


Þ R O S K A H E F T I   2 0 1 1

2



Þ R O S K A H E F T I   2 0 1 1

3

Útgefandi: Bræðrafélagið Vinir Ketils Bónda
Ritstjóri: Andri Hugo Runólfsson
Ábyrgðarmaður: Helgi Ólafsson
Umbrot og hönnun: Andri Hugo Runólfs-
son og ríkisráð vestmannaeyska lýðveldisins.
Auglýsingadeild: Gústaf Kristjánsson.
Forsíða: Andri Hugo, Þórir Ólafsson & 
Hlynur Ágústsson.
Myndir í blaðið: Hlynur Ágústsson, Andri 
Hugo, Borgþór Ásgeirsson & Addi í London.
Prentun: Stafræna Prentsmiðjan
Ýkt þéttur gaur: Gísli „Foster“ Hjartarson
Blaðsíðufj öldi: 32 og með’ðí
Upplag: Nóg handa öllum
Andagift ir: Larry Bird, Moses Malone,
William “Bill” Laimbeer, Jr., Tim Hardaway, 
Chris Mullin, Amy Winehouse, Ryan Dunn.
Flugveðurspá: Viðbjóður
Sjóveðurspá: Ekkert skárri
Vift uspá: Skeyti barst ekki
Staðsetning Vitans: 63°26’30.09” N -  
20°17’48.39” W - 19 metrar yfi r sjávarmáli

AÐVÖRUN!
Þroskaheft i er á engan hátt ætlað sem les-
efni 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.
Heyranlegur lestur heft isins er mjög vara-
samur, 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.

Góðir Vestmannaeyingar og AKP,

Þjóðhátíðin þetta árið er haldin í skugga 
stórra atburða. Gleðin er engu minni 
þó þær fréttir að Vestmannaeyjar séu
búnar að lýsa yfi r sjálfstæði rísi hærra en
veislu-höldin. Langþreyttir á yfi rgangi latté-
lepjanna í 101 hafa Eyjamenn gert upp-
reins og sagt skilið við spillinguna og for-
heimskuna á Norðurey. 

Elliði bæjarstjóri leitaði strax til mín um 
að mynda ríkisstjórn yfi r frjálsum Eyjum 
og tjáði mér að hann sem Suðureyingur 
treysti sér ekki í svo viðamikið og kerfj andi 
verkefni og vildi heldur láta það í hendur 
Brandara. Í fyrstu óx mér þessi áskorun 
nokkuð í augum. En eft ir að hafa hugsað 
málið í nokkra daga sá ég hversu marga úr-
valsmenn ég þekki sem auðveldlega gætu 
tekið að sér það ábyrgðarmikla og mikil-
væga starf að stýra hinu nýja ríki Vest-
mannaeyja. Það kemur efl aust fáum á óvart 
að allir þessara úrvalsmann eru meðlimir í 

Vinum Ketils Bónda.

Myndin á forsíðu þessa heft is er tekin á 
fyrsta fundi nýs ríkisráðs Vestmannaeyja. 
Og tel ég mig geta sagt án nokkurra ýkja 
að fegurri hópur ráðamann hafi  aldrei sést. 
Fjöldi ráðherra er öllu meiri en við höfum 
átt að venjast á Íslandi enda höfum við 
VKB bræður hugsað ábyrgðar- og verka-
skiptinguna milli ráðherra á nýjan og allt 
annan hátt en þar hefur tíðkast.

Eft ir nokkra yfi rlegu og að hafa gert 
heiðarlega tilraun til að fylgjast með um-
ræðum á Alþingi komumst við að þeirri 
niðurstöðu að brýnasta verkefni nýrrar 
ríkisstjórnar væri að stuðla að auknum 
þroska meðal þegna hins nýja ríkis. Þess 
vegna er það fyrsta verk ríkisstjórnar VKB 
að gefa út þetta heft i. Með því og allri þeirri 
andlegu næringu sem þar er að fi nna er
ætlunin að efl a og styrkja þroska hinnar 
ungu þjóðar Eyjamanna. Þjóðhátíðin var 
einnig valin sem upphafspunktur þroska-
efl ingar ríkisstjórnarinnar vegna þess anda 
sem ávalt svífur þar yfi r vötnum (eða öllu 
heldur tjörn). Á Þjóðhátíð eru allir vinir 
og á Þjóðhátíð mæta allir með aðeins tvö 
markmið – að skemmta sér og skemmta 
öðrum.

Kæru landsmenn,
megið þið eiga góða, þroskandi og umfram 
allt skemmtilega Þjóðhátíð.

Fyrir hönd Vina Ketils Bónda,
Helgi Ólafsson
Forseti
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Helgi Ólafsson
Forseti

Andri Hugo Runólfsson
Mérermálaðráherra

Borgþór Ásgeirsson
Flutnings- og Ferðamálaráðherra

Daði Guðjónsson
Fjár- og Klaufdýramálaráðherra

Friðberg Egill Sigurðsson
Vinnu- og Vandamálaráðherra

Guðlaugur Þórarinn Rúnarsson
Tákn- og Tungumálaráðherra

Gústaf Kristjánsson
Drama- og Slagsmálaráðherra

Hannes Kristinn Eiríksson
Þagnar- og leyndarmálaráðherra

Hlynur Ágústsson
Æðis- og Óðmálaráðherra

Sindri Haraldsson
Málamálaráðherra

Víkingur Másson
Lista- og Spírumálaráðherra

Þórir Ólafsson
Tón- og Nótnamálaráðherra
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„ ... hér Þráinn kviknar“ (Draumur um þjóðhátíð 2003)

Meiriháttar - More goes to sleep

Frábært - From sustainable

Hljómfl uttningsgræjur - Sound
moving machine

Beinþýðingar - Bone thawings

Ljósmyndavél - Light picture machine

Sláturfélag Suðurlands - Haggis
Company of the Southland

Hljómsveit - Chord country

Dægurlag - Dawn song

Sjálfrennireið - Self sliding machine

Bjórdæla - Beaver pump

Hátalari - High talker

Ávaxtaskál - On interest bowl

Afl eiðusamningur - Of course
contract

Ljóskastari - Light thrower

Skráargat - Document hole

Hurðar húnn - Door’s cub

Fílakarmellur - Elephant container 
prostitutes

Leiðbeinandi - Path bone spirit

Lágmarkslaun - Low goal’s wages

Aðalverkefni - Main pain material

Að ganga til viðar - To walk towards 
wood

Fjölbragðaglíma - Multi-fl avoured 
wrestling

Landakot - Moonshine cottage

Landamæravörður - Moonshine 
praise guard

Stórskotahríð - Large Scottish storm

Fáráðnlegur - Pandemonium
committee barrings

Surtsey - Nigger Island

Músamotta - Mouse ‘stache

Hjólbarðastofa - Wheel punched 
clinic

Stígvél - Path machine
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Íbúð óskast
Tveir félagar sem fl uttir eru aft ur til landsins eft ir 
rúmlega 30 ára dvöl erlendis við hjálparstörf í 
Afríku, óska eft ir íbúð á Stór-Vestmannaeyja-
svæðinu. Reglusamir og hljóðlátir. S: 481 1585 
Guðmundur og Geirfi nnur.

Unglingar athugið!
Reynið að mannast! Nefndin.

Ofb eldismenn
Vana ofb eldismenn vantar við innheimtu á 
virðisaukaskatti. Áhugasamir hafi  samband við 
Fjármálarárðuneytið.

Til Sjós
Vanar hórur vantar á 30 tonna netabát. Skaft -
mellur, kanamellur, karamellur eða smellur 
koma einnig til greina. Reynsla af netaviðgerðum 
æskileg.

Ástin blíða
Hversu lengi þarf ég að bíða, tíminn er svo lengi 
að líða, mig langar þér svo að... gift ast.

Alzheimer-sjúklingar 
Ekki gleyma... uuhhh...

