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Útgefandi: Bræðrafélagið Vinir Ketils Bónda
Ritstjóri: Andri Hugo Runólfsson
Ábyrgðarmaður: Helgi Ólafsson
Umbrot og hönnun: Andri Hugo Runólfs-
son og Ólympíufélag Vina Ketils Bónda
Auglýsingadeild: Zindri Freyr Ragnarsson 
og Sigurhans Guðmundsson
Forsíða: Andri Hugo & Hlynur Vídó
Myndir í blaðið: Andri Hugo, Borgþór
Ásgeirsson & Addi í London.
Prentun: Stafræna Prentsmiðjan
Skaff ari: Gísli „Foster“ Hjartarson
Upplag: Nóg handa öllum
Andagift ir: Daley Th ompson,  Stevie Won-
der, Jón Óli, Þura í Gust, Smári skurðlæknir, 
Óli Týr, David Bowie og Gylfi  Ægisson.
Stjörnuspá: Þröng og illa lyktandi
Meðalvindhraði: 1.700 vindstig. Fer
lægjandi með kvöldinu.
Ára: Skvörtgul og kvífandi

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.

Kæri lesandi

Þetta stórglæsilega tímarit sem þú hefur 
fyrir framan þig er áttunda tilraun okkar í 
Bræðrafélaginu Vinir Ketils Bónda til þess 
að stuðla að auknum þroska og samkennd 
í samfélaginu með útgáfu veglegs heft is. 
Þau sjö heft i sem á undan hafa komið hafa 
öll hjálpað lesendum að feta sig áfram á 
hinni göfugu vegferð þroskans, sem engan 
ákveðinn enda hefur.

En af umræðunni að dæma sem
spunnist hefur í kringum írskan söngvara,
hollenska rapphunda, kringlóttar brennur, 
reykvíska hamborgara og danskar tón-
listarhátíðir virðist okkur ekki vanþörf á 
að leiða Eyjamenn og aðra Þjóðhátíðar-
gesti nokkur skref í viðbót eft ir
hlykkjóttum stíg þroskaferilsins.

Eitt það mikilvægasta sem menn geta gert 
ef þeir sækjast eft ir auknum þroska og
innri ró er að muna að einblína á það sem 
vekur samkennd og gleði í hjörtum þeirra. 
Margt er það sem þær tilfi nningar geta

vakið hjá Íslendingum en fátt sem gerir 
það á jafn áreynslulítinn, en þó áhrifa-
ríkan hátt, og íslenska handboltalandsliðið 
og aðrir fulltrúar þjóðarinnar á Ólympíu-
leikum.

Þar eigum við í bræðrafélaginu tvo full-
trúa, bróður okkar hann Kára Kristján og 
heiðursmeðlim félagsins og eilífðarvélina 
Guðjón Val. En það þótti okkur ekki nóg. 
Svo Ólympíufélag VKB tók sig til og sendi 
nokkur af hinum valinkunnu hraust-
mennum sem skipa raðir félagsins í stífar 
æfi ngabúðir í sex daga og bauð svo fram 
kraft a þeirra til að efl a hag Íslendinga á 
Ólympíuleikunum í London og leggja 
þannig drög að enn frekari þroska og sam-
kennd meðal þjóðarinnar.

Allt frá því að útsendarar Ólympíu-
sambands Íslands sáu okkur bræðurna 
niðurlægja Fyrirmyndar bílstjórafélagið 
á Reimleiknum árið 2007 hafa fulltrúar
þeirra reglulega haft  samband við félagið 
og beðið okkur um að hætta að sprikla 
bara á Reimleikum og nýta frekar þá 
einstöku íþróttahæfi leika sem okkur 
voru færðir í vöggugjöf til að gera raun-
verulega atlögu að nokkrum gullmedalíum 
á Ólympíu-leiknum.

Núna, fi mm árum seinna, höfum við
loksins látið undan þessu tuði þeirra og 
munum senda okkar öfl ugustu fulltrúa 
(auk Kára og Guðjóns) til þátttöku á
leikunum í London. En þó ekki fyrr en 
eft ir Þjóðhátíð, því enginn fékkst til þess 
að samþykkja að sleppa Þjóðhátíð.

Gleðilega Þjóðhátíð, Ólympíuleika og allt.

Helgi Ólafsson,
Forseti Ólympíusambands VKB
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ANDRI HUGO (Hjólreiðar)

Andri Hugo hefur ekki mikla reynslu af 
ólympískum kappreiðum en hann bjó um 
tíma í Amsterdam í Hollandi, þar sem að 
hjólamenning er rík, og tók þar ástfóstri við 
listina að hjóla. Hann stundaði það grimmt 
að geisast fram úr fólki á götum Amster-
dam, hlæjandi að öllum lúðunum sem áttu 
ekki roð í hann, þótt það væri í raun enginn 
að keppa við hann. Það kemur sér líka vel 
að Andri er með 40kg lappir, sem nýtast 
vel við alla pedalavinnuna. Andri Keppir 
á sérútbúnu Peugeot hjóli móður sinnar, 
fullbúið með glitaugum og bögglabera, sem 
hann fékk sérstakt keppnisleyfi  fyrir frá 
Ólympíusambandi Evrópu.

GÚSTAF KRISTJÁNS (Tennis)

Gústaf Kristjánsson hefur eft ir fremsta 
megni reynt að komast hjá því að taka þátt í 
leikunum nú sem endranær. Allt frá því að 
Villi nældi í brosnið nítjánhundruð og núll, 
hefur íþróttaakademía Íslands kvabbað í
 honum Gústaf að taka þátt fyrir Íslands 
hönd, þó ekki væri nema vegna gríðarlegs 
leikskilnings og fj áröfl unarfærni. Gústaf 
hefur ekki látið til leiðast fyrr en nú og 
kemur það ekki til af góðu. Í örvæntingu 
sinni ákvað Ólympíusambandið að leggjast 
lægra en lágt og sjanghæjaði það litla bróður 
Gústafs í handskakast lið sitt í þeim tilgangi 

að ná til Gústafs. Eins og þeir sem til þekkja 
þá passar Gústaf upp á örverpið og bar því 
áætlun Sambandsins árangur. 

BOGGI GEIRA (Box)

Borgþór Ásgeirsson, sonur Ameríku-
Geira, mun keppa fyrir hönd Ameríku sem 
hnefaleikamaður á Ólympíuleikunum í ár. 
Borgþór hefur ekki verið hnefaleikamaður 
í nema sex mánuði og mun há sinn fyrsta 
alvöru bardaga á leikunum. Mikil eft irvænt-
ing er fyrir fyrsta bardaganum, en Borgþóri 
var boðin þátttaka á leikunum eft ir að 
hann sást verjast höggum bræðrasinna á 
Þjóðhátíðinni 2011. Bræður hans voru 
búnir að fá sig fullsaddan af klúðri Borgþórs 
í kringum tjaldamál félagsins, fyrst eft ir að 
hafa mælt út nýtt tjald í röngum hlutföllum 
og svo fyrir að dirfast að stinga upp á að 
tjaldið yrði selt, að þeir misstu allir sem einn 
stjórn á sér og létu höggin dynja á honum. 
En Borgþór varðist hverju einasta höggi og 
ekki sást skráma á honum eft ir áfl ogin. For-
maður ameríska hnefaleikasambandisins, 
sem var staddur í Dalnum þetta afdrifaríka 
kvöld, bauð Borgþóri samning á staðnum. 
Lean mean fat reducing boiling machine!

HLYNUR GÚSTA (Kúluvarp)

Hin íturvaxni og yndæli kúluvarpari Hlynur 
Ágústsson, eða Hlyndsey Hlohan eins og 

hann er stundum kallaður af gulu press-
unni, hefur ekki átt sjö dagana sæla í í þrótta-
heiminum síðustu sjö daga. Hlynur
hefur verið undir nákvæmu eft irlit Henrys 
Hómópata sem uppgvötaði hæfi leika Hlyns 
með kúlur fyrir þónokkru síðan. Ára Hlyns 
er það sem heillað hefur áhorfendur á kap-
pleikjum til þessa enda þykir hún með ein-
dæmum glæsileg. Vonir standa til að Hlynur 
muni ná hvað bestum árangri bræðranna á 
leikunum það er ef ekki hefur gleymst að 
bóka fyrir hann fl ug. 

HLYNUR VÍDÓ (Skotfi mi)

Hlynur Vídóskytta eins og hann er yfi rleitt 
kallaður, nam skotfræði hjá Ása Galdró 
við konunglega meindýraeyðiskólann í 
Áhaldahúsinu í Vestmannaeyjum. Hann 
varð fl jótur að ná tökum á einstakri tækni 
galdramannsins við að afvopna rússneskar 
brúnrottur sem nýtist okkar manni vel í 
íþróttinni. Hlynur keppir eingöngu með 
AK-47, þar sem hann liggur svo vel við
öxlina á peyjanum. Hlyni hefur verið 
boðinn samningur frá forvarnahópi ÍBV að 
veiða bleika fíla í dalnum.

ZINDRI FREYR (Sund)

Zindri Freyr er okkar fremsti sundkap-
pi. Ekki einungis fyrir framúrstefnulegu
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hundasundtök, heldur vegna síns rennilega 
og mjúka líkama. Zindri var uppgötvaður 
seint á síðasta ári af sundlaugaverði þar sem 
hann sá okkar mann liggja á botni sund-
laugarinnar í Vestmannaeyjum. Zindri hafði 
því miður ekki gert sér grein fyrir því að 
sundlaugavatnið vantaði. En okkar maður 
náði lámarkinu og mun leggja sig allan við 
að gera sitt besta á leikunum. 

SINDRI HARALDS (Körfuknattleikur)

Sindri, eða Skrattinn eins og hann er 
kallaður í daglegu tali, þótti á sínum tíma 
ein efnilegasta snú-snú stjarna landsins og 
á fl eirihundurð landsleiki með yngri lands-
liðum að baki í þeirri grein. Það var ekki 
fyrr en eft ir fermingu að það fór að teygjast 
á drengnum og hann hætti að passa undir 
snú-snú reipið, að hann varð að fi nna sér
annað sport. Körfuboltinn lá beinast við, 
enda hafði Sindri verið ötull körfuboltamyn-
dasafnari mörg, mörg ár og átti til að mynda 
allar gullmyndirnar í Topps körfuboltamyn-
dalínunni, meira að segja þrjá mismunandi 
Michael Jordana í gulli. Sindri þótti skara af 
undir körfunni og spilar í dag sem center 
fyrir japanska körfuknattleikslandsliðið, en 
hann sótti um japanskan ríkisborgararétt 
eft ir að íslenska landsliðið meinaði honum 
þátttöku með sínu liði, eft ir að Sindri hafði 
brókað Hannes Sigurbjörn Jónsson, for-
mann KKÍ, á einni landsliðsæfi ngunni.

HANNES KRISTINN (Dómgæsla)
Hannes hlaut alþjóða ólympíska dómara-
réttindið árið 2006 fyrir framistöðu sína 
sem dómari í grindahlaupsmóti íslenskra 
elliheimila. Hann er að fara á sína aðra 
Ólympíuleika sem dómari í frjálsumíþr-
óttum. Hann verður dómari á daginn milli 
þess sem hann keppir í ólympískum glasaly-
ft ingum á knæpum Lundúnaborgar á kvöl-
din. Svavar Vignis hefur verið látinn vita.

