleysinga með 
og án forgjöf.

•Sá hlær best sem síðast hlær - Laddi
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Gleðilega hátíð, bræður og annað fólk!

Ég sinni starfi  sendiherra VKB hér í Ameríkun-
ni og gegni þeirri skyldu af miklum dugnaði. Ég 
kynni starfsemi félagsins hér út um allar gresjur 
og boða boðskapinn hvert sem ég fer. Allir vilja 
sækja um, en þeir heita allir Magnus þannig að 
það er bara dautt mál í fæðingu.

Ég ætla að deila með ykkur stutturi sögu af hinni 
sönnu Ameríku. Ekki ætla ég að segja ykkur sögur 
frá New York eða Miami, þar sem ég hef búið,
heldur ætla ég að deila með ykkur minni fyrstu 
ferð til Lake Placid, Flórída. Lake Placid er alvö-
ru bær þar sem rauðháslarnir ráða ríkjum og ef 
þú keyrir ekki um á pikk-up þá ertu KONA!

Það vill svo til að hann Davíð (eða David), góður 
félagi minn úr lögskóla, er fæddur og upp-alinn 
í Lake Placid. Hann er stoltur rauðháls og
keyrir um á pikk-up. Eft ir að við höfðum lært stíft  í
nokkra mánuði undir eitt tveggja daga próf 
sem við tókum í Tampa til að fá réttin-
din okkar, ákváðum við að sletta úr klau-
funum og halda til Lake Placid. Ekki vissi 
ég við hverju ætti að búast, en vongóður 
var ég þó. Fyrst var haldið á barinn Th irsty
Camel, betur þekkt sem Kameltáin þar ytra. Klas-
sa bar sem er staðsettur í keiluhöll bæjarins og var 
einn af tvemur börum í bænum. Alls voru fj órar
manneskjur á staðnum og 75% yfi r 50 ára aldri. 

Mikil stemming, ekki alveg það sem ég var 
að búast við en... það er eins og kaninnn segir 
„þegar lífi ð gefur þér sítrónur, búðu þá til lí-
monaði“. Þannig að við gerðum bara gott úr þes-
su, skemmtum okkur konunglega og spiluðum 
meðal annars smá keilu.

Næst á dagskrá var að fara á hinn barinn í bæ-
num. Þar var margt um manninn, eða um sjö 
manns og allir í stuði, þótt aðeins þrír töluðu 
ensku. Þetta var aðeins skuggalegri bar en 
Kameltáin, barstúlkan (um fi mmtugt) kastaði 
víst álögum á alla þá sem henni líkaði ekki við 
og hafði nýlega stungið einhvern kúnna fyrir 
að vera með derring. Þannig að ég var á minni 
bestu hegðun eins og vaninn er og allt gekk eins 
og í sögu.

Næst var haldið heim til Davíðs þar sem partýinu 
var haldið áfram, sem þýðir að það var keyrt um 
„lóðina“, sem er um 1.000 ekrur. Svaka stuð sem 
sagt. Þá mætti bróðir hans, sem er aðeins yngri, 
og við rúntuðum einhvert þar sem ekkert var að 
sjá. En síðan barst talið að alvöru rauðhálsamen-
ningu, sem sagt byssum og trukkum og þegar 
ég játaði að hefði aldrei skotið úr byssu varð 
uppi mikið fj aðrafok og haldið rakleiðis heim 
til þeirra í trailerinn. Þar náðu í allar heimsins

byssur, samtals um 12 stykki held ég, frá um 10 
cm krílum upp 150 cm skrímsli. Þeir afh entu mér 
djásnin sín og skipuðu mér að skjóta!!! Um kluk-
kan 5 að morgni og eft ir nokkrar drykklangar 
stundir byrjuðum við að skjóta lauslegt dót sem 
við fundum til. Ekki skynsamlegasta hugmynd 
í heimi að hafa þrjá pissfulla, skotóða drengi 
skjótandi úr byssum á það næta sem þeir sáu. 
En við „veiddum“ víst ekki neitt og allt endaði
þetta vel, nema hvað að ég heyrði ekki mikið
næstu dagana. Og næsta dag, til að halda áfram 
prófl okafögnuði, var ýtt á „repeat“ og farið á 
Kameltánna aft ur o.s.frv.

Ég vildi aðalega segja þessa sögu til þess að san-
na að Helgi Ólafsson Forseti hefur alltaf rétt fyrir 
sér. Og til að sýna fram á að það er ekki slæmt 
að búa í Eyjum, eða eins og segir í kvæðinu: „Já 
Vestmanneyjar, ekki vildi ég búa annarstaðar!“, 
nema kannski í New York.

Annars vil ég óska öllum VKB bræðrum mí-
num, Eyjamönnum og gestum gleðilegrar 
hátíðar. Og mamma, ég elska þig!

- Guðmundur

Í teiti heima hjá David og bróður hans

Byssurnar góðu

Gummi er lögmaður í Nújork
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Ég er nú ekki vön að skrifa svona í blöð 
en núna get ég bara ekki annað. Ég er 
búin að senda fullt af bréfum um þetta á
bæjarstjórnina en engin viðbrögð fengið. 
Búin að tala við Árna Johnsen og allt. Samt 
gerist ekkert.