Bubbi Morthens
Þú ert fl ottastur Bubbi. Enginn er

betri en þú og það elska þig
allir. Haltu áfram að gefa út
þessar frábæru plötur og að glæða
íslenskt tónlistarlíf og íslenska
menningu. Allir Þjóðhátíðargestir 
láta sig hafa það að þrælast alla leið til
Vestmannaeyja til þess eins að sjá 

þig. Þú ert lang bestur.
Kveðja, Bubbi Morthens.

Tabað/fundið 
Fundum tvöhundruð lítra af Tab sem talið var 
tapað. Vífi lfell

Gardínur
Var að kaupa þessar líka fínu gardínur í Rúmfó. 
Hvítar með blómamunstri og agalega smart. 
Ætla að setja þær inn í stofu, enda munu þær 
smellpassa við borðstofuhúsgögnin sem ég fékk í 
IKEA. Og ég var einmitt úti í Svíþjóð um daginn 
að hitta Magga móðurbróður en eins og þú veist 
þá datt hann svo illa í...

Þjóðhátíðargestir athugið 
Haldið ykkur frá Dalnum. Komið út á Breiða-
bakka! Þar verður mesta stuðið. Erum búinir 
að fá leyfi  fyrir Langbestu Útihátíðinni og erum 
með pulsuvagn og alles. Erum einnig búnir að 
bóka Bjarna Kalla og Friðrik Dóra. Plís komið, 
þetta verður gaman og þetta er ekkert svo langt 
frá bænum, plís.
Félag athafnamanna.

Allir verða að fá Krabbamen
Vorum loksins að fá aft ur í hús hin geysivinsælu 

krabbamen. Ekki missa af þessu. Takmarkað
upplag. Skartgripabúðin þín. 

Atvinna!
Vinnum með allar gerðir ata. Símaat, dyraat, 
nautaat, atskák o.fl . Halli og Laddi.

Hungursneið
Ertu hungraður? Komdu til okkar og fáðu 
þér eina glóðvolga og brakandi hungursneið. 
Dómínós

Viltu verða einhver annar en þú ert?
Kári Kristján Kristjánsson verður með eft ir-
hermu námskeið á Höfðanum um helgina.
Missið ekki af ótrúlegum umbreytingum og búið 
ykkur undir það að verða agndofa.  Steini píp.

Aumingjar athugið.
Verið ekki fyrir!

Gimpi, gimpi.
Ekki gera neitt fyrir neinn sem gerir ekki 
neitt fyrir neinn. Mætið á ársfundinn!  Hið
íslenska BDSM félag.

Stígamóta-stuð
Hin árlega stuðhátíð Stígamóta verður
haldin í Eimskipshöllinni á laugardaginn. Kerlu-
hrellir mun mæta á svæðið ásamt Skírlífs-Skúla og
halda uppi fj örinu. Páll Scheving mun fl ytja
erindi og boðið verður upp á innsiglaða drykki. 
Láttu sjá þig og sjáðu aðra. Vertu í stuði, 
Stígamótastuði.
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Eins og allir sem hafa
eitthvert skilnigavitanna í lagi 
vita gáfu Vinir Ketils Bónda 
út lagið Vitaljós fyrir síðustu 
Þjóðhátíð. Í síðasta Þroska-
heft i var textinn við lagið 
birtur auk þess sem skorða 
var á fólk að æfa lagið og
fl ytja það svo í VKB tjaldinu 
fyrir sérvalda dómnefnd kl. 
9.30 að morgni mánudags 
á síðustu Þjóðhátíð. Dóm-
nefndin útnefndi svo látúns-
barka Þjóðhátíðar 2010.

Margir voru kallaðir en aðeins 
einn útnefndur. Kim Markús 

Th ulinius stóð uppi sem sigur-
vegari þrátt fyrir glæsilega 
takta frá mörgum örðum.

Á myndinni sést þar sem Kim 
Markús tekur á móti verð-
laununum, áritaðri mynd 
af Bjarna Ara, við undirspil
 þeirra Hermanns og Sigurðar.

Kæru Bræður, Eyjamenn og aðrir gestir. 
Gleðilega hátíð

Bræðrafélag Vina Ketils Bónda er týnda 
púslið sem fullkomnaði líf mitt. Orðið 
tómleiki er ekki eithvað sem hefur
verið að hrjá mig en það var eithvað sem
vantaði. Ég á frábæra eiginkonu og 
yndisleg börn en mikill vill meira. Það 
var ekki fyrr en um síðasta sjómanna-
dag sem líf mitt hlaut nýja merkingu. 
Ég hafði heyrt út undan mér alla leið 
til Þýskalands að bræðrafélag á Vest-

mannaeyjum á Íslandi væri uppsretta 
eilífs lífs, umhyggju,  gleði og glaums. Í 
fyrstu tók ég þessu eins og hverri annari 
frétt en það var ekki fyrr en ég hitti einn af
hinum sönnum bræðrum að ég heillað-
ist. Ég á honum svo margt að þakka. 

Ég er ekki búinn að nefna það að ég 
lenti í gríðarlega erfi ðum meiðslum 
sökum vinnu minnar og hef þurft  að 
gangast undir tvær aðgerðir vegna sama
meinsins síðastliðið ár. Ef ekki hefði 
verið fyrir Bróður Kára Kristján þá hefði 
bati minn orðið enginn og framtíð mín 
sem íþróttamaður  orðið að engu. Matur 
er eithvað sem ég heillast að og ég sæl-
keri mikill. Að borða mikið er eithvað 
sem ég hef alltaf þurft  að passa mig á 
því að maginn á mér er eins og Pringles 
auglýsingin — “Once you pop , you can‘t 
stop!” Þetta vissi bróðir Kári Kristján og 
var mín stoð og stytta í endurhæfi ng-
unnni. Í hvert skipti sem ég bauð honum 
í mat þáði hann boðið. Ég var iðulega 
með mat sem var auðvelt að gera óhollan 
en hann dó ekki ráðalaus. Hann lét mér 
alltaf líða vel og sagðist lítast vel á matinn 
í hvert sinn en það sem ég vissi ekki var 
á endanum lykillinn að batanum. Þegar 
ég bauð honum t.d. í hamborgara, þá át 

hann alltaf alla hamborgarana nema einn. 
Þegar ég bauð upp á sælgæti og fl ögur þá 
horfði hann á mig fá mér einu sinni og 
áður en ég vissi af var hann búin að klára 
allt af borðinu. Með öðrum orðum, þá át 
hann allt óhollt sem ég gat sett ofan í mig. 
Það sem ég met svo mikils er að þetta er
algerlega úr hans karakter að gera
þetta. Þetta er maðurinn sem borðar súr-
mjólk í hádeginu og Cheerios á kvöldin 
og hann fórnaði því öllu, bara fyrir mig. 
Þarna sá ég og fann hvernig Bræðrafélag 
Vina Ketils Bónda virkar, menn eru kær-
leikurinn einn. 

Eft ir þessa raun mína hafði ég strax sam-
band við Forseta vor, Helga Ólafsson 
og tjáði honum væntumþykju mína á
félaginu og áður en ég vissi af var ég 
kominn í hóp manna eins og Fostersins, 
Æba Rokk og Gauja Bæjó. Ég var orðinn 
heiðursmeðlimur.

Tómið sem ég fylla þurft i og týnda púslið 
sem fi nna varð, varð fyllt og fundið. 
Heiðursmeðlimur var það. Ég er heill — 
Ég er fullkomaður — ÉG ER HEIÐURS-
MEÐLIMUR!

LENGI LIFI VKB !!!!

Guðjón Valur Sigurðsson skrifar
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Nú er ég búinn að drekka minn sopa
Sauðdrukkinn ráf ‘inní Dalinn og veifa
Fallegum Vita
Nú er ég búinn að æla á skóna
tími til kominn vaða í tjörnina og
Míg‘á vift una
 
Aha
Ég segi það satt
Þett‘er ei kynvilla
þó ég fíl‘að dilla
mínum feita bossa
ég vil bara kossa
frá gellum, ekki þér
 
Ef röðin er löng
en ég kominn í spreng
þá stend ég ekk‘í keng
í brekkuna arka
og læt ég þar fl akka
ég elsk‘að pissa
 
Nú er ég búinn að drekka minn sopa
Sauðdrukkinn ráf ‘inní Dalinn og veifa
Fallegum Vita
Nú er ég búinn að æl‘á skóna
tími til kominn vaða í tjörnina og
Míg‘á vift una
 
Hvað var ég að spá?
Hvað var ég að gera?
Tókst‘af þessu myndir?
Þá skaltu þeim eyða
ekki seinn‘en núna
ég mun þig deyða!
 