LAUI (Kraft lyft ingar)

Laui, eða Úlfurinn í sauðateppi, keppir fyrir 
hönd Íslands í kraft lyft ingum. Laui hefur 
haft  það orð af sér að sniff a kalkið af gríð 
og erg og minnstu munaði að honum yrði 
vikið úr keppni fyrir vikið. En þar sem kalk 
er ekki á bannlista ólympíuráðsins þá hangir 
peyjinn inni. Kappinn hefur verið við stífar 
æfi ngar undanfarna mánuði eft ir leiðindar 
meiðsli sem hann hlaut er hann lenti í 
slagsmálum við tölvumúsina sína. Læknar 
ráðlögðu Laua að sitja af sér leikana í ár, 
en Laui sagði bara þvert nei við þeirri vit-
leysu. Tækni Úlfsins þykir með eindæmum
undarleg. Á hann það til að bera
mayones og marmelaði í hnésbæturnar fyrir
keppnina, sem hann segir að auki rennuna í 
liðamótunum, hvað svo sem það þýðir. Eft ir 
seinast mót fór af stað sá orðrómur að Laui 
hafi  klæðst íslenskri lopapeysu allan tíman, 
en til að leiðrétta þann misskilning þá ber 
að nefna að Laui keppir alltaf ber að ofan. 
Íslendingar bíða spenntir eft ir árangri Laua, 
því hann þykir einkar sigurstranglegur á
leikunum, eða eins og hann orðar það
sjálfur: „Ég vill ekki sjá neitt helvítis brons!“

KJARTAN VÍDÓ (Borðtennisleikari)
Kjartan hefur löngum verið eitt best
geymda leyndarmál íslenska borðtennis-
sambandsins og gengur þar undir nafn-

inu týnda perlan. Kjartan er persónulegur 
einkavinur Huangs Nubo, en þeir félagarnir 
hugðust festa kaupa á 300 km2 landsvæði 
á Grímsstöðum á Fjöllum. Sagan var sú að 
þar ætti að reisa ferðamannaþorp en sann-
leikurinn var sá að Huang og Kjartan æt-
luðu þar að byggja borðtennisæfi ngabúðir, 
þar sem Kjartan átti að dvelja og æfa fram 
að Ólympíuleikum. Ekkert varð úr þessum 
fyrirætlunum og var Kjartan því sendur í 
æfi ngabúðir til þorpsins Guizhou í Kína, 
þar sem hann hefur dvalið síðan í október 
á síðasta ári. Kjartan hefur sagt að ef hann 
vinni ekki gullið í ár muni hann fara í sleik 
við Guðfríði Lilju Grétarsdóttur í beinni út-
sendingu frá lokaathöfn Ólympíuleikanna.

Nonni Gísla(Handboltamaður)

Mikil meiðslaalda hefur gengið yfi r íslen-
ska landsliðið á handknattleik að undan-
förnu og hefur verið erfi tt að manna allar 
stöður á vellinum fyrir Ólympíuleikana. Jón 
Helgi Gíslason „Wise“ Feldskeri 481-BJÓR 
á frækinn handboltaferil að baki með yn-
gri landsliðum og Gummi Gumm var ekki 
lengi að taka upp símann og biðla til hvítu 
vonarinnar um að reima á sig skóna á ný. 
Gummi hefur heldur engu að tapa þar sem 
að hann er að fara að hætta með landsliðið 
eft ir leikana. Nonni mun leika stöðu hægri 
skyttu og leysir Aron Pálma af, sem er mei-
ddur en getur hvort eð er ekki neitt þegar 
hann er heill.
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Mánudagsveikina man ég svo vel
Maulaði Treo og var eins og skel
Það er nú búið, ég kann á því lag
Þamba og þjóra fram á þriðjudag

Þriðjudagsþynnkuna þynni ég út
Þrútnar varir tek ég af stút

Nú drekk ég ei aft ur fl askan mín fríð
Nema ef til vill smá á Þjóðhátíð

Miðvikudagsmórallinn sækir mig á
Mæða, eymd og eft irsjá

Veskið tómt og tilveran grá
Og verst að hafa haldið framhjá

Fimmtudagsfílinginn núna ég fi nn
Fullur af orku ég vinn og ég vinn

Aurinn hleðst inn á reikninginn  minn
Og þar skal hann haldast í þetta sinn

Flöskudagsfj örið er komið í mig 
Djöfulsins fl ipp væri að hella í sig

Ná sér í kollu og klæða sig upp
Og lenda í slag við ripp, rapp og rupp

Laugardagslókurinn er kominn á kreik
Landa nú lesbíu og fer svo í sleik

Bindindið búið en framtíðin björt
Því helvítis lesbían er bústin og svört

Sunnudagsdjammið er andskoti þreytt
Með börn í bíltúr verður fólkið svo reitt
„Færðu þig róni þú veldur mér klígju“

Fokk, hvenær opnar á Cafe Maríu?
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Einu sinni bjó óhamingjusömu ungu 
stúlku. Móðir hennar var dauður og 
faðir hennar hafði gift ist ekkju með 
tveimur dætrum. Stjúpmóðir hennar var 
ekki eins og einn hana smá. Öll konar
hugsanir hennar og elskandi snertir voru 
fyrir eigin dætur hennar. Ekkert var of 
gott fyrir þá - kjólar, skór, ljúff engur
matur, mjúk rúm, og hvert heimili
þægindi.

En, fyrir lélega óhamingjusömu stelpu, 
það var ekki neitt. Engar kjólar, aðeins 
stepsisters hennar hönd-mér-hæðir.
Engar kæri diskar, ekkert nema matar-
leifar. Engin hvíld og engin þægindi.

 Hún þurft i að vinna hörðum höndum 
allan daginn. Aðeins þegar kvöldið kom 
var hún leyfi  til að setjast í smástund við 
eldinn, nálægt gjall. Þess vegna allir heitir 
Cinderella hennar.

Cinderella notað til að eyða lengri 
tíma aleinn að tala við köttinn. Köttur-
inn sagði:“Miaow“. Sem þýddi í raun.
Hertu upp huga þinn! Þú hefur eitthvað
hvorki af stepsisters þínum hefur og það er
fegurð. Það var alveg satt. Cinderella, jafn-
vel klæddur í gamla tuskur, var yndisleg 
stúlka. Þó stepsisters hennar, sama hversu 
glæsileg og glæsilegur föt þeirra, voru 
enn klaufalegt, fari í kekki og ljót og alltaf 
væri.

Einn daginn, falleg ný to kom í hús. A 
boltinn var haldin verður í höllinni og 
stepsisters var klár til að fara. Cinder-
ella ekki einu sinni þora að spyrja hvort 

hún gæti farið líka. Hún vissi vel hvað 
svarið væri: Þú? Þú ert að dvelja heima 
að þvo diska, skrúbba gólfi n og snúa 
niður rúm fyrir stepsisters þínum. Þeir 
munu koma heim þreyttur og mjög
syfj aður.Cinderella andvarpaði. Ó kæri, 
ég er svo óhamingjusamur! Og kötturinn
murmured:“ Miaow „.

Skyndilega eitthvað ótrúlegt gerðist. Eins 
og Cinderella sat aleinn, það var springa 
af ljósi og ævintýri birtist. . Ekki vera 
brugðið, Cinderella, sagði ævintýri. Ég 
veit að þú myndir elska að fara í boltann. 
Og svo þú skal! Hvernig get ég, klæddur 
í tuskur? Cinderella svaraði.  Þjónarnir 
munu snúa mér burt!

Th e Fairy brosti. Með létt högg af
töfrasprota Cinderella hennar fann sig 
þreytandi fegursta kjól sem hún hafði 
nokkurn tíma séð. . Nú fyrir þjálfara 
þinn. sagði ævintýri;!. “A real konan 
myndi aldrei fara í boltann á fæti Quick 
Fá mér grasker. Oh auðvitað, sagði
Cinderella, þjóta burt Þá ævintýri sér að 
köttur. Þú, koma mér sjö mýs, og mundu 
þeir verða að vera á lífi !

Cinderella aft ur fl jótlega með grasker 
og köttur með sjö mýs Hann hafði tekit 
í kjallara. Með létt högg á töfrasprota 
sem grasker breytt í glitrandi þjálfara og 
mýs varð sex hvítum hestum, en sjöundi 
músin varð coachman í sviði samræmdu 
og bera svipu. Cinderella gæti varla trúa
augunum.

Cinderella átti frábæra tíma á
boltanum þar til hún heyrði í fyrsta högg 
á mið-nætti! Hún mundi hvað ævintýri 
hafði sagt, og án þess að orð bless hún
runnið frá Prince. s vopn og hljóp niður
tröppurnar. Eins og hún hljóp hún
missti eitt af inniskóm sínum, en ekki 
eitt augnablik var hún draumur að
stoppa til að taka það upp! Ef síðasta högg 
á miðnætti voru að hringja ... ó ... hvað 
hörmung sem myndi vera! Út hún fl ýði 
og hvarf í nótt.

Th e Prince, sem var nú madly ástfanginn 
af henni, tók upp slipper og sagði við 
ráðherra sína: “Farið og leita alls staðar 
á stelpu sem feta þessa slipper passar. Ég 
mun aldrei vera efni uns ég fi nn hana! “
Svo ráðherrarnir reynt að slipper á
rætur sérhver stúlka í landi þar aðeins
Cinderella var eft ir.

Það hræðilegt untidy stúlka einfald-
lega getur ekki hafa verið í boltanum, 
sleit stjúpmóðir.  Segðu Prince hann
ættir að gift ast einn af tveimur dætrum
mínum! Getur þú ekki séð hvernig ljótur
Cinderella er? En fyrir alla er undrun, 
skór komið fullkomlega.

Skyndilega ævintýri birtist og
veifaði töfrasprota sínum. Í glampi,
Cinderella birtist í fl otta kjól, skín-
andi með æsku og fegurð. Stjúpmóðir
hennar og stepsisters gaped á hana í
undrun, og ráðherrar sögðu: “Komdu 
með okkur Cinderella! Th e Prince er 
að bíða eft ir þér.” Svo Cinderella gift ist
prinsinum og bjó hamingjusöm alltaf. 
Eins og fyrir the köttur, sagði hann bara 
“Miaow!”

Haffi  Haff segir frá
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• Látbragðsleikur - Death fl avour game
• Lambhúshetta - Lamb House Hood
• Endurskoðandi - Duck Observer
• Ríkisendurskoðandi - Government Duck Observer
• Háhýsi - Highhost 
• Geysir - Samkynhneigður herra
• Borðstofuborð - Table Living Room Table
• Kommóða - ComeHaze
• Gangverk -Walking Pain
• Gangverk - Corridor Piece
• Armbandsúr - Arm Rope Sour
• Vitlaust veður - Wrong Fuss
• Magnað helvíti - Amplifi ed Hell
• Dverghamar - Midget Hammer
• Eiturhress - Poison Jolly
• Eiturhress - Toxic Chipper
• Nákvæmlega - Accurate bearing
• Blackmail - Þeldökkur póstur  
• Th e door is ajar - Hurðin er krukka
• Spacebar - Geimknæpa
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Það var um kvöld eitt þegar Gísli var á 
leiðinni á makrílvakt að hann var vakinn 
af Maríu konu sinni um ellefuleitið og 
leist honum ekkert á svipinn á henni. 
Málið var að í íbúðinni á hæðinni fyrir 
ofan þau var heljarinnar partý var í
fullum gangi, þaðan sem heyrðist heil-
mikið fótastapp og söngur af fullri in-
lifunn. Gísla leist ekkert á blikuna en 
sagði konunni sinni að fara endilega upp 
og biðja fólkið um að hafa lægra, því litla 
barnið þeirra var sofandi og hafði vaknað 
við partýið einu sinni eða tvisvar.

María gekk rösklega uppá hæðina fyrir 
ofan og barði að dyrum. Dyrnar opnuðust 
en enginn var sjáanlegur í ganginum. Að 
lokum birtist þar ung dama og María bað 
stelpuna kurteysislega um að vinsam-
legast slaka á með stöppin og söngin því 
það væri lítið barn niðri að reyna að festa 
svefn. María var varla búin að sleppa 
orðinu þegar tveir karlmenn koma að-
vífandi, Leifur og Daníel. Leifur var hinn 
kurteistasti og sagði að það væri ekkert 
mál, lætin yrðu lækkuð og fólk yrði beðið 
að hafa hægar umsig. Daníel rýkur hins 
vegar fram fyrir Leif og segir dónalega 
að það megi að vera með læti til klukkan 
tólf, því þetta sé blokk og „leyfi legt“ sé að 
vera með hávaða til miðnættis.