Það bara verður að gera eitthvað í
þessu. Það eru búnar að vera alltof margar 
Þjóðhátíðir sem þetta hefur verið í algeru 
ólagi. Nú er mál að linni.

Það verður einhver að gera eitthvað í
þessum bansettum vita. Ólætin og og
djöfulgangurinn í kringum hann er
öllum gestum Þjóðhátíðar til ama. Það er 
ekki hægt að hafa þetta svona lengur. Á
hverju einasta ári hópast fólk í kringum 
þetta mannvirki og er með háreisti, syngur 
jafnvel og lætur öllum illum látum.

Vont var það meðan Svarta gengið sá um 
vitann, en eft ir að þeir þarna í bræðrafélag-
inu tóku við þessu hefur þetta versnað 

margfalt. Hvert stefnir vor æska meðan 
fulltrúar hennar standa fyrir svona 
gleðskap ár eft ir ár. Ef gleðskap skyldi kalla.

Það er óþolandi að þessi lýður sé að 
skemma Þjóðhátíðina fyrir venjulegum 
Þjóðhátíðargesti eins og mér sem mæti 
bara til þess að borða mínar fl atkökur og 
kíkja kannski á brekkusönginn ef ég er í 
stuði.

Ég held að þeir félagar í bræðrafélaginu 
ættu að taka sér þessa með mylluna sér til 
fyrirmyndar. Þar er enginn að skemmta sér 
eða með læti. Þar er allt friðsælt og rólegt 
alla hátíðina. Enginn þar með neitt fj ör eða 
ólæti.

Þeir ættu kannski bara að setja vindspaða 
á vitann og sjá hvort fólk myndi þá ekki 
hætta að sækja þangað, svo þar verði jafn 
rólegt og í kringum mylluna.

- Kona í vesturbænum
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„Hvað er Þórir að gera úti í garði?“ - “Hann er að rækta Cher jurtir.“

Ástþór verður að bjarga Cher sjálfur úr prísund stórabróður í Lundúnum

Honum Nonna fi nnst rosalega gott að láta halda á Cher. „Hvert fór Hannes?“ - „Hann fór út að róla Cher.“

Haffi   fer reglulega á sjóinn til að veiða Cher í soðið.

Gunnar Már er duglegur að fj ölga Cher.

~ 12 ~
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Hansi elskar pólskar kryddpylsur. Þær eru hans Cher svið.

varð að gefa Cher góðan umhugsunartíma áður en hann henti sér í tjörnina.

Grettir stóð í anddyri Samkomuhússins og lét greiða Cher.

Það þurft i að kalla út heila Cher sveit til að stilla til friðar á síðasta aðalfundi VKB.

Hann Hlynur er alveg Cher á báti.

Laui er byrjaður að kenna við nýja Cher deild í Barnaskólanum.

Kári var lengi að ná Cher eft ir tapið gegn Daða í körfubolta.

~ 13 ~
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Kjartan hefur það af venju að klappa Cher á hausinn eft ir vel unnin störf.

Gústaf fi nnst einstaklega erfi tt að koma Cher í form eft ir Þjóðhátíð.
Beggi nýtur sín aldrei betur en þegar hann er að rugga Cher.

Bogga fi nnst ægilega gott að klóra Cher vel eft ir sundsprett.

Iðulega gerist það að Siggi verður Cher til skammar með áfengi um hönd. Birkir á það til að skella sér í gerfi  og leika Cher.

~ 14 ~
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Ég hef ákveðið að segja hér sögu af sjál-
fum mér frá því að ég var ungur og efni-
legur leikmaður í fótboltanum og spilaði 
fyrir besta lið í heimi, Þór frá Vest-
mannaeyjum. Þjálfari liðsins var
Sigurjón Birgisson snókerspilari og smiður.

Þegar þarna er komið við sögu var ég í fj órða 
fl okki Þórs en því miður var gengi okkar ek-
kert til að hringja í forsetann og biðja hann 
um fálkaorðuna yfi r. Þannig að það eina í 
stöðunni var hreinlega að tækla allt sem var 
ekki í Þórsbúningnum og berjast eins og Le-

oncie berst fyrir því að fá að dansa fyrir pen-
inga. Oft ar en ekki fékk maður skemmtilegar 
glósur frá mótherjanum eins og:

- Það ætti að leggja þig inná hæli! 
- Þú ert gjörsamlega þroskaheft ur!
- Þú kannt ekki fótbolta!
- Við ætlum að berja þig eft ir leik!
- Þegar þú kemur uppá land að spila þá ætlum 
við að drepa þig!

Það er sérstaklega einn leikur sem fer mér 
seint úr minni, einfaldlega vegna þess að 
það gerðist ákveðið atvik sem ég hélt að ætti 
eft ir að hafa mikil áhrif á líf mitt en sem 
betur fer hefur svo ekki farið. Það var þan-
nig að við vorum að spila á móti Grindavík 
á Þórsvellinum fallega. Þetta var leikur sem 
við þurft um að vinna til að krafsa okkur 
upp úr botnbaráttunni. En því miður gekk 
hreinlega ekkert upp hjá okkur í þessum 
leik og við töpuðum honum á nokkuð san-
nfærandi hátt. Þar sem ég var, þegar hér ber 
niður, mjög tapsár einstaklingur langaði 
mig að fá alla vega eina góða 50-50 tæk-
lingu. Tækifærið gaf sig loks og ég hleyp í
tæklinguna - ég fl eygi mér í hana af öllum 
kraft i - og þegar henni er lokið liggjum við 
báðir eft ir, ég og andstæðingurinn og ég með 

mikinn verk í pungnum. Ég harkaði þetta af 
mér og vildi ekki sýna hinum einstaklingnum 
að hann hefði náð að koma á mig höggi, enda 
titlaði ég mig sem jaxl á þessum árum. 