Ég veit hvað ég vil
ég vil fl eiri sopa
ég vil drekka og ropa
og æla á skóna
nú þarf ég að pissa
gott, þarna er vift an
 
Nú er ég búinn að drekka minn sopa...
 
Viti, Viti, minn fallegi Viti.
Viti, Viti, minn fallegi Viti.

Í ljósi þess að fj ölgun þjóðhátíðargesta er 
orðin gífurleg þótti við hæfi  að ÍBV réðist 
í framkvæmdir á nýju sviði. Uppbygging 
hefur gengið vel og þykir mannvirkið allt 
hið glæsilegasta, þó ekki eins glæsilegt 
og fallegasta mannvirki dalsins, Vitinn. 
Nýja sviðið er komið til að vera og þykir 

það bragabót mikil fyrir samfélag okkar 
hér í Eyjum, þar sem gamla sviðið, þótt 
vel brúkanlegt, var erfi tt til uppsetningar 
og þótti frekar gamaldags. 

Ef rýnt er vel í myndina hér að neðan 
þá má sjá hversu illa sviðið gamla sviðið 
er orðið, enda varð það, ásamt vift unni, 
eldinum að bráð hér um árið. Þó þykir 
gamla sviðið hafa komið mun betur 
frá þessum hamförum heldur en vift u
gímaldið, sem þó stendur en. Gárung-
arnir gáfu því gaum að setja gamla 
sviðið upp þar sem vift an heldur sig, en 
var bent á það að þá hefði fólk ekkert 
almennilegt kennileiti til að geta kastað 
af sér vatni. Vift an hefur þó eitthvað
notagildi enn sem komið er. 

Gamla sviðið til móts við það nýja

- Að Stekkjastaur ætli ekki að koma fyrstur til 
byggða á þessu ári heldur ætli hann að skipta við 
Kertasníki sökum brjóskloss. Líðan er góð eft ir 
atvikum.

- Að sorptunnum í Vestmannaeyjabæ verði fj ölgað 
úr 3 í 4 þar sem að vantaði Bláa tunnu. Eins og 
alþjóð veit er Bæjarstjórinn mikill Þórari og tók 
ekki annað í mál. Bláa tunnan verður undir Lego- 
og Duplokubba.

- Að Egill í Skipalyft unni og Óðinn í Klöpp séu 
vinir á Facebook.

- Að Flötum verði lokað yfi r Þjóðhátíðina.

- Að Hlustendaverðlaun FM957 verði haldin í 
Skýlinu. Stúkað verður af milli veitingarstaðar og 
spilakassa. ATH! Nammibarinn verður lokaður.

- Að Toppurinn og RibSafari ætli að sameina 
kraft a sína undir nýju nafni Toppribs.

- Að ástæða Lundaleysis undanfarinn ár séu 
tilkominn vegna leitar hans að Geirfuglinum. Er 
Lundinn að leggja allt kapp á að fi nna hann fyrir 
2015 því þá er ár Geirfuglsins í kínversku dagatali.

- Að Pálmi í Stórhöfða sé kominn á 18“ álfelgur.

- Að Eiki í Olíunni hafi  farið í kaffi   í Olís.

- Að Barack Obama hafi  haft  samband við Forseta 
VKB um að skipta á Vitanum og Frelsisstyttunni 
á sléttu.

- Að íslenska ættjarðarhljómsveitin Skálmöld 
muni spila undir á söngvakeppni barnanna.

- Að Jónatann Læknir og Jóna Tannlæknir séu að 
slá sér upp.

- Að Stebbi á Grund hafi  farið á fund.

- Að Íslandsbanki hafi  keypt Dalabúið fræga. Mun 
nýtt nafn verða Útibúið.

- Að Siggi Valló muni um áramótin opna nýja og 
glæsilega hárgreiðslustofu í blaðaturninum sáluga.

- Að Helena og Þórir hafi  farið í bullandi 
djammsleik á Volcano um síðustu helgi.

- Að Guðmundur í Byrginu hafi  keypt Búrið við 
Kirkjuveg.

- Að Ísfélagið og Vinnslustöðin ætli að stofna 
sameiginlegt félag undir nafninu VÍS. Vís hefur 
kært málið.

- Að hljómsveitin Dans á Rósum hafi  hlotið nýtt 
nafn og ku það vera Skrans á Drósum
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G            D
Físur í stuttum pilsum
           G                 D
allt er vaðandi af þeim
G               D
Aular í þröngum bolum
              G    D
það svo klisjukennt er

             G          D 
Brekkusleik enginn kann
               G           D 
of mikil tunga á ská 
          Em    D                G
svo á morgun fæ ég fl eiri tuðrur að sjá

 G          D
Guggur í sólarlömpum
              G           D
eins og fj ólublá sveit
G             D
Brúsi af brunkukremi 
              G       D
og þær líta út eins og geit

         G                D 
Eiturlyf enginn á
             G                D 
aðeins sígó niðrá Krá
        Em     D G
en á morgun mun ég fara á stjá
             G          D
Brekkusleik enginn kann
               G           D 
of mikil tunga á ská
          Em               F G
svo á morgun fæ ég að sofa hjá

Em             F
Þarna er fullt af tuðrum vel í glasi
              G                  D 
sem ég fæ vonandi að skvera 
Em                      F           G
Útaf því að ég er brúnn og ég hlusta á réttan takt
Em           F
Allt getur gerst eins og kynskiptingur 
        G             D 
sem reyndi mig að tæla

       C 
Svo þetta er allt að gerast
     Cm
já þetta er að allt að smella

 G         D
ÞJÓÐHÁTÍÐ 
G                          D
YEAH YEAH YEAH YEAH
 G         D
ÞJÓÐHÁTÍÐ 
G                            D
YEAH YEAH OH OH HÓ

 G                 D
Búinn að hlaða mig af sterum
             G            D
langar að lyft a þungum stein
              G      D
Verðað sýna þessum stelpum
               G         D
að ég er mega sterkur gaur

         G                D 
Eiturlyf enginn á
             G                D 
aðeins sígó niðrá Krá
        Em     D G
en á morgun mun ég fara á stjá
             G          D
Brekkusleik enginn kann
               G           D 
of mikil tunga á ská
          Em               F G
svo á morgun fæ ég að sofa hjá

O.s.frv...
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Vestmannaeyjar hefur að geyma fj öldan allan af 
afþreyingu sem ekki þarf að punga út veskinu fyrir. 
Hent getur að Þjóðhátíðargestir fi nni fyrir dal-
þreytu meðan þeir gista á eyjunni fögru yfi r hátíð-
ina og þá er bót í máli að fi nna eitthvað skemmti-
legt að gera, sem ekki þarf að kosta peninga. Hér er 
upptalning á nokkrum skemmtilegum uppátækjum 
sem hægt er að bregða fyrir sér ef Þjóðhátíðargestir 
vilja komast aðeins úr dalnum eitt augnablik og 
reyna fyrir sér á öðrum sviðum innan bæjarins.

- Fara í Tvistinn og biðja Bigga um að taka Magga 
eft irhermu. Fara svo í Klettinn og biðja Magga um 
að taka Bigga eft irhermu.

- Fara á bókasafnið og snapa af þeim eins mikið 
frítt kaffi   og mögulegt er meðan gluggað er í 
blöðin.

- Skalla fótboltann á Hásteini - Fast!

- Fara upp á elliheimilið Hraunbúðir og biðja íbúa 
þar um að taka eina vist.

- Spjalla við Stígamót ef einmannaleiki hellist yfi r 
þig.