Þegar María heyrði þetta strunsaðu hún í 

burtu og fór aft ur niður í sína íbúð, hittir 
þar Gísla sinn og segir honum hvað hefði 
gengið á. Gísli verður alveg brjálaður og 
ætlar upp að gefa Daníel eitt fallegt hne-
fahögg í andlitið en María segir að hún 
ætli aðeins að bíða og hringi svo á lög-
regluna fari hávaðinn ekki að hætta. Gísli 
felst á þetta og fer í vinnu alveg brjálaður 
út í Daníel, sem virðist vera með skólp 
í höfðinu þegar hann er undir áhrifum 
áfengis.

Daginn eft ir, þegar Gísli kemur 
heim,segir María honum að hún hafði 
hringt á lögregluna klukkan hálft vö og 
þá hafði hyskið loksins farið út. Gísli 
var skiljanlega mjög fúll út í Daníel og 
var þess viss um að ef hann myndi hitta 
hann fengi hann eina hárþurrkuræðu a la 
Braveheart, en því miður hitti hann ekki 
Daníel á næstu dögum eft ir þetta atvik.

Nokkrum dögum síðar fór Gísli í kaffi   
niður á Olís og hitti þar málara að nafni 
Ólafur, sem er góður vinur Gísla. Þar 
kemst Gísli að því að Ólafur er að vinna 
við málningarvinnu heima hjá Daníel. 
Gísli getur ekki á sér setið og biður Ólaf 
um að skila kveðju til hans, „Segðu
honum að fokka sér þegar þú sérð hann 
á eft ir!“ Ólafur hélt þarna að Gísli væri 
að grínast í sér og taldi Daníel og Gísla 
góða vini, sem raunin var alls ekki. 

Ólafur fer síðan eft ir kaffi  tímann heim til 
Daníels að mála.Þegar hann mætir hús-
bóndanum segir hann honum að hann 
hafi  hitt Gísla í kaffi   niður á Olís og hann 
hafi  átt að skila kveðju til hans.

Daníel: „Hvað segði Gísli gott?“
Ólafur: „Hann sagði að þú ættir að fokka 
þér!“

Þegar Ólafur er búinn að koma þessum 
skilaboðum til Daníels brosandi, snýr 
hann sér strax við, setur á sig Peltorinn 
og heldur áfram að mála.

Eins og áður hefur komið fram hafði 
Ólafur ekki hugmynd um að Gísla væri 
illa við Daníel eft ir kvöldið fræga sem 
gerir þetta að yndislegri „hefnd“ fyrir 
Gísla. Þarna kemur einnig í ljós að ef 
einstaklingar eru pirraðir út í einhverja 
sem þeim langar ekki að tala við þá 
eru vinir frábærir sendiboðar fallegra 
skilaboða.

Látum hnefa aldrei tala, heldur vini!
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Fyrir tveimur árum gáfu Vinir Ketils Bónda út sitt eigið Þjóðhátíðar-
lag, Vitaljós, sem fór sigurför um heiminn. Vinsældir lagsins voru 
slíkar að sagt er að það hafi  valdið umferðaröngþveiti fyrst þegar það 
var spilað í útvarpi í Mumbai á Indlandi, þar sem allir bílstjórar sem 
stillt voru með á þessa tilteknu útvarpsstöð námu samstundis staðar 
og sátu eins og í leiðslu meðan þeir nutu þessara undursamlegu tóna, 
sem hljómuðu öðruvísi og betur en nokkuð sem þeir höfðu áður heyrt.
Hvert sem sannleiksgildi slíkra sögusagna utan úr heimi kann að 
vera er víst að útgáfan vakti litla kátínu hjá Þjóðhátíðarnefnd, því 
vinsældir Vitaljóss yfi rskyggðu algjörlega lagið sem Þjóðhátíðarnefnd 
hafði sameinast um að gera að formlegu Þjóðhátíðarlagi 2010.

Eft ir stranga lotu samningaviðræðna milli fromanns Þjóðhátíðar-
nefndar og forseta VKB samþykktu Vinir Ketils Bónda að gefa ekki út 
annað lag árið 2011, svo að það lag sem Þjóðhátíðarnefnd teldi þess 
vert að vera opinbert lag Þjóðhátíðar fegni þá athygli sem Vinunum 
þætti hátíðin eiga skilið.

En ekki voru allir á eitt sáttir við þá ákvörðu Vinanna, að gefa ekki út 

lag fyrir Þjóðhátíðina í fyrra. Því tók vösk sveit manna sig til á haust-
mánuðum 2011 og hófu söfnun undirskrift a til að knýja á um útgáfu 
nýs Þjóðhátíðarlags VKB fyrir Þjóðhátíð 2012.

Eft ir að fulltrúar frá undirskrift asöfnuninni höfðu afh ent forseta Vina 
Ketils Bónda undirskrft ir 72.436 Íslendinga, sáu Vinirnir sér ekki
annað fært en að verða við þessari beiðni. Skítt með öll Þjóðhátíðarlög 
og fýlda Þjóðhátíðarnefndarmenn. Ef þjóðin vill lag frá VKB, þá fær 
þjóðin lag frá VKB.

Vinirnir skelltu sér því í strangar þriggja mánað söngæfi ngabúðir, 
sendu hirðskáld félagsins í tveggja mánaða reisu um austurlönd fj ær 
til þess að komast í betri tengsl við sjálfan sig og blótuðu Braga á
reglulegum útisamkomum félagsins.

Afrakstur þeirra æfi nga, innri skoðunar og blóta hefur nú í nok-
kra daga fengið að fl jóta eft ir öldum ljósvakans og lagt alla helstu
vinsældarlista heimsins á hliðina. Sá afrakstur er tónlistalega stór-
virkið V K og B og hljómar einhvernveginn svona: 

A  E  F#m
Líttu nú á Vitaljósið skært.
E          G              D                A          G5  F#5  B5
Leyfðu því nú mjúklega að draga þig á tálar.
A       E           F#m
Þú skalt ekki óttast ljósið kært.
       E               G                D                 A       G5  F#5  B5
Nei óttast’ heldur vift una og eiturlyf og nálar.

A            E                 F#m
Njótum þess að nauðga ekki neitt.
E       G                D                         A       G5  F#5  B5
Djúsum bara saman þess þá heldur meir og meira.
A  E   F#m            G5      F#5  B5
Svo skaltu líka muna eitt - Partýið er þarna fyrir þig!

Em     C               G            D
Þegar Vinir Ketils koma og taka þig með.
Em             C                        G                     D
Þá veistu það að eitthvað gott er nú að fara að ske.
Em C       G           D
Allir vilja djamma með V K og B.
Em      C      G                         Bm7  D  Em  F#m
Drekkum nóg til að kveða niður þúsund manna her.

A                E                  F#m
Við Tjarnarsviðið hittu mig í kvöld.
E                 G   D             A          G5  F#5  B5
Þó hljómsveitin sé léleg verður geðveikt mikið gaman.
A       E                   F#m
Kíkjum inn í eins og hundrað tjöld.
          E                 G       D                      A         G5  F#5  B5
Étum fl atkökur og kleinur og svo ælum við því saman.
A  E        F#m                      G5                F#5  B5
Ég virðist vera að missa það, á sunnudegi þarf að fara í bað.

Em     C               G            D
Þegar Vinir Ketils koma og taka þig með.
Em             C                        G                     D
Þá veistu það að eitthvað gott er nú að fara að ske.
Em C       G           D
Allir vilja djamma með V K og B.
Em      C      G                         Bm7  D  Em  F#m
Drekkum nóg til að kveða niður þúsund manna her.

[Millikafl i]
A    E    F#m    E    G    D    A    G5    F#5    B5

A    E    F#m

                  G5                      F#5  B5
Partýið er þarna fyrir þig!

Em     C               G            D
Þegar Vinir Ketils koma og taka þig með.
Em             C                        G                     D
Þá veistu það að eitthvað gott er nú að fara að ske.
Em C       G           D
Allir vilja djamma með V K og B.
Em C       G           D
Allir vilja djamma með V K og B.
Em C       G           D
Allir vilja djamma með V K og B.
Em C       G           D
Allir vilja djamma með V K og B.
Em C       G           D
Allir vilja djamma með V K og B.
Em      C      G                         Bm7  D  Em  F#m
Drekkum nóg til að kveða niður þúsund manna her.

[Útspil]: G5    F#5    B5   x4



Þ R O S K A H E F T I   2 0 1 2

13



Þ R O S K A H E F T I   2 0 1 2

14



Þ R O S K A H E F T I   2 0 1 2

15

Íþróttadómarar hafa oft ar en ekki 
mátt lúta í lægra haldi fyrir íþrótta-
iðkendum þegar kemur að úrvali af
fatnaði og öðrum íþróttabúnaði. Hillur
verslana sem sérhæfa sig í íþrótta-
vörum hafa ævinlega verið yfi rfullar af
boltum, treyjum og hlífðarbúnaði fyrir
iðkendur á meðan lítið hefur borið á 
fl öggum, fl autum, dómarafatnaði og þar 
fram eft ir götunum.

Júlíus Ingason er búinn að vera
áhugaknattspyrnudómari í mörg ár og 
hefur fengið sig fullsaddan af ástand-
inu. „Ég er búinn að dæma hátt í 200
knattspyrnuleiki á ferlinum og hef 
aldrei fengið skaff að eina einustu fl ík 
frá KSÍ. Flautuna mína þurft i ég að sér-
panta frá eBay í Þýskalandi og aðstoðar-
dómarafl öggin saumaði konan mín“,
segir augljóslega úrillur Júlíus.

Júlíus, eða Júlli eins og vinir hans kalla 
hann, hefur ákveðið að bæta úr þessu 
og ætlar að festa kaup á húsnæði Mið-
stöðvarinnar í Vestmannaeyjum. Þar 
hyggst hann svo hefj a rekstur á fyrstu
dómarabúð sem opnuð hefur verið á 
Íslandi. „Þetta er algjör nauðsyn fyrir 

menn í minni starfsstétt. Við verðum 
með í boði alla fl óruna er kemur að
dómarafatnaði og öðrum búnaði
tengdum faginu. Dómarar úr öllum
greinum geta fundið eitthvað við sitt 
hæfi , hvort sem þeir eru að dæma í
knattspyrnu, handknattleik, boccia, skák 
eða einhverri annarri keppnisgrein, það 
verður eitthvað í boði fyrir alla“, segir 
Júlli.