Leikurinn klárast svo og ég var ennþá með 
þennan líka verk í pungnum, bara eins og 
ég hafði misst túbusjónvarp á kvikindið. Við 
röltum allir uppí klefa og ég beið aðeins með 
að fara í sturtu vegna þess að ég var viss um 
að ég hafði meitt mig nokkuð vel í pung-
num. Þegar allir voru farnir fór ég að tékka 
á stykkinu og kom þá í ljós að ég hafði fengið
svona 2 - 3 sentimetra skurð á punginn 
og hafði blætt nokkuð vel en sem be-
tur fer hafði blæðingin stöðvast að mes-
tu. Upp úr þessu fór maður að spyrja
sjálfan sig hvort það ætti hreinlega ekki að lö-
gleiða punghlífar í fótboltann en þar sem ég 
var ekki gaurinn sem vildi fl agga á mér pung-
num fyrir allra augum hélt ég þessu alfarið 
fyrir sjálfan mig. 

Það sem er kannski hægt að taka saman úr 
þessu fyrir unga og efnilega fótboltamenn í 
dag er að munið að tækla aldrei með pung-
num því það er víst hættulegra en maður hel-
dur!

Nonni þarf enn þann dag í dag að taka
reglulegar teygjuæfi ngar til að lina

þjáningar sínar í klofi nu.
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‘’Ég labbaði í bæinn, mér létt í skapi var, 
að líta inn á búllur samkvæmt vana’’ 
- Svona orti skáldið og þannig leit dag-
skráin út þann daginn hjá undirrituðum. 
Annað skáld orti ‘’Can i play with mad-
ness’’, en það kemur málinu ekkert við. 
Það var fallegur dagur með frjói í loft i 
og hóf ég göngu mína niður Bergstrasse í 
átt að miðbæ, nánar tiltekið Altstadt. Það 
var nóg um að lítast og kvennfólk ófríni-
legt með öllu. Áfnagastaðurinn var (eins 
undarlega og það hljómar) ensk knæpa 
ein er bar nafnið ‘’Th e old dirty Cleve-
land steamer rimm felsh punch’, en þar 
sem ég er ennþá að ná tökum á málinu 
hér ytra ákvað ég að fara öruggu leiðina á 
þessa enskumælandi knæpu.
 
Þegar ég var nokkuð á veg kominn rakst 
ég á hund sem hét Nonni. Nokkru síðar 
steig ég svo á frosk sem hét Manni. 
Ég baðst afsökunar og spurði Manna 
hvort að hann kannaðist eitthvað við
Nonna. Manni sagði “ribbit” og leiðir
okkar skildu. Þegar ég gekk lengra og var 
kominn fram hjá kynþokkafulla gang-
brautaverðinum sá ég Wurstwagen, eða 
pylsuvagn eins og það myndi heimfærast 
á mitt ástkæra móðurmál. Ég hugsaði 
með mér að ég bara gæti hreinlega ekki 
neitað mér um eina wurst, þó ég hafi 
verið nýbúinn að renna niður
einum rana fyrr um morguninn með

Kunta Kinte. Er ég nálgaðist vagninn var
pikkað í öxlina á mér - Eggert feldskeri 
heilsaði mér þarna með virtum og bauð ég
honum ad koma með mér. Hann varð 
því miður ad afþakka boðið vegna anna 
á tannlæknastofunni.

Það var engin röð í Wurstwageninn og 
því var ekki eft ir neinu að bíða. Þó að 
enginn ‘’Wurstman’’ hafi  verið sjáan-
legur þá kallaði ég hátt og skýrt, svo allir í
minni návist heyrðu: ‘’Eine wurst mit 
senf, bitte!” Ég beið spenntur, enda 
nýbúin að fá niðurgang þarna um 
morguninn. Ekkert bólaði á Wurstman 
en inn í þessum stóra vagni var greini-
legt afdrep fyrir Wurstman til ad Wurst-
mannast. Ég sá ekki mikið en það sást 
þó glitta í spegil í afdrepinu. Ég sá að
sloppur Wurstmans bar skammstöfun-
ina BA - Þetta virtist ekkert merkilegt en 
þó mjög gaman að búa til rop og segja 
‘BA’, sem ég og gerði meðan ég velti þessu 
öllu saman fyrir mér.