- Fara í niður á lögreglustöð og fá að blása í

áfengismælinn. Gaman að taka keppni meðal 
vinanna.

- Þykjast svindla sér fram hjá gæslunni inn í
Dalinn, jafnvel þótt maður sé með armband.

- Labba út í Stórhöfða og kíkja í kaffi   til Óskars 
og Pálma.

- Baka rúgbrauð í hrauninu.

- Rölta við í Vilberg bakaríi og biðja um
skoðunarferð.

- Fara upp í Pompeii Norðursins að moka.

- Skellt þér upp á Tyrkja-Guddu á Stakkóinu.

- Veiða makríl í höfninni.

- Flokka sorp í viðeigandi tunnur fyrir íbúa Vest-
mannaeyjabæjar.

- Hefj ast handa við að byggja stúku við Hásteins-
völl. Hægt að nálgast timbur í brennunni á
Fjósakletti fram á föstudagskvöld.

- Slá þakið á Herjólfsbænum.

- Telja hvítu tjöldin og fara með tölur til Hagstofu.

- Spara Guðrúnu Maríu ómakið og hjálpa Jóni 
Helga Gíslasyni Wise Feldskera 481-BJÓR heim 
úr dalnum á morgnanna.

- Fara í sjoppur, þykjast vera frá neytenda-samtök-
unum og láta sem þú sért að bera saman verð á 
hamborgurum á Þjóðhátíð og Einni með öllu.

- Fara bak við Klettinn í vatnsstríð og þrífa
bílinn í leiðinni.

- Halda kvöldvöku í hundrað manna helli.

- Skella upp úr með Steina Píp.

- Gera myndasögu í gestabókina á Heimakletti.

- Spurt hvort viðkomandi þekki Hemma Hreiðars.

- Fara bestur á eyju og standa í átt að suðri og þá 
nærðu kanski norð-austan áttinni.

- Fara með veiðistöng á Básaskersbryggju og 
renna fyrir Marhnút sem þú ferð með á Fiska- og
náttúrugripasafn Vestmannaeyja.
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„Ævintýra-Þráinn tekur völd“ (Í Vestmannaeyjum 2000)
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Í ljósi þess að sorpfl okkun fer brátt að
hefj ast og tunnum hefur verið komið fyrir 
við fl est hús bæjarins, vill gámafélagið 
benda Þjóðhátíðargestum á að sorp-
fl okkun mun einnig eiga sér stað íDal-
num yfi r Þjóðhátíðina. Hér fyrir neðan 
eru leiðbeiningar svo enginn mis-
skilningur verði á fl okkuninni.

Óendurvinnanlegt sorp

- Fyrirmyndabílstjóra Félagið hefur 
verið fært úr moltu fl okki (lífrænn 
áburður) yfi r í óendurvinnanlegt sorp. 
Fólk er beðið um að koma þeim fyrir í 
sértilgerðum gámum merktir “Uppgjöf ”.

Brennanlegt sorp

- Klósett vift an er hér með fl okkuð sem 
brennanlegt sorp. Fólk er beðið um 
að bera ekki eld að henni á hátíðinni

sjálfri, þar sem hún er mjög eldfi m, en er 
þó beðið um að halda henni rakri með 
þvagi.

Pappír og endurvinnanlegt sorp

- Hofi ð er í fl okki endurvinnanlegs
pappa. Gætið þess þó að það blotni ekki, 
því þá gæti það hrunið. Eft ir hátíðina 
verður það endurunnið í klósettpappír 
sem ÍBV mun ganga í hús með og selja.

ATH!! Hafa skal í huga að Vitinn hefur 
ávalt og mun ávalt vera fl okkaður sem 
vel brúkanlegur eðalmálmur. Eru gestir 
og gangandi beðnir um að sýna honum 
tilhlýðilega virðingu er þeir ganga inn og 
úr dalnum.

Þjóðhátíðarkveðja
Gámafélagið.

Vitinn þykir vel brúkanlegur eðalmálmur
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Frá upphafi  hefur þjóðhátíð Vestmanna-
eyja snúist um Vestmannaeyinga og um 
þá gleði og von sem býr í brjóstum þeirra 
þrátt fyrir harðræði og mótbyr, þeim lífs-
skilyrðum sem fylgja því að búa á þessari 
eyju. 

Íslensk þjóð hefur alla tíð bæði öfundað 
og fyrirlitið þessa lífsglöðu og heittrúuðu 
eyjaskeggja, sem þrátt fyrir stopular 
samgöngur, innrækt og óútreiknanalegt 
veðurfar, lætur ekkert á sig fá og tekur 
lífi nu fagnandi við hverja raun.

Lengi má þó vont versna. Því nú er 
svo komið að sótt er að því hörðum
höndum að slökkva síðasta vonarneista 
þessa óvenjulega samfélags. Já, nefnilega 
sjálf Þjóðhátíðin á undir högg að sækja. 

Lýðurinn sem nú gerir harða atlögu að 
þessari stórmerkilegu og nauðsynlegu 

hátíð kemur úr harla ólíklegri átt. Upp-
gjafa Vestmannaeyingar sem ekki tíma 
að borga sig á Þjóðhátíð gera aðsúg að 
bæjarfélaginu í heild með því að mæta
einungis á aðra bæjarhátíð sem haldin er 
fyrr á sumrin.

Innan íþróttahreyfi ngarinnar ríkir tölu-
verður ótti og hafa menn þar á bæ brugðið 
á ýmis ráð til að laða fólk til eyjarinnar. 
Nýjasta útspil þeirra er eins og fl estir 
vita að borga undir rándýra afl óga knatt-
spyrnumenn í þeirri von að fá með í kaup-
bæti útglenntar nektarmyndarglyðrur.

Nefna má fl eira sem reynt hefur verið 
að grýta í veg fyrir vegsemd og virðingu 
Þjóðhátíðar. En þar ber einna hæst unga 
fólkið. Unga fólkið í dag er ekki eins og 
það var hér áður fyrr. 

Nútíma ungt fólk er aumingjar. Alið 
upp að því er virðist í þeim eina tilgangi 
að drekka  og dópa yfi r sig, nauðga og 
fremja skemmdarverk, þessa einu helgi 
ársins sem skiptir máli svo þau megi setja
svartan blett á þessa annars björtu og
fallegu fj ölskylduskemmtun.

Páll Óskar Hjálmtýsson hefur bæði sem 
tónlistarmaður og einstaklingur náð 
þvílíkri dýpt meðal þjóðarinnar með 
því einu að losa um og láta allt fl akka.
Einnig hefur hann snert aðdáendur sína á 
þann hátt sem öðrum tónlistarmönnum 
þykir óhugsandi. Það er von eyjamanna að 

hann muni ná að sjúga úr unga fólkinu allt 
sem illt getur talist og þess í stað náð að
sprengja inn í það óbilandi lífskraft  og 
vilja.

En ekki er einvörðungu treyst á Pál þegar 
kemur að því að ná til fólks. Því fram-
varðasveit íslenskrar menningar mun 
koma saman í þeim tilgangi að sameina 
gesti og innfædda og er enginn betur til 
þess fallinn en einmitt Bubbi Morthens 
sem lifað hefur beggja vegna lindarinnar 
og skynjar á sinn einstaka hátt lífsbaráttu 
Vestmannaeyinga og þrótt hins íslenska 
almúgamanns.

Dagsbirtu eyjamanna verður vonandi 
bjargað fyrir horn þegar hausta tekur og 
fólkið sem eyjuna byggir getur vonandi 
litið björtum augum á framtíðina og það 
sem hún ber í skauti sér. En við megum 
samt ekki gleyma því að þótt orustan sé 
unnin, þá er stríðið ekki búið.

Óska ég því þess lesandi góður, að þú
lesir á milli línanna og sjáir hag þínum 
best borgið í því að bæta stöðu og hag
eyjanna með því mæta á Þjóðhátíðina, 
skemmta þér vel og láta það ógert að 
nauðga og skemma þó ekki sé nema þessa 
einu helgi. 