Til stendur að innrétta húsnæðið eins 
og knattspyrnuvöll. „Sérstakir klefar 
verða settir upp þar sem menn geta
prófað búnaðinn og fundið það rétta 
sem þeim hentar. Flaggveifuklefar verða 
settir upp, með fi mm metra loft hæð svo 
að hægt verði að fl agga vel án nokkurar
hindrunar. Við verðum einnig með sér-
útbúna, hljóðeinangraða klefa þar sem 
menn geta blásið af öllum lífs og sálar 
kröft um í dómarafl auturnar án þessa 
að trufl a aðra búðargesti. Sprettlína á 
gerfi -grasi verður á staðnum þar sem
aðstoðadómarar geta æft  sprettinn.“ 

Júlli bætir svo við að fj ölbreytt námskeið 
verða í boði fyrir dómara sem vilja bæta 
sig í starfi  og efl a dómarastarfi ð, sem
hefur fengið afar slæmt orð á sig á
síðustu árum. „Við erum búnir að ræða 
við nokkra Hólsara, hóp stuðnings-
manna ÍBV í knattspyrnu, um að mæta 

til okkar tvö kvöld í viku til að röfl a í
dómurum sem vilja æfa sig í að hunsa 
þá. Fyrir þetta námskeið verðum við 
með sérstakt svæði inni í versluninni 
þar sem við útbúum hól og fáum jafnvel 
vindvél til að skapa sem raunverulegasta 
stemningu.“

„Þá erum við í viðræðum við Tryggva 
Guðmunds, Tóta Valdimars og fl eiri al-
ræmda röfl ara um að mæta til okkar á 
sérstök röfl námskeið, þar sem dómarar 
og línuverðir geta byggt upp skráp og 
lært að taka rétt á níði og svívirðingum 
frá leikmönnum. Þetta verður alveg 
mergjað og ég hlakka mikið til að upp-
fylla langþráðar kröfur íþróttadómara á 
landsvísu!“

Til stendur að opna Dómarabúð Júlla í 
lok september á þessu ári.Sexí gæi

Sexí gella
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Mörgum brá heldur betur í brún þegar
upplýst var að hljómsveitin Brimnes myndi 
ekki spila á litla pallinum þessa þjóðhátíð eins 
og hún hefur gert í fj ölmörg ár á undan. Mikið 
gekk á hjá sjálfsmorðslínu  Rauða Krossins 
þegar þetta kom í ljós, enda hljómsveitin, sem 
var áður þekkt undir öðru nafni, mjög vin-
sæl meðal eyjamanna og annarra gesta. Fyrir 
þessar sakir hefur þjóðhátíðarnefnd þurft  að 
endurgreiða rúmlega þúsund miða, vegna 
mikillar óánægju meðal gesta hátíðarinnar. 
Blaðamaður Þroskaheft is komst yfi r lista 
sem einn meðlimur bandsins setti fram við 
samningaviðræður og birtum við hann hér 
að neðan.

- Við komu verður að vera Stuðmannaplakat 
uppá vegg. Einnig verður myndin Með allt á 
hreinu að vera tilbúin baksviðs í 22 tommu 
DVD ferðaspilara.

- Við komu verða að vera fj órir „wifebeat-
er“ bolir, tveir svartir og tveir hvítir, í stærð
medium.

- Við komu verða að vera þrjú handklæði 

með mynd af Valgeiri Guðjónssyni að spila á 
píanó.

- Á meðan tónleikum stendur verður að vera 
tiltæk gulrótarolía ef hljómsveitarmeðlimur 
skyldi bregða sér úr að ofan, enda mikill hiti í 
spilamennskunni.

- Enginn áhorfandi má vera að borða 
rækjusamloku  meðan á tónleikum stendur. 

- Æskilegt er að hafa vift u við hljóðfærin ef 
lyktin úr veitingatjaldinu skyldi seilast í áttina 
að litla pallinum. 

- Eft ir að tónleikum lýkur verður að hleypa 
mökum hljómsveitarmeðlima inn bakdy-
ramegin og þá verður að vera tilbúinn einn 
lítri af ís úr Tvistinum með karamellusósu og 
Nóa Kroppi. 

- Þegar hljómsveitameðlimur yfi rgefur 
bakherbergi litla pallsins verða sex eins-
taklingar að vera tilbúnir að fylgja honum 
uppí tjald. Þeir verða allir að vera íklæddir 
Stuðmannabúningunum sem þeir sáust í á 
Þjóðhátíð í Eyjum í myndinni Með allt á hre-
inu. 

- Rýma þarf bekkjabíl svo að hljómsveit-
armeðlimum verði skutlað heim. Í geislaspila-
ra bekkja bílsins verða að vera ljóð lesinn upp 
eft ir Jakob Frímann Magnússon. 
Þjóðhátíðarnefnd virðist ekki hafa geta orðið 
við þessu kröfum og þess vegna ekki hægt 
að fá Brimnes uppá litla pall. Vonandi, fyrir 
alla þá fj ölmörgu aðdáendur Brimnes, verður 
þessu kippt í lag fyrir næstu þjóðhátíð, enda 
standast fá bönd ef einhver þessum frábæru 
tónlistarmönnum snúning þegar þeir spila á 
þjóðhátíð. 
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Mikið hefur borið á því undanfarið að fl ok-
kun sorps hafi  algjörlega farið úr böndunum 
yfi r Þjóðhátíð og hefur Vestmannaeyjabær 
í samvinnu við Gámaþjónustuna ákveðið 
hvernig skuli bera sig að í þessum efnum.

- Ef stundað er kynlíf með gúmmi-
verjur þarf að hafa í huga að gúmmí fer 
í plastgáminn sem staðsettur er við litla
pallinn. Athugið að líkamsvessarnir, ef vel 
hefur gengið hjá karlmanninum, eiga að 
fara í úrgangstunnuna sem staðsett er við 
miðasöluna sunnan megin í dalnum.

 -Ef ælt í er í bréfpoka þá er mjög mikil-
vægt að pokinn og ælan fari í sitthvorn 
gáminn, pokinn í pappagáminn sem 
er við Tuborgtjaldið og ælan í úrgangs-
tunnuna sem nefnd var hér að ofan. 

- Ef fl aska brotnar á stóra pallinum, eða 
hvar sem er í dalnum, verður að tína upp 
allt glerið og setja það í appelsínugula 
poka merkta Gámaþjónustunni. Hægt er 
að biðja um aðstoð Sorptínandans sé þess 
óskað. Ef svo vill til að fl askan hafi  verið 
með límmiða þarf að taka hann af og fara 
með hann í plastgáminn ef hann er úr 
plasti. Ef hann er aft ur á móti úr bréfi  er 
pappagámurinn málið.

- Þegar fólk klárar bjór úr áldós skal
leggja dósina á jörðina og traðka vel á 
henni þannig að sem minnst fyrir henni 
fari. Svo skal farið með hverja dós fyrir sig 

og setja hana í dósatunnuna sem er stað-
sett bakvið veitingatjaldið. Muna að raða 
dósunum í stafsrófsröð ofan í tunnuna. 

- Ef fólki vill kasta af sér vatni en biðröð er 
á klósettin og fólk alveg í spreng er sniðugt 
að fara þar sem stóra vift an er í dalnum 
og kasta af sér vatni á hana. Hún er í raun 
og veru gömul pissuskál úr seinni heim-
styrjöldinni. Ekki vera hrædd við þetta, 
enda er þetta „mannvirki“ algjörlega 
ónothæft .

- Gestir eru beðnir um að taka blöð og 
aðra bæklinga, sem dreift  verður í tonna-
tali um dalinn, eft ir lestur og henda í bréfa-
tunnuna sem staðsett er við norðurendann 
á tjörninni. 

- Ef fólk er með sveppasýkingu, herpes, 
kynfæravörtur eða eitthvað því um líkt er 
mjög sniðugt að þrífa það af í tjörninni 
eft ir klukkan tíu á kvöldin, helst undir 
brúni þannig að þetta sé ekki að trufl a fj öl-
skyldufólk sem á leið þarna framhjá. Þetta 
verður svo eimað frá vatninu í tjörninni 

að hátíð lokinni og sett í sýkingargám sem 
kemur með þyrlu Landhelgisgæslunar.

- Ef það er mikið af grjóti í brekkunni 
er fólki bent á að fara með grjótin uppí
munavörslu þar sem tekið verður við 
því allan sólarhringinn. Grjótið verður 
svo notað til þess að hlaða utan á stóra
pallinn eft ir þjóðhátíð. Endilega komið 
með sem fl est grjót því þjóðhátíðarnefnd 
hefur fengið tveggja ára frest til að klæða 
húsið að utan. Stranglega bannað er að 
fara með grjótið út fyrir Herjólfsdal.

- Gestir Þjóðhátíðar eru beðnir um að 
fara uppá Fjósaklett daginn eft ir brennu 
og sortera hana. Brunnar spýtur fara í 
spýtugáminn við Golfh eimilið, ryðgaðir 
og brenndir naglar í járngáminn sem er 
staðsettur við Þórsheimilið og svo vírar 
í víragáminn við Eimskipshöllina sem er 
við hliðina á húsinu sem heldur Húkkara-
ballið.

Ef við leggjumst öll á eitt ætti þetta að
ganga eins og smurð vél. Vestmanna-
eyjabær hefur varið nálægt tíu míll-
jónum króna á hverju ári við tiltektir eft ir 
þjóðhátíðargesti. Sýnum samstöðu og
tökum til eft ir okkur. Öl er ekki innri 
maður heldur er snyrtimennskan innri 
maður.

P.S. Skemmtið ykkur vel á hátíðinni 
(Þjóðhátíðinni).
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Kjaft asagan um að Robbie Williams hafi  reynt 
að fá að spila margoft  á þjóðhátíð hefur nú 
fengið byr undir báða vængi eft ir að kappinn 
lét í ljós óánægju sína á Twitter fyrir stuttu. 
Færslan hefur verið tekin út en hún hafði 
verið uppi á síðunni í sex tíma þegar hún var 
tekin niður, skilaboðin voru skýr „F**k your 
festival, Westman Islands! I hope it rains un-
til you drown!“ En kappinn hefur nú skrifað 
nýja færslu þar sem hann biðst afsökunar og 
segir að það hafi  verið mikil vonbrigði þegar 
hann sá að Ronan Keating ætti að spila fyrir 
gesti hátíðarinnar.

Í raun og veru má rekja pirring Robbie aft ur til 
ársins 1997, þegar Robbie gaf út plötuna Life 
Th ru a Lens.  Þegar Robbie var í stúdíói að 
taka upp þessa plötu fékk hann þá hugmynd 
að spila á festivali í Evrópu. Hann spurði vini 
og ættingja um málið en enginn af þeim hafði 
hugmynd hvað væri best fyrir hann. Síðan 
kom í raun og veru algjört „break through“ í 
þessu máli, þegar Robbie var að tala við um-
boðsmann sinn, á Heathrow fl ugvelllinum í 
London, um hvaða festival væri það hentu-
gasta fyrir hann. Þarna var nefnilega staddur 
maður sem var kallaður Bogi í Eyjabúð. Bogi 
heyrði samtal þeirra og sagði við Robbie, „You 
should go to Westman Islands, Mr. Williams, 
and play at the festival there.“

Í raun og veru var þetta sett fram hjá Boga 
í gríni en Robbie varð áhugasamur og skip-
tust þeir svo á símanúmerum. Þarna byrjaði 
í raun og veru feiknarlegur áhugi Robbie á 
Þjóðhátíð í Eyjum. Robbie pressaði síðan stíft  
á Boga að stofna aðdáendaklúbb Robbie Wil-
liams á Íslandi, sem og Bogi gerði með stæl. 
Hver man ekki eft ir því þegar Bogi bað um 
leyfi  fyrir því að byggja hús fyrir Robbie við 
hliðina á ráðhúsi okkar Eyjamanna? Því var 
hins vegar, eins og menn muna, hafnað. 

Í kjölfarið á þessu samtali byrjaði Robbie að 
pressa stíft  á þjóðhátíðarnefnd að fá að spila 
en nefndarmenn neiturðu alltaf, vegna þess 
að þeir töldu Robbie einfaldlega of stóran og 
of dýran skemmtikraft . Þetta gerðist einmitt 
þegar Robbie var hálfnaður með plötuna 
sína, Life Th ru a Lens. Eins og menn sjá þá er 
lagið „Let Me Entertain You“ algjörlega skot 
til þjóðhátíðarnefndar. Textinn í laginu þykir 
vera byggður á vonum Robbie að fá að spila á 
þjóðhátíð 1998, „so come on let me entertain 
you, let me entertain you. Look me up in the 

yellow pages, I´ll be your rock of ages“. Eins 
og menn sjá þarna er Robbie mjög áhugasam-
ur um að koma á hátíðina og biður þá um að 
skoða gulu síðurnar en allt kom fyrir ekki. 