Allt í einu var kveikt á peru ógeðinu. 
Ég sá álengdar, er Wurstman beygði 
sig, glitta í píparann á honum og beint 
fyrir ofan var marblettur sem leiddi út 
í vörtukeimslega graft arbólu. Er ég leit 
neðar rak mig í rogarstans við það sem 
ég sá: Volcom ‘97 skór, svartir oglaus-
reimaðir eða, jafnvel óreimaðir,  samt

ekkert þannig að hann gengi upp úr
þeim. Bara svona slakir... já, slakreim-
aðir! Og þó, hann batt alveg hnút og allaes, 
en meira samt út í ‘’loose’’. Já, akkúrat! 
Þeir voru svona “loose”-reimaðir! Hann
reisti sig því næst aft ur upp og hafði snúið 
sér 180°, en ég sá þó aðeins í hausinn á
honum, þó aðeins stjórnborðann. Ég sá 
að hárið á honum mótaðist eins og hjóla-
brettarampur! Gat þetta verð? Af öllum 
mönnum? Af öllum stöðum, orma-
göngum og svartholum?! Er Wurstman í 
raun bróðir Birkir Atlason? Er þessi hug-
mynd fl aug um huga minn tók maðurinn 
á rás, afl imaði hrossafi ðrildi, hrækti upp 
í loft ið, greip hrákann aft ur með munn-
inum og starði í augun á mér. Mér varð 
létt. Spegillinn hafði látið mig beygja af 
og fi past. Skammstöfunin var ekki BA... 
hún var AB, eins og maðurinn sem á mig 
starði hét - Alec Baldwin! 

Kári Kristján Kristjánsson,
handknattleikskappi og atvinnufantur.
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Markmið Bræðrafélags okkar eru margþætt. Við 
leitumst við að styðja og styrkja hvern annann í 
blíðu sem stríðu sem og að láta gott af okkur leiða 
til samfélagsinns. En það er ekki allt. Það hefur ver-
ið markmið okkar frá upphafi  að með skipulögðum 
og leynilegum hætti skuli Vinir Ketils Bónda hægt 
og bítandi verða leiðandi afl  visku, hetjudáða og 
karlmennsku um gjörvallan heim.
Það vita það fáir en ítök VKB ná nú þegar ansi víða. 
Við höfum kosið að halda útrásaráformum okkar 
leyndum þar til nú, en þykir okkur nú tímabært að 
veita örlítla innsýn inní þá vinnu sem fer fram bak 
við tjöldin.

Þegar þetta er ritað er það ljóst að yfi rráðasvæði 
VKB á sviði Karlmennsku, hetjudáða og visku 
spannar Meginland Evrópu eins og það leggur sig 
með höfuðvígi á Bretlandseyjum og Hollandi, ná-
nar tiltekið í Doncaster Englandi þar sem bróðir 
okkar Ástþór Ágústsson (Undercover code: Dirk 
Shæsenhausen) hefur unnið mikið og óeigingjarnt 
starf í þágu félags okkar. Norður-Ameríka hefur 
einnig verið sigruð af bróður okkar Guðmundi 
Eyjólfsyni (undercover code: Milus Longus), sem 
og Þýskalandi af Kára Kristjáni (undercover code: 
Cleveland Rimmer).

Árið 2005 var sú ákvörðun tekin á aðalfundi 

félagsinns að undirritaður yrði sendur í nafni 
félagsinns til Ungverjalands til þess að breiða 
út boðskap okkar og yfi rgnæfa ítök austurrísku 
mafíunar, sem þar hefur ráðið ríkjum frá falli kom-
mústismans. 

Ég vissi að þetta yrði verðugt verkefni og því var 
fyllstu varúðar gætt frá upphafi  þessa verkefnis. Ég 
þurft i í raun svokallað „tvöfallt Blöff “ dulargervi, 
sérhannað af stradegíu sérfræðingi okkar Zindra 
Frey, en hugmynd þessa sótti hann í smiðju Bat-
tlestar Galactica. Til að ná markmiðum mínum hef 
ég þurft  að lífa tvöföldu lífi  í 5 ár. Til að öðlast traust 
samferðafólks míns hef ég þóst vera að læra læknis-
fræði en til að sigra traust heimamanna vissi ég að 
ég þyrft i rótækari aðgerðir.
Ég hóf því störf sem rúmönsk háklassa sígauna-
götumella að nafni  Zcusanna Ferenc í bænum 
Debrecen í austur Ungverjalandi og það gleður 
mig að upplýsa ykkur um það gott fólk að með 
mikilli vinnu, elju og þrautsegju hefur mér tek-
ist ætlunarverkið - mér hefur tekist, í nafni okkar 
kæra félags, að gera VKB að ímynd karlmennsku-
nar í Austur-Evrópu og hefur mér nýlega verið 
tjáð að fyrsta Ungverjanum óx bringuhár í vi-
kunni sem leið. Veit ég til þess að það standi til að 
reisa „life-size“ líkneski af forseta vorum, Helga 
„forseta“Ólafssyni við bakka Dóná og að honum 
hafi  verið boðið í afmæli Forsætisráðherra Ungver-
jalands, Gábor Istvan, þar sem hann mun frumfl y-
tja sína útgáfu af hinum víðsfræga „Læridans“  við 
fi ðluleik Þóris Ólafssonar bróður fyrir helstu fyrir-
menni landsinns!

Í nafni VKB  óska öllum lesendum Þroskaheft is 
sem og öðrum gleðilegrar Hátíðar. Lifi  karlmenns-
kan!