Virðingarfyllst,
Fredrik Pétursson 
Höfundur er hljóðfæraleikari og
fyrrverandi Ólögráðaráðherra

Hráefni:

1 stór lundi (helst veiddur í Brandinum 
eða Hrauney)

1,5 ltr. af landa

Dill

Hlynsýróp

Bragðbætt sleipiefni

Aðfarir:

Byrjið á að drekka ½ - 1 ltr af land-
anum (því það sem á eft ir fylgir er
heldur sóðalegt og borgar sig að vera
drukkinn við það). Gætið ykkar þó að
skilja vel góðan lögg eft ir í landabrúsanum.
Smyrjið svo brúsann með bragðbættu 
sleipi-efni (fæst í fl estum betri sorabúllum
borgarinnar). Gott er að nota sleipiefni 
með sítrónu og rósmarin bragði. Troðið 
svo brúsanum upp í óæðri endann á
lundanum. Ath! Þetta er frekar erfi tt 

og tekur yfi rleitt nokkurn tíma. Hér er
sleipiefnið nauðsynlegt atriði. Hellið því 
næst hlynsírópi yfi r lundann og stráið 
dilli yfi r. Skellið lundanum svo á kallt 
grill í 3 – 4 klst. Að þeim tíma loknum 
takið þið lundann af grillinu, dragði 
brúsann úr rassgatinu á honum og
drekkið restina af landanum. Þá
ættuð þið að vera orðin nógu drukkin til 
að hafa list á að borða hráan lunda með 
hlynsírópi og dilli.

Verði ykkur að góðu!

Frederik Pétursson skrifar



Þ R O S K A H E F T I   2 0 1 1

19

„Plankið“ er skemmtilegur leikur sem 
allir ættu að vera farnir að kannast við. 
Leikurinn á uppruna sinn að rekja til
ársins 1997 og varð fyrst vinsæll á norðan-
verðum Bretlandseyjum. Athöfnin lá 
undir feldi í nokkur ár, eða allt til árs-
ins 2009, þegar sjö læknar í Swindon á 
Englandi voru reknir úr starfi  fyrir að 
láta mynda sig í hóp-planki meðan þeir 
voru á vakt. Þetta rataði auðvitað í frétt-
irnar og leikurinn breiddi úr sér hægt og 
örugglega þar til hann náði hámarki á 
þessu ári.

Nú segja þeir sem til þekkja að plankið 
sé að deyja drottni sínum og ný iðja
farin að líta dagsins ljós, eitthvað sem gár-
ungar hafa skýrt „ugluna“. Að ugla felur 
í sér að sitja á hækjum sér og stara stór-
eygur og utangátta beint fram fyrir sig. 

Með þessu reynir uglarinn að líkja eft ir 
uglu uppi í tré. Þetta er síðan auðvitað 
fest á fi lmu eða sílikon og skellt á alnetið 
svo að allir getið hlegið með og tekið átt 
í vitleysunni.

En víða er pottur brotinn í þessum
heimi og ekki er hér allt sem sýnist. Við 
bræður vorum nefnilega langt á undan 
okkar samtíð í þessum málum og erum 
þess fullvissir um að uglan sé stolin af 
okkar eigin hugmynd, nokkuð sem við
köllum „hreindýrið“. Við erum með 
fl eirihundruð vitni úti í Þýskalandi sem 
geta borið sönnun fyrir því að við séum 
upphafsmenn hreindýrsins, þar sem að 
við tókum hóp-hreindýr á handboltaleik 
í þýsku Búndeslígunni síðastliðið vor, við 
mikinn fögnuð viðstaddra.

Hreindýrið er ekki ýkja ólíkt uglinnu, 
bara miklu fl ottara. Það er í sjálfu sér 
bara nákvæmlega sami hluturinn, nema 
með einni krúsjal viðbót. Þegar menn 
hreindýra setjast þeir á hækjur, líkt og 
gert er þegar uglað er. Viðbótin er síðan 
sú að höndum er skellt upp að höfði og 
baðað úr lófunum til að líkja eft ir hrein-
dýrahornum. Þetta er töluvert fallegri 
og tilþrifameiri sjón en einföld, gapandi, 
heimskulega útlítandi ugla.

Við skorum á Þjóðhátíðargesti að hunsa 
ugluna, enda er hún hrein og klár skrum-
skæling og einföldun á mun skemmti-
legri leik. Farið frekar alla leið með
þetta og reynið fyrir ykkur í hreindýrun, 
takið af því myndir og deilið með okkur 
bræðrunum á Facebook (facebook.com/
vinirketils).

Hér að neðan má svo sjá nokkur góð 
dæmi um hvernig stillt er upp í gott 
hreindýr.

Þórir „plankar“ fullkomlega
milli tveggja tuðra

Eitthvað kjánaprik að „ugla“
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Bót í máli -> Mót í báli
Oft  er talað um það að þegar kapp-
mót eru annars vegar og þau leysast 
upp í slagsmál og blóðheita vit-
leysu, þá sé það „mót í báli“.

Safna hári -> Hafna sári
Hugarorkan getur oft ar en ekki 
skilað okkur ótrúlegasta árangri. Í 
þjóðsögum þekktist það til dæmis 
að þegar hetjur börðust hatram-
lega á vígvöllum úti áttu þær það 
vitanlega til að særast í átökunum. 
En þessar hetjur höfðu svo gríðar-
legan viljakraft  og stjórn á eigin 
líkamsstarfsemi að þeir gátu hrein-
lega „hafnað sári“ og haldið áfram 
áfl ogunum heilir holds.

Fáðu þér sæti -> Sáðu þér 
fæti
Barátta um yfi rráðasvæði þekk-
ist víða í náttúrunni. Hundar og
önnur dýr míga á staura og tré til að
merkja sér sín svæði meðan að 
múkkinn ælir á kletta. Mann-

verunni hefur hins vegar verið 
gefi n sú náðargjöf að geta hrein-
lega „sáð sér fæti“ þar sem hún vill 
niðurkomin vera. Með því festir 
hún rætur á sínu svæði án þess 
að nokkurt náttúruafl  fái henni
haggað.

Að kanna málið -> Að 
manna kálið
Oft  hefur borist til tals að menn 
manni sín svæði, svo sem á skipum 
eða öðrum áverustöðum. Hollend-
ingar hafa það hins vegar fyrir
venju að „manna kálið“, þar sem 
að kálgarðar þarlendis eru í al-
menningseigu og sá sem fyrstur 
kemur fær fyrstur besta kálhausinn.

Fellihýsi -> Hellifýsi
Andri Hugo er þjakaður af „helli-
fýsi“. Hann á það til að vera helst til 
of fús til að hella niður drykkjum 
sínum og annarra þegar veigar eru 
á annað borð við hönd.
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Bókaormar geta aldeilis hugsað sér gott 
til glóðarinnar í nánustu framtíð þar sem 
að hvert stórverkið á fætur öðru fer nú 
að detta inn á markaðinn með haustinu. 
Við skulum glugga í nokkra titla sem hafa 
fengið staðfesta útgáfu.

Gölli Valda: Ekki sonur Sollu og 
Valda!
Sjálfsævisöguleg sjálfsævisaga frá
spennuglæpahöfundinum Hanz Bekk, 
sem fj allar á óhugnanlega hátt um það 
hvernig hægt er að setja svartan blett á 
minningu um mann með því að bendla 
hann við sparkspyrnuspekinga.

Víst kann ég að DANSA! 
Litabók um Stefán Jónasson bæjar-
fulltrúa., þar sem segir frá ótrúlegri 
og vonlausri baráttu Stefáns sem eina 
áhangenda handkastliðs ÍBV. Þar lýsir 
Stefán einnig hvaða aðferðum er best að 
beita þegar menn dansa til að gleyma. 
Eitthvað sem enginn ætti að láta framhjá 
sér fara.