Svo til að undirstrika áhuga sinn um að koma 
þá verða sett hér nokkur textabrot sem þykja 
sanna án nokkurs vafa þráhyggju hans að 
spila fyrir Þjóðhátíðargesti. 

Lagið Strong: „You think that I´m strong, your 
wrong. I´m singing my song my song my song.“ 
Þarna er Robbie að reyna að útskýra fyrir 
þjóðhátíðarnefnd að hann þurfi  menn til að 
bera fyrir sig allar hljómsveitargræjurnar en 
þjóðhátíðarnefnd hafði gefi ð Robbie grænt 
ljós á að koma, með því skilyrði að hann 
kæmi einn en náði ekki samningum á enda-
num við Robbie.
 
Lagið No Regrets: „Remember the photo-
graphs (insane), Th e ones where we all laugh 
(so lame). We were having the time of our lives, 
well thank you it was a real blast.” Þarna voru 
tveir aðilar frá þjóðhátíðarnefnd komnir út 
til að semja við Robbie, samningar náðust og 
fóru þeir því í myndatöku hjá Ómari Garðars, 
sem var staddur út í London til að taka 
myndir af þessu samkomulagi. Myndatakan 
gekk vel en þegar nefndarmenn komu heim 

þá var þessum samningi rift  vegna þess að 
Robbie hafði kjaft að þessu í Damon Albarn. 
Þarna sést vel hversu bitur Robbie var eft ir 
þetta ævintýri.

Lagið Millennium: „We got stars directing our 
fate and we’re praying it’s not too late, Millen-
nium.“ Þarna er Robbie að vonast til þess að 
spila á Þjóðhátíð 2000 og bendir á að stjör-
nurnar í þjóðhátíðarnefnd séu með örlög 
hans í þeirra höndum. Enn og aft ur vantaði 
herslumun á að samningar tækjust og Robbie 
sat eft ir með sárt ennið.

Lagið Feel: „I sit and talk to God and he just 
laughs at my plans. My head speaks a lan-
guage I don´t understand.“ Þarna er augljóst 
að þjóðhátíðin er að gera útaf við Robbie, 
hann er farinn að tala við Guð sem hlær af 
þeim plönum hjá honum að hann fái að spila 
á þjóðhátíð. Þar að auki var hann byrjaður að 
læra íslensku sem heltók heila hans og vitnar 
hann í það svo um munar.

Lagið Come Undone: „Th ey’re selling razor 
blades and mirrors in the street, I pray that 
when I’m coming down you’ll be asleep, If I 
ever hurt you, your revenge will be so sweet, 
Because I’m scum and I’m your son, Watch me 
come undone, Watch me come undone.“ Þetta 
er eiginlega samtal sem Robbie átti við kven-
kyns nefndarmann Þjóðhátíðarinnar fyrir 
Þjóðhátíð 2003. Þarna er Robbie svo æstur 
að komast á þjóðhátíð að hann er byrjaður að 
rakka niður fæðingarstað sinn og segir hann 
fullan af dópi. Svo vonar hann það að þegar 
hann kemur heim eft ir djamm, þá sé þessi 
kvenkyns einstaklingur sofnaður, því ef hann 
geri ein mistölk þá geti hún hefnt sín með 
því að neita honum að spila á þjóðhátíð, sem 
einmitt kom á daginn. Hann spurði konuna 
þarna úti hvort hann mætti vera sonur hen-
nar til að auðvelda aðgengi hans að Þjóðhátíð 
og þar tapaði hann orrustunni og kallaði sig 
aumingja.

Hér sér fólk svart á hvítu hvað Robbie hefur 
verið heillaður af Þjóðhátíð eft ir samtöl sín 
við Boga í Eyjabúð. Vonandi, fyrir hönd Rob-
bie Williams, fær hann að spila eitthvert árið 
á Þjóðhátíð, enda hefur maðurinn gríðarlega 
þráhyggju fyrir hátíðinni. Orðið á götunni 
er nú það að Robbie sé byrjaður að þýða öll 
Þjóðhátíðarlögin yfi r á ensku  og stefni að út-
gáfu af þeim um sumarið 2013. 

Robbie Willams hefur reynt í mörg ár
að komast á Þjóðhátíð
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Það var ekki dónalegt að fá símtal 
frá stórvini mínum og meistaranum 
Viðari Togga á dögunum. Enn betra 
þótti mér að Viðar skyldi bjóða mér á
rúntinn í drossíunni sinni - Toyota
Avensis (einn eigandi - reyklaus). 
En hann setti ákveðin skilyrði. Ég
þurft i að vera í hreinum fötum og með 
vel burstaðar tennur. Að skilyrðunum 
uppfylltum ætlaði Viðar að sækja mig 
kl. 14:30.

Ég er búinn að þekkja Viðar núna 
í um það bil tíu ár, hann er einn af
mínum alvöru vinum. Mikill 
áhugamaður um músík og 
lífi ð almennt. Það var enginn
annar en Bjarki nokkur
Guðna sem leiddi okkur saman á
sínum tíma og er ég
honum óendanlega þakklátur 
fyrir það.

Við eigum margt sameiginlegt, 
báðir afar sérstakir á margan 
hátt og erum yfi rleitt sammála, 
en ekki alltaf eins og Viddi segir. En 
yfi rleitt erum við sammála. Það geta 
ekki allir verið sammála en yfi rleitt 
erum við sammála.

Það sem sameinar okkur er fyrst 
og fremst tónlistin. Viðar er mikill
Bítlamaður en ég er meira fyrir Elvis. Við 
höfum það sem reglu að hafa bíókvöld 
á þriggja mánaða fresti. Þá býður 
Viðar nokkrum útvöldum heim til sín.
Bjarki Guðna , Fríða í leikhúsinu, Hemmi
Collins, Viktor rakari og ég

myndum yfi rleitt kjarnann af þeim sem 
fá boð í bíóið. Sýningar eru yfi rleitt 
þær sömu; fyrst er smá upphitun með 
Presley, svo kemur Hendrix og jafn-
vel Stones, ef Viðar er í stuði. En svo 
kemur aðal málið - Þegar Bítlarnir
sigruðu Ameríku. Þá er allt gjörsam-
lega sett í botn (allt stillt á 11) og hjal-
lurinn nötrar í þrjá tíma. Það er ekki 
nóg að slökkva á símanum eins og í 

bíói. Símar eru bannaðir og skvaldur 
er stranglega bannað á meðan sýningu
stendur og það fýkur í bíóstjórann ef ekki 
er farið eft ir reglunum. Þessi bíókvöld 
eru stórkostleg, alveg hreint einstök
upplifun!

Það hefur reynst mér erfi tt að fá Viðar til 
að koma í leikhúsið eða á einhverja tón-
leika sem ég er að spila á. Hann vill hafa 
þetta orginal. Sem er alveg skiljanlegt - 
orginal er best. Viðar fór síðast í leikhús 
á Bílaverkstæði Badda sem sýnt var

hérna í Eyjum og hefur síðan ekki stigið 
fæti í Leikhúsið. Ástæðuna veit ég ekki. 
Hann bendir mér ósjaldan á það að alltof 
margar hljómsveitir eru bara einfaldlega 
ekki nógu góðar og þar erum við sam-
mála. Til dæmis eins og þegar Viðar fer 
á ball og bíó. Þá fer hann til Reykjavíkur 
og kíkir yfi rleitt á Kringlukránna. Þar 
eru stundum bönd að spila, en böndin 
eru misjöfn. Um daginn var til dæmis 

söngvari einnar sveitarinnar 
alveg dauðadrukkinn á sviðinu 
og kom ekki upp tóni. Viddi
vildi ekki nefna nein nöfn en 
þetta var bara alls ekki nógu gott. 
Viðar vill nefnilega hafa þetta
orginal - beint af disknum.
Eins og Eyjabítlana - þeir eru 
orginal!

Það verður ekki betra og meira 
orginal heldur en Eyjabítlarnir. 
Enda fengu þeir tvo bikara á 
Þjóðhátíðinni árið 2007. Það 
verður seint toppað. Eða bara 
aldrei eins og Viðar segir. Viddi 

Togga er söngvari Eyjabítlanna en hann 
segir versta óvin söngvarans vera að 
ropa, geispa eða jafnvel hnerra í miðju 
lagi. En Viðar segir að það geti komið 
fyrir bestu menn. Staðið hefur til að fá 
Eyjabítlana á Þjóðhátíðina aft ur en þeir 
þykja heldur dýrir. „Við erum dýrari en 
Bubbi.“ segir Viðar. „Það er nátturlega 
heilmikil vinna á bakvið þetta og þrot-
lausar æfi ngar. En þetta kostar, enda er 
orginal best Birgir minn, þannig er nú 
það!“

Allir Eyjamenn, og fl estir aðrir, þekkja snillinginn Viðar 
Togga. Hann hefur nú í fj ölda ára sett mikinn svip á bæinn 
en þeir eru þó fáir og útvaldir sem hafa fengið tækifæri til 
þess að kynnast honum persónulega.

Ritstjórn Þroskaheft is þótti tilhlýðilegt að gefa les-
endum sínum tækifæri til þess að kynnast þessum 
mikla meistara betur. Því gerðum við einn af hans

betri vinum út af örkinni til að ræða við Toggann 
og setja niður nokkra punkta um hvernig það er að
þekkja hann og hvað það sé sem einkenni einn frægasta 
Eyjamann samtímans.

Birgir Nielsen, formaður Leikfélags Vestmannaeyja,
trymbill, blaðamaður Þroskaheft is og vinur Toggans, beið 
færis og stökk til þegar kallið kom.

Viðar Togga & Biggi Nielsen á rúntinum
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• Heimir tannlæknir - Homer tooth doctor
• Jóna Tannlæknir - Ionic tooth doctor
• Kolbrún Sól - Totally Brown Sun
• Eggert Þorleifsson - EggAre son of Dare Remains
• Óskar á Stórhöfða - Whises on a Big Head
• Gísli á Gullbergi - Hostage on a Golden Cliff 
• Stjáni á Emmunni - Popeye on the Emma
• Daddi Trukkur - Truck Daddy
• Albert Sævarsson - All Naked son of Ocean Guard
• Ásgrímur Hartmannsson - AceMasks son of a Hard Man
• Illugi Hartmannsson - Evil mind son of a Hard man
• Guðjón í Gíslholti - God John in Hostage Hill
• Guðjón Bæjó - God John Towny
• Friðberg - PeaceCliff 
• Borgþór Ásgeirsson - City God son of Ace Point
• George Washington - Georg Þvær Þúsund Kíló
• Stígur Ágústsson - Path Son of August
• Gerður Kirstný Guðjónsdóttir - Completed Christ New Daughter of God John
• Valtýr Auðbergsson - Choice Tyr Son of a Blank Cliff 
• Kjartan Vídó - Term Tan Penalty
• Hjörleifur - Hinge Congruence
• Sigríður - Rappelling  Fucks
• Guðríður Sveinsdóttir - God Fucks Son of a Boy
• Hjálmfríður Hringsdóttir - HelmetPretty Daughter of a Circle
• Sveinn Sigurjónsson - Boy Son of Victory John
• Guðjón Látrum - God John Death Rum
• Aðalsteinn Flugleiðir - Main Rock Fly Paths
• Erlendur Guðbjartsson - Foreign GodBrightsson
• Hermann Allstaðar - Military Guy All Over the Place

Mansjal fyrir kynlífsiðnað
Hin gríðarlega vönduðu Mansjöl til styrktar konum í kynlíf-
siðnaði eru komin aft ur. Gæðavörur úr íslenskri ull, handhek-
laðar af ungum kínverskum fagmönnum.