Hafsteinn Daniel (undercover code: Zcusanna
Ferenc)

Jón Helgi „Wise“ Feldskeri 481-BJÓR 
hefur unnið hörðum höndum að plötu-
útgáfu eins og áður hefur komið fram í 
blaðinu. Hann hefur mikið unnið með 
öðrum listamönnum í bransanum en 
einnig hefur hann verið að vinna að 
sínu einkaverkefni sem kallast “Það var 
lagið!” Hann hyggur á útgáfu nýrrar 
breiðskífu fyrir næstu Þjóðhátíð, þar 
sem mun vera að fi nna 22 frumsamin 
lög eft ir kappann. Hér gefur að líta laga-
listann af því verki:

 1. Fé-lagið
 2. Samfé-lagið
 3. Samkomu-lagið
 4. Ísfé-lagið
 5. Íþróttafé-lagið
 6. Bræðra-lagið
 7. Banda-lagið
 8. Þjóðfé-lagið
 9. Verkalýðsfé-lagið
 10. Undir-lagið
 11. Skipu-lagið
 12. Fitu-lagið
 13. Göngu-lagið
 14. Sjómannafé-lagið
 15. Sveitafé-lagið
 16. Ferða-lagið
 17. Sólar-lagið
 18. Nætur-lagið
 19. Fóstbræðra-lagið
 20. Ferðafé-lagið
 21. Upp-lagið
 22. Niður-lagið

Síðustu Þjóðhátíð mætti stór nunnuhópur til 
Vestmannaeyja til að boða friðarboðskapinn 
meðal Þjóðhátíðargesta. Þessi mynd náðist af 
sérkennilegri nunnu. Eins og sést á myndinni 

er um að ræða albínóanunnu og ef vel er að 
gáð má sjá að hún er særð og trúlega með 
blýeitrun sem hún hefur hlaupið með eitt-
hvert út í helvíti.

Haffi  fjallar um yfi rráð VKB í Austur-Evrópu

Kristján
Georgsson

Sveinn Anton
Jensson

PHY S I O
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Mikið er lagt upp úr því í samfélagi 
dagsins í dag að velja sér rétt lið til þess að
hlotnast samþykki fj öldans sem alvöru 
einstaklingur. Ef ekkert er valið sten-
dur maður utangátta og híað er á mann,

manni strítt og maður á sér ekki við-
reisnarvon í samfélaginu.

„Lífi ð er eitt val en valið þarf að vera 
rétt“ sagði Georg Tvöfaldvaff  Runni fyrr-
verandi forseti Bandaríkjanna eitt sinnið 
þegar hann tefl di við Páfan í Hvíta húsinu 
og það er mikið til í þessari speki Georgs 
Tvöfaldsvaff  Runna. Mönnum verður 
oft  á í valinu og er mér t.d. hugsað til
Kristinns Há Gunnarssonar fyrrverandi 
þingmanns Alþýðubandalagsins, Fram-
sóknar og Frjálslyndafl okksins. Hann er 
t.d. dæmi um mann sem vandaði ekki
valið í upphafi  og fór í rangt partý í
byrjun.

Ef að ég skrifa t.d. út frá mínu vali þá átti 
ég mjög erfi tt með að velja hvort ég væri 
fúll út í Hannes Smára eða  Jón Ásgeir, ég
þurft i að velja hvort ég væri hommi eða 
kommi, hvort ég drykki Pepsí eða Kók og 

líklega erfi ðasta ákvörðunin var að velja 
um það hvort ég vildi eina með öllu eða eina 
með öllu nema hráum. Eins og þið sjáið á
þessum lista þá er ég alltaf að velja og
hafna í stórum málum og það gerir mér 
lífi ð erfi tt, eiginlega mjög erfi tt. Mér 
fannst ég standa á bjargbrún í hvert skipti 
sem svona stór mál ber á góma í mínu lífi .

Mín von er sú að samfélag okkar taki 
ákveðnum breytingum í kjölfar hruns 
efnahagslífi ns og við hættum þessu vali 
öllu. Hættum að velja okkur lið til að vera 
í og gefa bara skít í kerfi ð og standa utan 
við það. Næst þegar ég verð spurður hvort 
ég vilji mikið sinnep á pulsunum þá svara 
ég bara - mér er alvega sama því ég vel mér 
ekki lið.

Lifi  lífi ð án vals
Ketill bóndi

Ketill bóndi tekur til máls
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Andri Ólafsson
Tvífari Gareth Southgate. Það er meira en ekkert.

Andri Hugo Runólfsston Renner 
Á sjúkralista, með 40 kg þungan fót.

Ástþór Ágústsson
Leikur Cher. Kemur til liðs við ÍBVKB úr atvin-
numennskunni í London.

Birkir Atlason
Hefur lært mikið af Tuma.

Borgþór Ásgeirsson
Fær kraft inn úr Kókómjólk og pulsum.
Ætlar að fá sér lukkudýr eft ir Þjóðhátíð. 

Daði Guðjónsson
Er týndur, þeir sem vilja aðstoða hann við leitina 
að sjálfum sér tali út í vindinn.

Friðberg Egill Sigurðsson
Fimur sem ávaxtaleðurblaka og fl jótur sem meðal 
geit.

Grettir Jóhannesson
Það er gott í honum Gretti.

Guðlaugur Þórarinn Rúnarsson
Svolítið „væld“.