Fréttir -Viðhafnarútgáfa
Vikublaðið Fréttir kemur hér út í stór-
glæsilegri viðhafnarútgáfu. Í þessu
glæsilega innbundna heft i má fi nna m.a. 
Eyjamann vikunnar sem er svo langt að 

kominn að hann getur ekki einu sinni 
fundið Vestmannaeyjar á korti með hjálp 
internetsins, matgæðing sem aðeins einu 
sinni hefur hugsað um að koma til Eyja 
og opnuviðtal við háskólamenntaða fj öl-
skyldu sem gafst upp á því að vinna í
Bónus og lét sig hafa það að
fl ytja til Eyja til að vinna á skrifstofunni í 
Vinnslustöðinni. Njótið.

Íslenskir hommar – Bindi 1-3
Frá höfundi Íslenskra afl askipa – bindi 
1-16. Kemur út skemmtilegur bóka-
fl okkur um íslenska homma. Þessari útgáfu 
svipar mjög til fyrri bókafl okka höfundar.
Þarna er ítarlega fj allað um afl agetu, 
stærð og brúttólestir íslenskra homma. 
Bók sem gott er að eiga.

Frá vöggu til grafar
Sannsöguleg skáldsaga eft ir Adda 
Th ors um ástir og ævintýri starfsmanna
Íslenska gámafélagsins, gleði og sorg í 
leik og starfi . Jafn æsispennandi og við er 
að búast.

Viltu heyra meira af Ameríku-
Geira?

Fjórða bókinn í fl okknum um hinn 
smellna Geira. Bráðfj örug og skemmtileg 

unglingabók eft ir Þráinn 
Þorgrímsson. Þráinn nær 
hér á undraverðan hátt 
að lýsa fj örugu lífshlaupi 

Ameríku-Geira þegar hann er kominn 
á unglingsaldur. Frásögnin nær allt frá 
ströndum Afríku til sælunnar í Breiðu-
vík. Bók fyrir alla fj ölskylduna.

Að Heiman - Ferðasaga Borgþórs 
Ásgeirssonar. 
Borgþór Ásgeirsson fj allar hér á
hispurslausan hátt um dvöl sína í
erlendri stórborg, dramantískan undan-
fara ferðar sinnar og langþráða heim-
komu. Gimla-útgáfan.

Litið um öxl
Þórir Ólafsson, tónlistarmaður, er 
þjóðinni að góðu kunnur. En hér kveður 
við nýjan tón. Í þessari opinskáu og 
beinskeyttu bók talar Þórir hreint út 
um læknadóp, tíma sinn sem rokkguð, 
vandræðaleg tengsl sín við síonista og 
nándina við dauðann. Einnig ræðir 
hann um fyrirmynd sína í dag sem hann
hefur fundið í óvenjulegri hvers-
dagshetju, yfi rmanni sínum. Bók sem 
lætur engann ósnortinn.

Ég er ekki hommi, ég er Hannes!
Falleg þroskasaga manns sem virðist 
kominn í ógöngur í lífi nu. Hann
ílengist í starfi  hjá blikkfyrirtæki en tísku-
hönnunar hjartað ólmast í brjósti hans. 
Fylgist með ótrúlegri raunagöngu manns 
sem ákveður að fylgja draumum sínum 
þrátt fyrir að mæta aðkasti og skilnings-
leysi fólks. Maður sem er eins og hann er.

Ævar Þórisson Erna Þórsdóttir

VIÐ
STYRKJUM 

ÚTGÁFU 
ÞROSKHEFTIS

2011
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Einu sinni var lítil stelpa sem bjó í þorpi 
nálægt skóginum. Alltaf þegar hún fór út, 
litla stúlkan klæddist Red Riding skikkju, svo
allir í þorpi sem heitir Little Red hennar
Riding Hood.

Einn morguninn, Little Red Riding Hood 
spurði móður sína hvort hún gæti farið að 
heimsækja ömmu hennar eins og það hafði 
verið um hríð þar sem þeir myndu séð hvert 
annað.

“Það er góð hugmynd,” móðir
hennar sagði. Svo þeir pakkað í fall-
egu körfu fyrir Little Red Riding 
Hood að taka til ömmu hennar.

Þegar vog var búinn, litla stúlkan 
sett á rauða skikkju sinni og kyssti 
móður kveðja hana.

“Mundu, fara beint í hús ömmu,”
segir móðir hennar varaði. “Ekki 
dawdle á leiðinni og vinsam-
legast ekki tala við ókunnuga! Th e
skóginum eru hættuleg.”

“Ekki hafa áhyggjur, mamma,” sagði 
Little Red Riding Hood, “Ég ætla að 
fara varlega.”

En þegar Little Red Riding Hood 
eft ir nokkur yndisleg blóm í skógi-
num, gleymdi hún lofa henni móður sinni. 
Hún tók nokkrar, horfði á fi ðrildi fl it um um 
stund, hlustað á froska croaking og þá tók 
nokkrar fl eiri.

Little Red Riding Hood var að njóta hlýja
sumardag svo mikið, að hún tók ekki eft ir 
dökkum skugga nálgast út úr skóginum bak 
við hana ...

Skyndilega, úlfurinn birtist við hliðina á 
henni.

“Hvað ert þú að gera hér, lítil stúlka?” the wolf 
spurði í rödd eins vingjarnlegur og hann gæti 
stefna.

“Ég er á leiðinni til að sjá ömmu mína sem 
býr í gegnum skóginn, nálægt Brook,” Little 
Red Riding Hood svaraði.

Hún áttaði hvernig seint hún var og fl jótt 
afsakaði sig, þjóta niður leið til húss Amma 
hennar.

Th e úlfur, í millitíðinni, tók smákaka... Th e 
Wolf, svolítitð út af andanum frá hlaupandi, 
kom Amma og drápu létt á dyr.

“Oh þakka gæsku kæri! Komdu í! Ég var 
áhyggjufullur veik að eitthvað hefði komið 
fyrir þig í skóginum,” sagði Amma að hugsa 
um að högg var barnabarn hennar.

Úlfur láta sig inn Poor amma hafði ekki tíma 
til að segja eitthvað annað orð, áður en úlfur 
gobbled hana upp!

Úlfur láta út ánægður burp og síðan pota 
í gegnum fataskáp amma er að fi nna night-
gown sem hann vildi. Hann bætti við frilly 
svefn loki, og gott mál, dabbed sum ilmvatn 
amma er bak Pointy eyru hans.

Nokkrum mínútum síðar, Red Riding Hood 
bankaði á dyrnar. Úlfur stökk í rúmið og 
undið nær yfi r nefi ð. “Hver er það?” Hann 
kallaði í cackly rödd.

“Það er ég, Little Red Riding Hood.”

“Ó hve yndisleg! Koma inn, elskan mín,” 
croaked the úlfur.

Þegar Little Red Riding Hood inn í litla
sumarbústaðinn, gæti hún varla þekkja 
ömmu sinni.

“Amma! Rödd þín hljómar svo skrýtið. Er
eitthvað í málinu?” spurði hún.

“Ó, ég hef bara snerta af a kalt,” squeaked
úlfurinn að bæta við hósta í lokin til að sanna 
málið.

“En Amma! Hvað stór eyru sem þú hefur,” 
sagði Little Red Riding Hood sem hún beittur 
nær rúminu.

“Því betur að heyra þig með, elskan mín,” 
svaraði úlfur.

“En Amma! Hvað stór augu sem þú hefur,” 
sagði Little Red Riding Hood.

“Því betur að sjá þig með, elskan 
mín,” svaraði úlfur.

“En Amma! Hvað stórar tennur 
sem þú hefur,” sagði Little Red
Riding Hood rödd hennar quiver-
ing lítillega.

“Því betur að borða þig með, elskan 
mín,” öskra Úlfur og hann hljóp út 
úr rúminu og fór að elta litla stúlkan

Næstum of seint, Little Red Riding 
Hood ljóst að sá í rúminu var ekki 
amma hennar, en svöng úlfur.

Hún hljóp yfi r herbergið og í
gegnum dyrnar, hróp “Help! Wolf!” 
eins hátt og hún gat.