Holdsveikir athuhgið
Ekki halda að ykkur höndum yfi r þjóðhátíð. Tökum höndum 
saman og veitum sárasjúkum hjálparhönd. Leggjum  hönd á 
plóg.
H.O.L.D. (Holdsveikir Og Langveikir Drómasjúklingar)

Veitningatjaldið auglýsir
Þjóðhátíðargestir munið eft ir Holda-kjúklingnum í veitingat-
jaldinu.

Vantar barna Hermann
Vegna leikinnar þýskrar sjónvarpsmyndar um æfi  og störf Her-
manns allstaðar vantar ungan strák til að leika barna Hermann 
allstaðar, eða svona næstum því allstaðar.

Bland í poka
Kaupið bland í poka til styrktar góðu málefni.
Félag stómasjúklinga.

Blöðrur í dalinn
Hinar sívinsælu þjóðhátíðarblöðrur eru komnar. Hægt er að 
búa til blöðru- hunda, seli, hálsa og að sjálfsögðu bólgur.
Blöðru-Baldur (Ekki Ofur-Baldur).

Dónut
Ég er með besta kleinuhringinn í bænum.
Arnór Bakari.

Leggið ekki inn á reikning okkar
Gefi ð okkur bara frið.
Félag langþreyttra karla.

Sullaveikir
Erum komin með vínglös með loki.
La Tienda.

Sumar á Sýrlandi 
Vegna voðaverkanna og átakanna í Sýrlandi og þeirri athygli 
sem þangað beinist, höfum við ákveðið að endurútgefa hljóm-
plötuna Sumar á Sýrlandi.
Stuðmenn 

Athugið
Kennsla fellur niður hjá 9. TG vegna fermingarfræðslu un-
nustunnar.

Fiskur
Fiskurinn frá okkur er hrár.
Frár VE 78.

Tilkynning frá listamanni
Vil engan kíting meðan ég spila.
Ronan Keating.

Tilkynning
Eigum allir ógeðslega fl otta bíla og risastóra fl atskjái.
Áhafnir á bátum á Bergs-Hugins.

Tilkynning
Geri það sem mér sýnist og Tryggvi Már heldur á glasinu mínu 
alla Þjóðhátíðina.
Páll Scheving.

Hanskar & Keðjur
Er með hanska og gullkeðjur til sölu í öllum stærðum og 
gerðum.
Viggi.

Godthaab auglýsir
Vantar vel tamda þræla sem tilbúnir eru að vinna þangað til 
hendurnar detta af þeim. Æskilegt að þeir geti slegið úr einum 
skáp á 30 sekúndum.
Daði Páls.

Tapað/fundið
Týndi úlpunni minni og það versta var að konan mín er í in-
nanundirvasanum.
Elliði Vignisson.

Leiðrétting
Flytjum ekki Geimskip.
Eimskip.

Til sýnis
Rollurnar mínar jarma með látum. Gaui á Látrum.
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Hér á eft ir fer dæmisaga um hversu 
slæmt það yrði ef vínsala yrði leyfð á
elliheimilum þessa lands. Pistlahöfundur 
hefur lesið varnarorð sérfræðinga þessa 
lands enda nóg af þeim til þegar kemur 
að varnaroðum við víndrykkju.

Sagan gerist 2013, þegar sala á víni hafði 
verið leyfð innan veggja elliheimilisins 
í Eyjum. Tillagan um sölu á víni á elli-
heimilinu hafði þótt jafnsniðug og að 
grafa upp Micheal Jackson uppá það 
að fá hann til að vinna á leikskóla og
kenna Hjallastefnuna; hann átti að sjá um
strákana.

En hvað um það? Þetta var upphafi ð 
að endinum innan veggja heimil-
isins, sem splúndraðist eins og hring-
vöðvi á nýdæmdum unglingi í fangelsi 
í Bandaríkjunum. Þegar þarna kemur 
við sögu höfðu hjúkrunarfræðingar
innan ellihemilisins, sem voru í svipaðri 
hættu og fótalaus antílópa í hákarla-
búri, ákveðið að læsa að sér þegar nóttin
nálgaðist, enda ekkert jafnhættulegt og 
blindfullir eldriborgarar. Flestir þeirra 
voru vopnaðir hjólastólum og göngu-
stöfum, svo fullir að þeir voru ælandi 
og spúandi. Ung hjúkrunarkona hafði 
látið lífi ð í desember 2012 við það eitt að
slökkva á sjónvarpinu um nóttina og 
beðið vistmenn um að fara að bursta og 
sofa. Hún hafði verið laminn til dauða 
með tveggja ára gamalli brauðskorpu.

Stuttu eft ir þetta fóru slagorð eldri borg-
ara að sjást sem aldrei fyrr innan veggja 
hússins. Slagorð eins og „Gott fæði og 
hættið þessu grjónagrautskjaft æði“ – 
„Við viljum hana Löllu en ekki þessa 
gervipjöllu“- „Gos með mat en ekki 
þetta mjólkurfrat“. En áfram hélt lífi ð 
á elliheimilinu og fór að bera meira og
meira á of mikilli drykkju vistmanna. Svo 
slæmt hafði ástandið einu sinni verið að 
víkingasveitin var kölluð út þegar einn af 
vistmönnum heimilisins hafði náð að 
tálga eldvörpu úr tómri mjólkurfernu og 
dós af Sinalco. Hann sat svo inni í  her-

bergi sínu með diskinn Fear, Emptiness, 
Despair með Napalm Death og hótaði 
öllu illu.

Reynt var að fá sálfræðinga víða að úr 
heiminum til að róa mannskapinn niður 
en því miður komust aðeins tveir af fi mm 
lifandi út úr þeim samningaviðræðum. 
Þessir þrír sálfræðingar sem voru myrtir 
voru allir kæfðir með hárkollum vist-
manna. Það sem var versta tilfellið af 
þessu var þegar kona á áttræðisaldri 
hafði orðið ólétt í risastórri orgíu vist-
manna á nýársdag 2013 og orgían 
endaði með viðeigandi fl ugeldasýningu 
karlanna. Konunni hafði svo tekist að
eignast barnið níu mánðum seinna en 
lést þegar barnið var aðeins þriggja vikna 
gamalt. Talið er að konugreyið af dáið úr 
vökvaskorti, jafnvel elli.

Undir lok árs 2013 var ástandið orðið 
svo strembið fyrir hjúkrunarfræðing-
ana á elliheimilinu að smátt og smátt 
leiddust þeir einnig út í mikla drykkju. 
Þá fyrst byrjuðu vandræðin fyrir alvöru. 
Gríðarlega tók að fækka á heimilinu, 
enda höfðu vistmenn dáið úr ofdrykkju 
við það eitt að halda í við drykkju unga 
fólksins sem vann á heimilinu. Ákveðið 

var þann 1. desember 2013 að loka um-
ræddu elliheimili og leyfa þeim eldri 
borgurum sem þar höfðu búið að vera 
heima hjá sér á fylliríi og skemmta sér á 
síðustu árum lífs síns.

Þarna sjáum við hvernig getur farið ef 
víndrykkja og dólgslæti verða leyfð á
elliheimilium þessa lands. Verum var-
kár og lefum ekki drykkju eldri borgara,
annars mun vandinn lenda á börnum 
þessa fólks. Allt tal um að þetta fólk 
vilji njóta lífsins og fá sér „einn kaldan“ 
áður en þau fara að sofa er ekkert annað 
en djöfullinn í jólapappír undir jólatré. 
Þegar fólk kemst á þennan aldur og áf-
engi er við hönd hefur reynsla þeirra 
í lífi nu ekkert að segja, enda er áfengi 
svipað tækifæri fyrir gamalt fólk og 
súlustaðir fyrir klámkynslóðina... tíma-
sprengja!

Þegar þið farið svo og heimsækið ömmu 
ykkar og afa þá bið ég fólk um að tala 
ekki um áfengi, ekki lykta af áfengi, 
ekki nefna neitt áfengi tengt, því annars 
breytast þau í híenur í veiðiferð. Höfum 
varann á og löbbum ekki nálægt elli-
heimilinu í Vestmannaeyjum yfi r
verslunarmannahelgina.
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Fimmtudagur

• Vitavígsla

Föstudagur

Hátíðardagskrá

• Sjéra Gunar Mar Blesar líðynn
• Fjallkonan fj allar um fj öll og fj allkonu

umfj allanir 
• Örn einhendir sér í tjörnina við

undirspil Lúðasveitar Vestmannaeyja
• Tískusýning í boði bæjarstjórnar
• Frú Vigdís Finnbogadóttir vígir skvört-

sílóið með mikilli viðhöfn
• Listrænn stjórnandi Þjóðhátíðar gerir

ekkert 

Barnaskemmtun

• Siggi Börn stýrir barnadagskránni 
• Möppudýragarður í boði ríkisstjór-

narinnar
• Bleiki fíllinn Pedó segir nei við

nauðgunum

Kvöldskemmtun

• Palli Scheving nauðgar engum
• Parketslíparar fi skvinnslustöðva keppa 

í framhjáhlaupi í glænýjum inniskóm
• Þröstur Johnsen kveikir í mann-

skapnum
• Árni Johnsen stýrir Álfareiðinni
• Gíslataka í boði Gilla Hjartar
• Bó Rúnars gefur eiginhandaáritanir

annarra

Laugardagur 

Hátíðardagskrá

• Systkinin Arnþrúður Karlsdóttir og
Annþór Karlsson ræða inngöngu
Íslands í Evrópusambandið

• Elliði Vignis endurvinnur bæjastjóra-
stólinn. Hi-C sjálfsalinn verður á 
svæðinu.

• Sigurjón Páls fær upp í háls
• Davíð Þór Óskarsson verður með nám-

skeið í kattahaldi

Barnaskemmtun

• Barngóði Bergsveinn heldur uppi 
stuðinu

• Barnaleikritið „Sveddi Tönn og Töfra-
skápurinn“

• Chuckie mætir með Brúðubílinn

Kvöldskemmtun

• Tryggvi Már gengur af göfl unum
• Guðmundur vinalausi býður vinum og

vangefnum í leðjuslag
• Fyrirmyndabílstjórafélagið tekst á við 

gráa fi ðringinn
• Siggi Sig sýnir sig
• Ingi Sig sýnir ilsig
• Maggi Sig sýnir pungsig
• Haffi   Hall sýnir bauju á Brekkusviði
• Jói danski segir Magga Breta brandara

Sunnudagur

Hátíðardagskrá

• Bingó í boði Íslandsbanka
• Hildur Lillendahl útnefnir

Druslu Dalsins og fær hana til að setja
afrakstur helgarinnar í Svkört-sílóið 

• „Bannað að deyja“ kóngurinn krýndur 
og látinn tæma sílóið

• iPhone ljósmyndasýning sjómanna 
„Sjómennskan er ekkert grín“ haldin 
í Pulsusjoppunni. Þar munu sjómenn 
reyna að sannfæra fólk um það að sjó-
mennska sé víst ógeðslega erfi ð. Irish 
coff ee í boði.

Barnaskemmtun

• Boggi-pabbi kemst ekki á Þjóðhátíð en 
Laui-pabbi hleypur í skarðið. Diddi-
pabbi er dáinn.

• Hljómsveitin Brimnes leikur fyrir
dansi. Nei djók!

Kvöldskemmtun

• Bekkjabílabrenna 
• Jón Ingi fer á hausinn 
• Smári Harðar lyft ir sér upp c.a.

hundrað sinnum
• Halli Bedda sefur á bedda
• Siggi easy fær sér ís í boxi
• Leiðtogi Talibana veginn. Tippaðu á 

þyngdina.
• Glundroði þegar sólin sest á bak við 

Dalfj allið

Í ár, eins og tæp síðastliðin 140 ár, munu Vinir Ketils Bónda að 
sjálfsögðu halda Vitavígsluna hátíðlega og eins og endranær mun 
í kjölfarið vera haldin hátíð sú er kennd er við Þjóðina, enda er 
ekkert sameiningartákn þjóðar eins öfl ugt og Vitaljósið skært.        