Guðmundur Kristján Eyjólfsson
Erlendur leikamður sem á vonandi eft ir að sanna 
sig.

Gunnar Már Kristjánsson
Err góþur í fódbolda.

Gústaf Kristjánsson
Hefur leikskilning.

Hafsteinn Daníel Þorsteinsson
Læknir liðsins, einnig liðugur eins og síamsköttur.

Hafþór Halldórsson
Tæknilegurleikmaður sem trillar sér í gegnum 
varnir andstæðinganna.

Hannes Kristinn Eiríksson
Enn á sjúkralista eft ir að bæjastjórinn tæklaði 
hann í keppni í tjöldun.

Helgi Ólafsson 
Fyrirliði og þykist vera bestur. Mögulega?

Hermann Sigurgeirsson
Hjólar sig í gegnum varnir andstæðinganna og 
skófl ar inn mörkum.

Hlynur Ágústsson
Góður drengur þótt hann máli sig oft  út í horn.

Ívar Örn Leifsson
Nýtir reynslu sína af fj allgöngum þegar hann 
hleypur upp völlinn.

Jón Helgi Gíslason
Á sjúkralista með rifi nn pung.

Kári Kristján Kristjánsson
Hefur engann leikskilning .
 
Kjartan Ólafsson Vídó 
Tók við nammistjórastöðunni hjá ÍBVKB eft ir að 
hafa verið rekinn frá ÍBV.

Kolbeinn Ólafsson
Jafnvel betri en Gunnar Már í fódbolda.

Ólafur Jóhann Borgþórsson
Andlegur leiðtogi liðsins.

Sigurður Björn Oddgeirsson
Frár á fæti. Þó bara öðrum fætinum, hinn er 
haltur.

Sigurhans Guðmundsson 
Minnir óneytanlega á goðsögnina Æba rokk á 
sínum yngri árum.

Sveinn Ágúst Þórsson
Skuggalegur í vörninni.

Víkingur Másson
Lukkudýrið.

Þórir Ólafsson
Er hættur við að hætta við að hætta við að hætta 
við að hætta. Byrjar aft ur eft ir helgi.

Zindri Freyr Ragnarsson
Breyskur, en batnar með aldrinum. Breikkar 
reyndar líka.

Árni Johnsen
Djaaaaaamm!

Guðjón Hjörleifsson
Húsvörður og sjúkraþjálfari. Fyrrverandi bæjó.

Gísli Foster Hjartarson
Yfi rklappstýra. 

Sr. Kristján Björnsson
Sálfræðingur liðsins. Hefur í mörg horn að líta.

Steinn Ármann Magnússon
Þvottamaður og vatnsberi.

Ævar Þórisson
Þjálfari og rokkari. Áhugamaður um landnáms-
hænur.
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Andrea
Gísladóttir

Árni Hjörtur
Þorsteinsson

Elfa Björk
Hjálmarsdóttir

Hallur
Einarsson

Jónatan
Gíslason

Margrét
Gunnarsdóttir

Sveinn
Ásgeirsson

Birgir
Stefánsson

Elín Sólborg
Eyjólfsdóttir

Helga Björk
Ólafsdóttir

Kristbjörg Unnur 
Friðbergsdóttir

Margrét Steinunn
Jónsdóttir

Trausti
Hjaltason

Bogi
Rúnarsson

Ester Helga
Líneyjardóttir

Henry Baltasar
Henrysson

Laufy Konný
Guðjónsdóttir

María
Einarsdóttir

Viktoría Ayn
Pettypiece

Bragi „Hr. Eldbaka“
Magnússon

Geiri múr
og Finna

Huginn
Helgason

Lilja
Júlíusdóttir

María
Guðjónsdóttir

Þóranna Hrönn
Þórsdóttir

Eðvald
Sigurjónsson

Finnbogi Páll
Finnbogason

Ingvar Örn Bergsson

Margo
Renner

Ólöf
Ragnarsdóttir

Ævar
Þórisson

Einir
Einisson

Guðjón Kristinn
Ólafsson

Ingveldur
Theodórsdóttir

Margrét
Bjarnadóttir

Ómar Örn
Magnússon

~ 21 ~

Þroskahefti 2010.indd   21 26.7.2010   22:06:42



Þ R O S K A H E F T I   2 0 1 0

Rannsóknarblaðamenn Þroskaheft is hafa 
komist á snoður um stórtíðndi innan úr 
herbúðum knattspyrnuliðs ÍBV. Samkvæmt 
öruggum heimildum heft isins mun Heimir 
Hallgrímsson segja upp sem þjálfari ÍBV eft ir 
Þjóðhátíð og þess í stað taka að sér þjálfun 
utandeildarliðs ÍBVKB. Að því er heimildar-
maður Þroskaheft is í herbúðum ÍBV segir, þá 
eru ástæður uppsagnar Heimis þær að hann 
telur sig vera búinn að ná öllu því sem hann 
getur út úr ÍBV-liðinu og að engin áskorin sé 
eft ir. Því ætli hann að taka að sér lið ÍBVKB 
sem sé mjög efnilegt og þar sem nægur er 
efniviðurinn sem Heimir getur tálgað til.