A woodsman sem var chopping logs
heyrði langt gráta hana og hljóp í átt að
sumarbústaður eins hratt og hann gat.

Hann greip Úlfur og gerði hann spýta út 
fátækur Amma sem var dálítið frazzled af öll 
reynsla, en samt í einu stykki.

“Ó Amma, ég var svo hrædd!” sobbed Little 
Red Riding Hood, “Ég mun aldrei tala við 
ókunnuga eða dawdle í skóginum aft ur.”

“Svona, svona, barn. Þú hefur lært mikilvæga 
lexíu. Guði sé lof að þú hrópaði hárri nóg af 
þessu tagi woodsman að heyra þig!”

Th e woodsman slegnir út Úlfur og bar hann 
djúpt inn í skóginn þar sem hann myndi ekki 
nenna fólk lengur.

Little Red Riding Hood og amma hennar 
hefði gott hádeginu og langt spjall.

Rauðhetta fyrir framan húsið hennar ömmu
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Nýlega hafa stórstjörnur farið að
leggja leið sína til Vestmannaeyja. Í Júní 
síðastliðnum kom stórsöngvarinn Jon 
Bon Jovi í heimsókn en hann er þekkt-
astur fyrir að syngja í hljómsveitinni
Metallicu. Það hefur því vakið mikla 
athygli að söngkonan og strípimódelið 
Samantha Fox hefur hug á því að
fl ytjast búferlum og setjast að í Vest-
mannaeyjum. 

Blaðamaður Þroskaheft is fór á stúfanna 
og komst að því að fröken Fox hefur nú 
þegar fest kaupa á einbýlishúsi í Vest-
mannaeyjum og rótgrónu fyrirtæki. 
Heimildir herma að fröken Fox hafi  
keypt hlut í Kránni og þegar blaðamaður 
Þroskaheft is spurði Kára hvort rétt væri, 
sagði Kári: „Ég vil ekki tjá mig um þetta 
mál, ég er bara að vinna í því núna að 
gera allt klárt fyrir Þjóðhátíðina. Eft ir 
Þjóðhátíð er aldrei að vita hvað kemur 
í ljós.“ Það er ljóst að svör Kára eru 
mjög loðin hvað þetta mál varðar og 
það verður því spennandi að sjá hvað úr 
verður eft ir Þjóðhátíð.

Það eitt að Samantha Fox sé að fl ytja til 
Vestmannaeyja mun klárlega koma til 
með að styrkja ferðamannaiðnað hér og 
það væri nú gaman ef fl eiri fj ölskyldu-
meðlimir myndu fylgja á eft ir, þó það 
væri ekki nema í heimsókn. En Fox æt-

tin er afar hæfi leikarík og fræg í Banda-
ríkjunum. Okkur þótti réttast að rifj a upp 
hvaðan nýjasti Vestmannaeyjingurinn er 
ættaður.

Samantha Fox er dóttir Wiliam Fox og
Julianne Fox sem eru stofnendur Fox 
samsteypunnar í Bandaríkjunum.
Samantha er miðjubarn þriggja Fox 
systkina en það má segja að listagyðjan 
hafi  snert við öllum börnum Williams 
og Julianne. Michael J. Fox er elstur 
Fox systkinanna fæddur 1961 og ef til 
vill þekktastur af þeim fyrir margvísleg 
hlutverk, þá sérstaklega á níunda áratug 
síðustu aldar og þá helst að leika hinn 
fj öruga Marty McFry í Aft ur til fortíðar 
kvikmyndaþrennunni.

Samantha Fox er miðjubarnið eins og 
áður kom fram, fædd 1966. Hún hóf feril 
sinn sem módel og 
síðar sem söngkona 
og er lagið Run to 
the Hills þekktast 
af hennar verkum, 
en það lag náði inn 
á top 10 lista bæði 
í Bandaríkjun-
um og Englandi.
Samantha vildi ávallt 
standa á eigin fótum 
og vildi ekki slá í 
gegn fyrir tilstuðlan
ættar sinnar svo 
í stað þess að feta 
fótspor Michael í 
leiklistinni í Holly-
wood fór hún til
Indlands þar sem 
hún lék í nokkrum 
Bollywood mynd-
um og sló í gegn 
í myndinni Rock 
Dancer.  Megan Fox 
er langyngst þeirra 
systkina og hálf-
systir þeirra, fædd 
1986 og er, eins og 
verður að segjast, 
altjört megafox.
Megan, eins 

og kannski fl estir kannast við, hóf
feril sinn sem módel eins og systir sín 
en hefur fótað sig vel sem leikkona í
Holly wood, en þekktasta hlutverk
hennar var í kvikmyndunum um
Terminator vélmennin.

Samantha Fox hyggst fl ytjast búferlum
til Vestmannaeyja á næstunni

Megan Fox gat sér gott orð í
Terminator myndunum
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Það skondna atvik átti sér stað á nefndarfundi Umhverfi s og skipulagsráð 
Vestmannaeyja að formaður ráðsins, Gunnlaugur Grettisson, mismælti sig 
þegar taka átti fyrir deiluskipulag fyrir Löngulá og sagði að núna ætti að taka 
fyrir deiluskipulag fyrir löngutá. Þetta uppskar mikið hlátrasköll og síðan þá 
hefur Gunnlaugur verið kallað Langatá.
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Þjóðhátíð er í hugum fl estra stórkostleg skemmtun og frábær lífs-
reynsla en Stefán á ekki góðar minningar frá Þjóðhátíð í Vestmanna-
eyjum. Stefán kom á þjóðhátíð 2007 með bros í hjarta og brennandi 
ástarþrá.

Stefán kom með Herjólfi  á föstudeginum og eins og svo margir gestir 
Þjóðhátíðar, byrjaði Stefán á því að koma við í áfengisversluninni við 
Strandveg. Þar fór Stefán fram úr sér og vegna veðmáls við mann 
sem hann hitti í versluninni keypti Stefán 1.000 bjóra, eða um það 
bil 42 kassa af Egils Gull bjór og þar þurft i Stefán að reiða fram 330 
þúsund krónur. Stefán drakk alla þessa bjóra vegna þess að það var 
hluti af veðmálinu. Hann fékk áfengiseitrun fyrir vikið og glímir við 
varanlega lifrarskaða.

Í ölæði sínu fór Stefán að abbast upp á fólk og endaði á því að kýla 
mann. Stefán var að sjálfsögðu handtekinn og þurft i að dúsa eina 
nótt í steininum. Stefán var kærður fyrir líkamsárás, sat inni í 2 ár og 
þurft i að greiða brotaþolanum 560 þúsund krónur í miskabætur og 
annað eins í málskostnað.

Á sunnudagskvöldinu fannst Stefáni nóg komið af Þjóðhátið og 
ákvað að synda heim. Þetta atvik orskaði það að kalla þurft i út björg-
unarsveitir, þyrlu, sjúkrafl uttninga og lögreglu. Stefán fékk háa sekt 
fyrir vikið. 

Þjóðhátíð hjá Stefáni var ekki svo góð.
„Enginn veit hvern endi fær  Ævintýra-Þráinn“ (Þjóðhátíð í Eyjum 1991)
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Jón Helgi Gíslason Wise Feldskeri 481-
BJÓR skelti sér á stúfana og hafði upp á 
FM hnakkann Símon sem var á leiðinni á 
Þjóðhátíð. Hnakkinn var sveittur og hress 
og leysti aldeilis úr læðingi við Nonna
kallinn.

Þar sem ég hef frétt að þú ætlar að 
koma á Þjóðhátíð þá langar mig að vita 
hvernig hún leggst í þig og hvort þú 
hafi r miklar væntingar til hennar?

Þú getur rétt ímyndað þér maður,
nokkrir kaldir detta og kjellinn, þéttur! 
Strákurinn á eft ir að krækja í nokkrar 
guggur enda búinn að tana í allt sumar. 
Svo var ég að strípa um daginn á Selfossi 
og keypti mér hlut í rakarastofu þar sem 
heitir FM Strípur, þannig að þetta er allt 
að steinliggja hjá kjellinum!