En undanfarin ár hefur nokkuð borið á því að aðkomufólk, 
sem hingað kemur til að njóta Vitans, láti sig hverfa af Eyjunni 
jafnóðum og vígslunni er lokið. Margir vilja meina að þetta stafi  
af þeirri hryggðarmynd sem mætir fólki þegar það í sakleysi sínu 
álpast innar í Herjólfsdal til að komast í VKB tjaldið og skemmta 
sér en lendir þess í stað í hálf logandi, sódómískri, leðurhomma og 
gervilima vift u.       
      
En hver svo sem ástæðan kann að vera hafa bræðurnir nú 
ákveðið að grípa til aðgerða til að sporna við þessari þróun.
Okkar fyrsta verk var að yfi rtaka öll þau fyrirtæki sem koma að 

samgöngum til og frá Vestmannaeyjum. Þetta var liður í því að 
takmarka komu þeirra sem bera nafnið Magnús til Eyja, enda er 
andskotans nóg af þeim hér í eyjum eins og allir vita. Einnig var 
það meðvituð ákvörðun að fj ölga hér rauðhærðum yfi r hátíðina. 
Að þessu loknu ákváðu bræðurnir að festa kaup á öllu því sem 
tengist verslun og þjónustu hér í bæ. Þetta var að sjálfsögðu gert 
af einskærum kvikindisskap, af því að til stendur að selja ein-
göngu gamlar rækjusamlokur og tónik.  

En ásinn í ermi Ketils þetta árið er vitanlega metnaðarfull og 
endurbætt dagskrá sem nær yfi r alla helgina. Stærsta breytingin 
verður væntanlega sú að eingöngu verður boðið upp á innlenda 
skemmtikraft a, enda munum við öll eft ir því að þetta U2 gaul í 
fyrra var bara ekki að gera sig. 

En minna mas og meira stuð; hér er dagskráin.
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Edwin Coriander er kanski ekki þekktasti 
landkönnuður mannkynssögunar en hann 
á engu að síður afrek og gjörninga að baki 
sem ættu að tryggja honum sess í sögubókum
okkar.

Fæðingarár Edwins Coriander er ekki vi-
tað með vissu en hann er talinn hafa 
fæðst 1544 eða þar um bil í smábænum
Vlaardingen, sem er rétt vestur af Rotterdam í 
dag. Edwin var alræmdur fyrir sín miklu sjórán 
sem fl est beindust gegn spænsku krúnunni, 
en fæstir vissu þó að aðalástríða Edwins var 
þó ekki gull og skartgripir, heldur sjaldgæfar
kryddjurtir.

Edwin Coriander var afb urðaskipstjóri og 
siglingafræðingur og vegna þeirra hæfi leika 
tókst honum ævinlega að koma heim með 
lestar sínar fullar af dýrmætum krydd-
jurtum. Hann elti skip spænsku krúnunar 
heimshorna á milli til þess eins að ræna þau 
dýrmætum kryddjurtum, sem spánverjar
sóttu mest til Mexíkó og Grikklands. Eina 
slíka svaðilför sigldi Edwin skipi sínu framhjá 
Gíbraltarhöfða og niður í Miðjarðarhaf. Sú 
ferð átti eft ir að móta líf Edwins verulega, því 
að þar komst hann í snertingu við jurtina sem 
átti eft ir að móta líf hans seinna meir.

Eft ir æsilegann bardaga í Gíbraltarsundi við 
spænsku freigátuna Cordero tókst Edwin 
loks að koma mönnum sínum þar um borð 
og yfi rbuga áhöfnina. Edwin fyrirskipaði 
yfi r-bugaðri áhöfn Cordero að opna lestar 
skipsins og um leið og lúgur skipsins voru 
opnaðar gaus upp einhver sú sterkasta lykt 
sem Edwin hafði nokkurntímann fundið. 

Edwin gerði sér strax grein fyrir því að þarna 
hefði hann líklega komist í einhvern þann 
mesta fj ársjóð sem hann hafði nokkurntíma 
með nefi  lyktað. Hann fyrirskipaði áhöfn 
sinni að fl ytja eins mikið og hægt væri af
þessari óþekktu jurt yfi r í skip sitt og að því 
loknu að henda áhöfn Cordero fyrir borð og 
sökkva henni.

Leiðin heim til Hollands var löng á þessu 
tíma fyrir Edwin og áhöfn hans. Edwin er 
talinn hafa nýtt vikurnar sem sigling tók 
vel með því að kanna nytsemi hinnar nýju
jurtar í þaula og hikaði hann ekki við að nota 
áhöfn sína sem tilraunardýr. Meðal þess sem 
Edwin uppgötvaði við tilraunirnar sem hann 
gerði á áhöfn sinni var að hin nýja jurt virkaði 
vel á vindgang og meltingatrufl anir, ásamt því 
að virka vel á liðagigt og þá í formi olíu sem 
menn báru á sig eða drukku.

Konugur Spánar Æfur

Um það leiti sem Edwin sigldi skipi sínu 
út fyrir Íberíuskaga bárust Philip öðrum 
Spánarkonungi þær fregnir að herskipið 
De Colores hafi  bjargað hluta af áhöfn
spænskrar freigátu, sem sökkt hafi  verið 
suður af Gíbraltarhöfða. Spánarkongur fyrir-
skipaði að áhöfnin kæmi strax á hans fund 
til að greina frá málsatvikum. Um leið og 
Spánarkonungur heyrði af ósvífni Edwins 
skipaði hann öllum spænska fl otanum í
viðrbragðsstöðu og sendi Herskipin De 
Colores og Firenze meðfram vesturströnd 
Evrópu í leit að Edwin. Þetta átti eft ir að
reynast örlagarík ákvörðun.

Heimkoman

Þegar skip Edwins lagðist að bryggju í
Rotterdam eft ir sex vikna sjóferð, fór 
hann samstundis á fund með Karli fi mmta
konungi Hollands. Þar skýrði Edwin konungi 
sínum frá því hvernig hann hefði barist við
spænska freigátu í Gíbraltarsundi og haft  
betur. Í lestum skipsins hafði hann fundið 
verðmæta kryddjurt sem gæti riðlað valda-
jafnvæginu í vestanverðri Evrópu og
hugsanlega víðar, þar sem jurtin væri strax 
farin að sýna undraverða eiginleika. Meðal 
þeirra eiginleika, sem Edwin tjáði konungi 
að jurtin hefði, var lækning við vindgangi 
og liðagigt. Báðir þessir krankleikar voru á
þessum tímapunkti að valda fólki í efriséttum 

samfélagsins í Evrópu miklum ama. Það var 
ekki fyrr en að Edwin tjáði konungi að fræ 
jurtarinnar hefði vímugefandi eiginleika sem 
að boltinn fór að rúlla. Fræin kallaði Edwin 
“Duizeligheid Korn”eða svimafræ. Karl V 
fyrirskipaði strax að settur yrði saman leið-
angur í skipstjórn Edwins. Edwin skildi fá 
nýja skipið Voorhamer til umráða sem var 
eitt öfl ugasta skip hollendinga á þessum tíma 
og í raun fl aggskip hollenska fl otans.

Miðjarðarhaf

Frá því að Edwin snéri heim úr örlagaríku 
ferð sinni niður í Miðjarðarhaf voru nú liðin 
2 ár og Edwin fann sig í stafni Voorhamer, 
starandi inn Gíbraltarsund, enn á ný fullur af 
eldmóði og léttur í skrefi  fyrir það eitt að vera 
kominn á sjóinn á ný. Þetta hafði þó alveg 
sérstaka þýðingu fyrir okkar mann þar sem 
hann var kominn á slóð kryddjurtarinnar
dularfullu sem hafði umturnað lífi  hans 
tveimur árum áður.Edwin hafði borist það 
til eyrna að jurtina mætti að öllum líkindum 
rekja til Grikklands. Siglingin niður að sundi 
Gíbraltar var erfi ð og tók í raun mikinn toll 
af áhöfn Voorhamer, sem og annara skipa í
skipalest Edwins. Nokkrir úr áhöfn
skipa Edwins höfðu látist á siglinguni úr 
dular-fullum sjúkdómi sem engin kunni
skýringu á. Siglingin framhjá Gibraltarhöfða 
gekk vel vegna hagstæðra vinda fyrst um 
sinn en fl jótlega þegar skipalestin nálgast
Alboran haf undan ströndum Marocco 
fóru skipin að verða var við sundurtætta
timburfl eka um allan sjó. Edwin taldi að 
þar væri fl ak spænskra skipa, sem að öllum
líkindum hefðu lent í bardaga við skip bresku
krúnunnar, sem stunduð mikil viðskipti 
við þjóðir í norðanverðri Afríku í óþökk
Spánverja. Þegar Skipalest Edwins var stödd 
einhverjar 100 sjómílur norður af Tripoli 
urðu skipverjar á vakt um borð í fl aggskipinu 
varir við reyk við sjóndeildarhring.

Edwin fyrirskipaði strax stefnubreytingu og 
tók stímið beint á reykinn. Þegar Voorhamer 
nálgast reykjamökkinn sá áhöfnin strax að 
um hálfb runninn skipsskrokk var að ræða. 
Edwin skipaði strax tveimur úr áhöfninni að 
fara um borð og reyna að bera kennsl á skipið. 
Eft ir örstutta stund komu þeir til baka með 
sláandi fréttir. Skipið var að öllum líkindum 
öfl ugt herskip frá bresku krúnunni. Þetta 
gat aðeins þýtt það að aukin umsvif Spán-

Edwin Coriander á Kósinni
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verja á þessu svæði væri staðreynd. Á þessum
tímapunkti var farið að fara um Edwin því að 
hann gerði sér grein fyrir því að stór bardagi 
við spánverja var allt að því óumfl ýjanlegur. 
 
Spænski fl otinn

Aðeins 300 sjómílur skildu nú að Grikkland 
og Skipalest Edwins, þegar áhöfn á vakt um 
borð í Voorhamer fer að sjá skip spretta upp 
við sjóndeildarhring eins og gorkúlur. Það var 
því ljóst að til átaka kæmi. Edwin dregur nú 
viðvörunarfl agg að húni til að setja fl otann í 
viðbragðsstöðu. De Colores og Firenze leiða 
stóran spænskan fl ota sem mynda einskonar 
línu eða múr á milli Hollensku skipana og 
stranda Kalamai á Grikklandi. Það var því 
ljóst að ef Edwin ætlaði sér að komast að landi 
í Grikklandi að þá yrði hann að fara í gegnum 
spænska fl otann. Blindaður af ástríðu sinni 
af kryddjurtinni góðu hélt Edwin sínu striki 
og tók stefnuna beint í gegnum spænsku
blokkina miðja.

Harður Bardagi

Skipalest Edwins taldi einhver átjan skip, á 
meðan spænski fl otinn fór sífellt stækkandi. 
Edwin var orðin verulega áhyggjufullur þegar 
að hvinur í fyrstu fallbyssukúlum Spán-
verja þaut yfi r skiplalest hans; bardaginn var 
hafi nn! Edwin skipaði öllum skipum sínum 
að svara skothríðinni með því að beygja 90 

gráður á stjórnborða og hleypa af öllum fall-
byssum. Þrátt fyrir að Edwin hefði öfl ugann 
fl ota og hlutfallslega stærri og öfl ugari skip 
en spánverjarnir að þá var hlutfallið tveir 
á móti einum, spánverjum í vil, og því var 
fl oti Edwins í raun dauðadæmdur frá fyrsta 
fallbyssuskoti. Að auki höfðu Spánverjarnir 
leynivopn sem Edwin og hans fl oti vissu 
ekki af. Leynivopnið var í raun tvær smærri 
fallbyssukúlur sem voru keðjaðar saman, 
sem virkuðu eins og skæri þegar þeim var 
hleypt af. Eitt af öðru glötuðu skip Edwins 
möstrum sínum fyrir þessu nýja leynivopni
Spánverja. Stjórnlaus gátu skip Edwins ekki 
snúið sér til þess að hleypa af öfl ugum fallbyssum
sínum. Þrjú skipa Edwins höfðu möstur sín 
ennþá, þar á meðal var fl aggskipið Voorhamer.
Edwin horfði grátklökkur á strendur
Grikklands á meðan skip hans hurfu eitt af 

öðru undir yfi rborð sjávar. 