Þegar Þroskaheft i hafði samband við Heimi 
og spurði hann út í þennan orðróm, þá lá 
ekki á svari. Þetta er allt satt og rétt, svaraði 
hann. Því næst var hann spurður hversvegna 
í ósköpunum ÍBVKB hafi  orðið fyrir valinu, 
fyrst hann á annað borð ætlar að hætta með 
ÍBV.

Ég hef þjálfað marga af meðlimum ÍBVKB 
áður.  Flesta þó aðeins í 6. og 7.fl okki, en það er 
gott af því að vita að öll grunnþekking á knatt-
spyrnufræðunum er til staðar - það er nokkuð.

Það ber oft  merki um metnað ef lið skarta 
útlendingum.  ÍBVKB hefur hálf-Ameríkanann 
Andra Hugo, sem gæti verið nafn á Mexi-
könskum framherja. Og nafnið Sigurhans min-
nir mig a.m.k. á Austur-rískan vængmann. 

En hvernig sér Heimir fyrir sér uppstillingu 
liðs ÍBVKB?

Fljótt á litið væri byrjunarlið ÍBVKB þannig:
Í markinu stendur Hannes Kristinn Eiríks-
son. Hann myndi sennilega ekki verja mikið en 

hann stæði a.m.k. í markinu.  Kári Kristján 
Kristjánsson kemur einnig til greina.  Hann 
lék í marki m eð KFS á sínum tíma og þegar 
hann kallaði nafnið sitt (fullt nafn) í úthlaup-
unum (líkt og í „djamm“ auglýsingunni með 
Árna Johnsen) drulluðu sóknarmennirnir 
í sig.  Fyrir utan það að þessar hendur gætu
gómað Fokker fl ugvél á leið til lendingar.

Hægri bakvörður er Svenni „Zanetti“ Ágúst 
Þórisson.  Hann hefur leikið þessa stöðu með 
8 utandeildar og neðstu deildar félögum og er 
besti hægri bakvörður í þessum lægsta gæða-
fl okki knattspyrnunar.

Vinstri bakvörður verður  Elías Ingi Björg-
vinsson.  Þessi drengur er af náttúrunnar
hendi miðjuleikmaður en þar sem hann er
heyrnarlaus á vinstra eyra er best að hafa hann 
á þeim kantinum.  Þannig eru öll samskipti við 
leikmenn í lagi og niðrandi köll áhorfenda úr 
hinni áttinni um hversu hægur hann er hafa 
engin áhrif á sjálfstraust leikmannsins.

Jón Helgi Gíslason kemur til greina í 
stöðu miðvarðar en hann hefur leikið með
meistarafl okki ÍBV og lærði fræðin sín af Páli 
Almari Hjarðar.  Hlutverk hans er að brjóta 
á besta leikmanni andstæðinganna og sparka 
boltanum eins langt frá markinu okkar og 
mögulegt er, enda drífur Hannes Kristinn  ekki 
neitt.  Jón Helgi var það skotfastur að þegar 
hann hitti ekki markið á ÍBV æfi ngum kom 
boltinn yfi rleitt til baka næsta dag með Her-
jólfi . Ef Jón Helgi er meiddur (sem kæmi ekkert 
á óvart) er Hlynur Ágústsson fæddur í þetta 
hlutverk.  Hann hefur aðeins bætt á sig frá því í 
6. fl okki en hefur þessa sömu kosti og Jón Helgi.  

Þriðji villimaðurinn í miðvarðarstöðuna er 
Sigurhans Guðmundsson, en bara ef hann
rakar sig ekki.  Um leið og skeggið fer set ég 
hann á bekkinn.  Það gæfi  andstæðingum
okkar of mikið sjálfstraust að leika gegn 
miðverði sem lítur út fyrir að vera í 5.fl okki.

Með þessum villimönnum í vörninni verður 
að vera leiðtogi, svona „Hlynur Stefáns týpa“;  
hávaxinn, þrekinn, vel að sér í íslensku máli, 
leiðtogi sem er skynsamur og gáfaður... uuu... 
Við kaupum hann!

Þar sem samanlögð greindarvísitala öft ustu 
línunnar í liðinu er lægri en hjá köldum hafra-
grauti verðum við að hafa greindari menn á 
miðjunni.  Helgi Ólafsson er við fyrstu sýn 
byssulegur sem djúpur miðjumaður.  Hann 

þarf ekki að hafa mikla hreyfi getu, svona líkt 
og þegar Bjarnólfur Lárusson spilaði þessa 
stöðu með KR.  Helgi hefur hnitmiðaðar send-
ingar, enda tekur hann inn í reikninginn vin-
dátt og hraða, stöðu sólar, fl óð og fj öru áður en 
hann lætur ríða af .  

Hópurinn er ríkur af eldfl jótum væng-
mönnum.  Ívar Leifsson, Þórir Ólafsson, 
Borgþór Ásgeirsson og Sr Ólafur Jóhann 
Borgþórsson. 

Liðið skartar þremur tegundum af fram-
herjum:

Peter Crouch týpan: „Þessi hávaxni, granni og 
tekníski“. Andri Hugo Runólfsson er eins og 
sniðinn í þessa stöðu. Hann er kannski ekkert 
sérlega grannur og ekkert ofb oðslega teknískur 
heldur. En hann hefur þó hæðina, sem er
eitthvað til að byggja á.