Hefurðu farið á margar þjóðhátíðir?

Já... láttu þér ekki bregða félagi. Við
höfum hreinlega hertekið Dalinn maður 
eft ir að við byrjuðum með FM. Fólk er 
stöðugt að biðja kjellinn að krassa á 
blað til að eiga minnjagrip eft ir kjellinn.
Þessar guggur eru allar brjálaðar þegar 
við komum, enda ekki hver sem er sem 
hangir með Crew-inu... sæll! Eigum við 
að ræða það eitthvað hvað við erum sexy 
lið?!

Ókei... en hvernig er svo dagskráin hjá 
ykkur?

Hún er svaka heit. Við verðum með Eld-

húspartý í bjálkakofanum hans Árna 
Johnsen, fengum hann leigðan undir 
allt VIP liðið okkar á FM. Magni, Jónsi 
í Svörtum Fötum og Gunni Óla ætla að 
trylla mannskapinn þarna að deginum 
til. Svo verður blautbolakeppni sem 
Hawian Tropic tuðran sér um. Þetta 
verður svo heitt að fólk tanar sjálfk rafa 
án þess að vita af því... SÆÆÆÆLL. Svo 
létum við custom make-a tent handa 
okkur genginu sem verður með bassa-
boxum út um allt og tjaldið drekkhlaðið 
af köldu áli í fötum. ÚFF... þetta á svo 
eft ir að steinliggja!

Hvað ertu gamall og hefurðu alltaf
verið svona?

Heyrðu... maður var að detta í fj örtíu og 
fi mm um daginn en það skiptir engu. 
Þessar tvítugu guggur hætta ekkert að 
splæsa í kjellinn, ef maður er harður 

að tana og strípa þá á maður alltaf gott 
breik í þær. Það kom til mín ein um
daginn sem var nýbúin að fá bílprófi ð 
og vildi halda uppá það með FM, en
þessar guggur ganga ekkert upp að
okkur án þess að vera búnar að vinna fyrir 
því! Þannig að við létum hana drekka
nokkra lítra úr áli og syngja lagið
Spenntur með Á Móti Sól. Henni tókst 
það vel svo við létum hana líka lesa inná 
Djammtalhólf  FM, þar sem við létum hana 
fá nokkra víraða frasa. Djöfull erum við
magnaðir kjellar! 

Eitthvað að lokum sem þú vilt segja við 
fólkið sem er á leiðinni á þjóðhátíð?

Já... úff  hvar byrjar maður að
splæsa í nokkur ráð handa félögum í
Dalnum? Endilega kíkið á það þegar
Vift an verður vígð, þeir kjellar eru ótrúlega
sniðugir. Svo er auðvitað alltaf stemming 
við opnum Tuborg tjaldsins, þar er allt
fallega fólkið í dalnum saman komið 
með kaldan í áli. Þar ætlar Hawian
Tropic tuðran að deila út brúnkukremi og
hvítum þröngum bolum handa stelpum 
og strákum. Svo má ekki gleyma FM 
klukkutímanum sem verður á föstu-
deginum um fi mmleytið þar sem Svali 
þeytir nokkrar skífur í ógleyman-
legu partíi... haldið ykkur fast, maður
lifandi! Eigum við að ræða þetta
prógram eitthvað frekar? Nei, ég hélt 
ekki!

Lífi ð er yndislegt!

Símon er hnakki

 „Þráinn vaknar“ (Þú veist hvað ég meina 1997)
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Eins og glöggir lesendur taka eft ir þá er 
BKV VKB aft ur á bak. Nafngift in kom 
á einu ágætis skralli þegar betri hel-
mingar Gústafs og Þóris, undirrituð og
Helena Björk, voru á spjalli við eðaldrengina
Andra Hugo og Bogga. Þá fengum við
þessa snilldar hugmynd  að stofna félag 
milli okkar maka meðlima VKB, sem 
myndi þá bera nafnið BKV. Andri spyr svo 
„og hvað þýðir svo BKV?“. Við ljóshærðu 
vinkonurnar vorum ótrúlega fl jótar að 

hugsa og ropuðum út úr okkur „BESTU 
KONUR VINANNA!“, sem við erum allar, 
by the way.

Við hlógum létt að þessu og strákarnir hafa 
efl aust haldið að þetta hafi  verið eitthvað 
grín undir áhrifum gleðivökva, en svo var 
aldeilis ekki. Daginn eft ir fór allt á fullt. 
Allar konur VKB meðlima voru boðaðar 
á fyrsta fund BKV. Allar mættu þær með 
tölu og voru ánægðar með þetta framtak, 
enda fannst öllum þetta vera orðið löngu 
tímabært.

Á fundinum voru ýmis mál rædd; skipað 
var í stjórn, settar voru reglur og merkis-
atburðir planaðir. Ein af reglunum er til að 
mynda sú að það er ekki nóg að vera hjá-
svæfa, deit eða því um líkt. Meðlimur BKV 
þarf að vera „löggild“ kona meðlims VKB, 
sem þýðir að hún þarf minnst að vera búin 
að vera með honum í þrjá mánuði og lykil-

atriði að þau séu opinberlega „í sambandi“ 
á Facebook.

Heyrst hefur að eft ir að þetta magnaða 
félag var stofnað hafi  meðlimir VKB rokið 
út eins og heitar lummur, því eft irsóknin er 
svo mikil að ganga í BKV. En ekki örvænta 
stelpur, enn eru nokkrir VKB drengir sem 
ganga lausir, þannig ef þið viljið ganga í 
þetta ágæta félag okkar kíkið þá við á Vita-
vígsluna eða í VKB tjaldið og nælið ykkur 
í eins og eitt stykki VKB fola. Við lofum 
ykkur góðum og heilbrigðum félagsskap 
þar sem hlátur og skemmtun tekur öll völd!

LENGI LIFI BESTU KONUR VINANNA!!

Bestu kveðjur og gleðilega þjóðhátíð!

Fyrir hönd BKV,
Silja Rós Guðjónsdóttir,
Betri helmingur Gústafs Kristjánssonar

Þær stöllur Silja Rós og Helena Björk,
stofnendur BKV.
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Aðalsteinn Baldursson

Eðvald Sigurðsson

Halldór Jón Sævarsson

Hlynur Herjólfsson

Ingvar Örn Bergsson

Arnór Þór Gunnarsson
a.k.a. Addi Mall, a.k.a. Mallster

Emma Bjarnadóttir

Halldór Svanur Örnólfsson

Hlynur Ólafsson Vídó

Ingveldur Magnúsdóttir 

Binni & Þórey

Finnbogi Halldórsson

Heiða Björk Marínósdóttir

Hólmgeir Austfj örð

Ingveldur Th eodórsdóttir

Björk Guðnadóttir

Fjóla Finnbogadóttir

Helga Björk Georgsdóttir

Hrafnhildur Eiríksdóttir

Jan Van Schaik

Björn Ívar & Guðrún Lilja

Gunnar Friðberg Jóhannsson

Hjálmar Ragnar Agnarsson

Huginn Helgason

Jóhanna Inga Jónsdóttir
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Jóna Heiða Sigurlásdóttir

Kristjbörg Unnur og Elvar Breki 
Friðbergsbörn

Margrét Bjarnadóttir

Sara Dögg Guðjónsson

Smári Jökull Jónsson

Jónatan Gíslason

Kristín Grímsdóttir

Marta Sigurjónsdóttir

Selma Ragnarsdóttir

Vift ugengið

Karen Eir, Guðrún Bára & Aron 
Smári

Kristján Elvar Guðlaugsson

Ólafur Birgir Georgsson

Silja Rós Guðjónsdóttir

Viktoria Ayn Pettipiece

Katrín Ósk Pétursdóttir

Lilja & Dóri

Ólafur Diðrik Halldórsson

Sindri & Hildur

Þóranna Hrönn Þórsdóttir

Krissi & Jóhanna partýljón!

Margo Renner

Sandy Hawn

Sindri Óskarsson

Ölgeir Olgeirsson