Wayne Rooney týpan: „Þessi þyndarlausi 
og grjótharði vinnuþjarkur“. Guðlaugur 
Þórarinn Rúnarsson var fæddur til að spila 
þetta hlutverk. Hann er meira að segja nokkuð 
líkur Rooney, ekki bara í útliti heldur einnig í 
leikstíl. Þetta kemur tvímælalaust til með að 
vinna með okkur og hræða andstæðingana.

Ian Rush týpan: „Potarinn. Leikmaðurinn 
með veiðieðlið sem kemur sér alltaf í
réttu stöðuna og potar inn marki“. Gústaf 
Kristjánsson er maðurinn sem ég hafði
hugsað mér að gæti leikið þetta hlutverk í 
liðinu. Eins og Rush forðum daga, þá hefur 
Gústaf ekki mikla tekníska hæfi leika, en leik-
skilningur hans og útsjónarsemi eru hreint af-
bragð og hann veit nákvæmlega hvar hann á að 
vera staðsettur á vellinum til að koma sér í gott 
markfæri. Það er meira en hægt er að segja um 
bróður hans, Kára Kristján, sem hefur auð-
vitað engan leikskilning.

Aðrir meðlimir ÍBVKB sætu á varamanna-
bekknum að borða nammi hjá Kjartani Vídó.

Heimir tekur formlega við liðinu í október á 
þessu ári, eft ir að núverandi tímabili lýkur. 
Hann fer beint með peyjana í æfi ngabúðir í 
Súdan þar sem þeir munu dvelja í 7 mánuði, 
eða fram í maí á næsta ári, rétt fyrir mót. 
Heimsyfi rráð ÍBVKB eru óumfl ýjanleg 
staðreind, þar sem stefnt er á Meistaradeil-
darsæti og sigri í þeirri keppni árið 2016, eft ir 
að liðið hefur unnið sig upp um a.m.k. eina 
deild á ári fram að því.

Nýverið sást til Heimis Hallgrímssonar
með ÍBVKB húfu á höfðinu
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Vegna þeirra miklu og heitu umræðu 
sem fór í gang eft ir að bræðrunum í 
Vinum Ketils Bónda var meinaður 
aðgangur að dálknum Matgæðingur
vikunnar í vikuritinu Fréttum fi nn ég 
mig knúinn til þess að kveða mér hljóðs 
hér í víðlestnasta tímariti Vestmanna-
eyja.

Eins og tæpast hefur farið fram hjá
nokkrum manni lagði bræðrafélagið
undir sig Matgæðingsdálkinn um
þriggja mánaða skeið. Almennt var
gerður mjög góður rómur að uppskrift -
um þeirra bræðrana, enda miklar lysti-
semdir sem þeir færðu áskrifendum 
Frétta. Raunar voru viðtökurnar við 
uppskrift unum það góðar að þær lögðu
matarmenningu Eyjanna á annan 
endann og óhætt að segja að algert
mataræði hafi  runnið á Eyjamenn.

En Adam var ekki lengi að fi tna í 
paradís. Strax eft ir hálfsmáðar yfi r-
ráð bræðrafélagsins á Matgæðings-

dálknum hóf að bera á aukinni meðal-
þyngd Eyjaskeggja og voðinn var vís eft ir að
Andri Hugo ljóstrað upp leyndardómum
Bjarmahlíðarpizzunnar, eða „hálft  kíló 
af hveiti“ pizzunnar eins og sumir kjósa 
að kalla hana. Þyngd Eyjaskeggja jókst 
svo lógarytmískt eft ir því sem uppskrift -
unum fj ölgaði.

Eft ir að bræðurnir höfðu ráðið lögum 
og lofum í matarmenningu Eyjanna 
í þrjá mánuði stenfdi í algert óefni. 
Meðalþyngd Eyjamanna var komin vel 
yfi r það sem þekkist, meira að segja hjá
amerískum hamborgararössum og
heilsufarsvandamál því samfara orðin
algengari en kvef.

Hingað til hefur Lýðheilsustöð lítið skipt 
sér af blaðaútgáfu en eft ir margítrekaðar 
kvartanir frá Vestmannaeyingum sáum 
við okkur knúin til þess að skerast í 
leikinn og beita stjórnvaldsaðgerðum 
til þess að meina bræðrunum aðgang að 
matgæðingsdálkinum í Fréttum.

Á þeim stutta tíma sem nú er liðinn frá 
því að yfi rráðum Vina Ketils Bónda yfi r 
matarmenningu Eyjamanna var hrundið 
hafa framfarirnar í holda- og heilsu-
fari í Vestmannaeyjum verið stórkost-
legar og því er ég stoltir að hafa tekið af
skarið og stöðvað þessa ósvinnu, þrátt 
fyrir moldviðrið sem það þyrlaði upp 
í fyrstu. Ég læt ekki mitt eft ir liggja í
baráttunni fyrir bættri heilsu lands-
manna, jafnvel þó mér berist 
morðhótanir frá skrítunm skeggjuðum 
köllum sem kalla sig Zindri.

Brjánn Blöndal,
Umsjónamaður offi  tusviðs Lýðheilsu-
stöðvar

Brjánn Blöndal skrifar
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