Fallin Hetja - Niðurlag

Ekki mikið er vitað með vissu hvað gerðist 
á heimleið skipanna þriggja þar sem Edwin 
hélt sjálfur dagbókina sem saga þessi byggir á 
að hluta til. En Það litla sem vitað er um örlög 
Edwins er það að hann særðist illa þegar tré-
ffl  ísar úr rekkverki brúar Voorhamer götuðu 
kvið hans svo illa að í raun var ekkert hægt 
að gera. Nokkrar loka færslur voru ritaðar af 
Edwin sjálfum þar sem hann lá banaleguna í 
klefa sínum á heimleiðinni. Hann tjáði áhöfn 
sinni að lögurinn sem hann hafði unnið úr 
jurtinni dularfullu hefði líka geymslueigin-
leika og bað hann áhöfn sína að varðveita lík 
sitt með því að koma því fyrir í einni af þeim 
tunnum sem leiðangurinn hafði meðferðis frá 
fyrri leiðangri. Hann vildi að lík sitt kæmist í 
vígða mold á fósturjörðinni.

Sögusagnir herma að eft ir andlát Edwins, 
hafi  voorhamer verið undan vesturströnd 
Portúgals þegar að undarleg niðurgangs-
pest byrjaði að herja á áhöfn þess. Þegar 
heim var komið kom í ljós að áhöfnin hafði 
í raun drukkið skipstjóra sinn til þess að 
losna við niðurganginn, því einungis bein
Edwins voru jarðsett. Jurtina dularfullu þekkja
hinsvegar fl estir í dag undir nafninu
Coriander, sem er virkilega bragðvond
 og illa lyktandi kryddjurt.

Edwin og skipsfélagi hans fá sér sígó
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Kakadú gæludýraverslun

Lóa Baldvinsdóttir Andersen

Laufey Konny Guðjónsdóttir

Ólafur Vignir Magnússon
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Þjóðhátíðin verður að breytast. Vinir 
Ketils Bónda hafa því ákveðið að Vitinn 
verði sporöskjulaga í ár. Þessi ákvörðun 
var tekin eft ir heimsókn Vina Ketils 
Bónda til bæjarins Buñol á Spáni, þar 
ferTomatinahátíðin fram á hverju ári, 
stærsti matarslagur sem um getur. Tugir 
þúsunda manna, kvenna og barna koma 
þar saman ár hvert til þess að grýta hvert 
annað með allt að 120 tonnum af tó-
mötum. Þessi viðburður vekur gríðarlega 
athygli og hefur mikla aðsókn.

Öll gisting er troðfull, sofi ð er á hús-
þökum og hænsnakofar eru leigðir út á 
ofurprís. Brjáluð sala er á bjór og bjúgum 
hjá kaupmönnum, marga daga í kring 
um matarslaginn, fullyrt er að allt að sex 
mánaða velta skili sér í kassann. Bændur 
í héraðinu standa í stórbrotnum fólks-
fl utningum, græða stórfé á því að fl ytja 
fólk á eldgömlum hestakerrum. Fulltrúar 
Vina Ketils Bónda voru algjörlega og 
gjörsamlega heillaðir. 

Hvernig getum við toppað spanjólana. 
Það vaxa engir tómatar í Vestmanna-
eyjum. Við sjáum bara eina leið til að 
toppa matarslaginn og draga hingað til 
Eyja matgæðinga og eyðsluklær. Hö-
fum sporöskjulaga vita. Bjóðum þátt-
takendum að standa hringinn í kringum 
Vitann. Hátæknivæddur glussabúnaður 
mun svo sjá um að lyft a Vitanum upp og 
snúa honum á 1.500 rpm meðan hann 

þeytir úr sér fýls- og svartfuglseggjum 
yfi r nærstadda. Eyjamenn og þúsundir 
annara gesta geta svo fylgst með atgang-
inum af Molda, Eggjunum, Blátindi eða 
jafnvel úr stúkunni á Hásteinsvelli, þar 
gætum við sýnt viðburðinn á stórum 
skjá. Væri þetta ekki æðislegt og örugg-
lega hægt að græða helling á þessu. Svo 
yrði Þjóðhátíðin kannski kölluð litla
Tomatina eða janfvel Eggjatína.

Það er bara eitt pínulítið vesen í þessu. 
Við erum ekki vissir um að geta reddað 
nógu mörgum fýls- og svartfuglseggjum. 
Kannski ættum við frekar að nota 

krækiber eða bara hænuegg. Okkur datt 
í hug að nota kannski bara lambaspörð 
til að redda málunum.

Allir að hugsa!

Bara lítið og jarðbundið innlegg, í 
málefnalega umræðu. Förum nú að hafa 
gaman að þessu. Þjóðhátíðin er yndislegt 
fyrirbæri, sem enginn vill þróa, bara 
breyta!

Gleðilega Þjóðhátíð,
Helgi Ólafsson 
Forseti Vina Ketils Bónda

Vinalegar ungar stúlkur í fullum skrúða á Tomatina hátíðinni
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Mökk, slig og hrun

Þessi grein er í anda vetrar Ólympíuleikanna, 
en þó nokkuð frábrugðin. Um nýja grein 
er að ræða og bíða menn spenntir eft ir því 
hvernig hún muni leggjast í keppendur og á-
horfendur. Fyrst verður keppt í fj öldadrykkju, 
þ.e.a.s. gefi n verða stig fyrir hvern bjór sem er 
kláraður. Þar á eft ir munu keppendur ganga 
100 m þrautabraut og verður þar tímataka 
hvenær keppendur fara að sligast af áhrifum 
áfengisins. Að lokum verða gefi n stig fyrir 
besta hrunið.

Jón Helgi Gíslason er verðugur keppandi í 
þessari grein og hefur æft  hana stíft  undan-
farna mánuði. Jón heyrði af þessari grein 
nokkrum árum áður en hún var samþykkt af 
Nysa nefndinni og ákvað strax að hefj a æf-
ingar. Hægt er að sjá Jón í æfi ngaham á
þessari vefslóð: http://tinyurl.com/dxyznrv

Uppkast án atrennu

Þetta er rótgróin grein innan Nysaleikanna. 
Frægt er þegar keppandin John Hancock frá 
Bretlandi kastaði upp eina 3 metra árið 1967, 
og var magnið svo mikið að það þurft i þrjár 
moppur til að hreinsa völlinn eft ir hann. 

Daði Guðjónsson er kappinn sem við send-
um í þessa grein. Undanfarin ár hefur Daði 
staðið sig vel í þessari grein, en hefur slegið 
nokkuð slöku við uppá síðkastið. Við vonum 
bara að drengurinn verði kominn í form fyrir 
keppnina.

Uppkast með atrennu 

Saga þessarar greinar á rætur sínar að rekja 
til grísku goðsagnarinnar þegar Seifur varð 
of drukkinn í veislu hjá Díónýsosi . Seifur
strunsaði fram að klettabrún einni á Nysa 
fj alli og kastaði upp yfi r heiminn. Þar sem 
ælan lenti myndaðist fen stórt og mikið, sem 

kallast í dag Ælu fen. 

Víkingur Másson tekur að sér að vera full-
trúi VKB í þessari sögufrægu grein. Víkingur
hefur æft  stíft  undanfarnar vikur og
hefur fullkomnað hina svokölluðu „Move 
and spew“ hreyfi ngu. Spennandi verður að
fylgjast með honum.

Opin berun

Gunnar Már þótti efnilegur í þessari grein á 
sínum yngri árum og var barist um að gera 
hann að ríkisborgara í hinum ýmsu löndum. 
En nú er illt í efni þar sem drengurinn er
sestur í helgan stein og farinn að læra til 
prests. Því miður sjáum við okkur ekki 
fært að senda keppanda í þessa grein þetta 
árið, því enginn kemst með tærnar þar sem
Gunnar hafði hvönnina.

Pungspark

Andri Hugo mætir sterkur til leiks þetta árið, 
enda búinn að fá nægilega hvíld frá seinasta 
móti. Í ár stefnir Andri á gullið og hefur hann 
verið að þróa nýja tækni til að negla það. Við 
síðustu viktun þá mældust fætur hans 43,5 kg 
hvor. Má því búast við ansi bólgnum eistum 
þetta árið.

Skítkast og almenn leiðindi

Keppt verður í tvíliðaleik þetta árið í skít-
kasti og almennum leiðindum. Mun Kjartan
Ólafsson Vídó taka þátt í skítkasti á Facebook 
og Þórir „HELÞÓ“ Ólafsson sjá um hin al-
mennu leiðindi eins og honum einum er lagið. 
Hafa kapparnir notið stuðnings frá Jón Helga 
„Sólkveif “ Gíslasyni, þar sem hann hefur
undanfarið ár farið hamförum í litríkum 
stöðu uppfærslum á  Facebook. Þórir hefur 
verið í svolítilli lægð undanfarið, en eins og 
allir vita þá þarf nú lítið til að koma honum 
í ham. Kjartan er hins vegar alveg til í slag-

inn og hefur hann verið duglegur að láta fólk 
heyra það á Facebook.

Uppgjöf

Borgþór Ásgeirsson mun keppa fyrir hönd 
VKB í uppgjöf þetta árið. Örlítil breyting
hefur verið gerð á greininni frá síðustu árum. 
Í ár verður keppt í búslóðasölu og fl utningi 
erlendis. Gefi n verða stig fyrir þá upphæð 
sem safnast af búslóðinni  og hversu mikið 
af henni selst á sem skemmstum tíma. Eft ir 
það verður tímataka á hversu stutt kepp-
endur endast í því landi sem þeir fl ytja til, því
styttri tími því fl eiri stig. Borgþór er í sínu 
besta formi þessa dagana og er búist við 
góðum árangri af hans hálfu í mótinu.

Hringvöðvahlaup

Kári Kristján mun spreita sig í hringvöðva-
hlaupi fyrir hönd þjóðarinnar. Kári verður 
væntanlega ný kominn af Ólympíuleikunum 
þannig lítill tími gefst fyrir undirbúning.
Hæfni Kára í handbolta ætti nú að nýtast
honum vel í þessari grein, þar sem menn 
eiga það til að dansa „Cha-cha-cha“ með 
hringvöðvanum inná velli við hin ýmsu 
tækifæri. Keppt verður í 100 m hringvöðva-
hlaupi og mun þjóðin fylgjast spennt með 
afrekum Kára.  

Skvört keppni

Bestu Konur Vinanna munu taka þátt í
þessari nýstárlegu keppni í ár. Stelpurnar
okkar í skvörtinu hafa verið við þrot-
lausar æfi ngar í allt ár og bendir allt til þess 
að þær komi heim með „Skvört sílóið“ fræga. 
Veðbankar hafa þó spáð Japan sigri í ár, en 
gárungarnir segja að skvísurnar okkar muni 
fara með sigur af hólmi. 

Ólympíuleikarnir eru aldargömul hefð sem
upphafl ega voru háðir til heiðurs gríska guðsins Seifs. 
Mikið vatn hefur þó runnið til sjávar síðan og hafa 
leikarnir tekið stakkaskiptum frá sínu upprunalega 
formi.  En færri vita þó að einnig hafa verið háðir 
aðrir minni leikar sem heiðruðu guðinn Díonýsos, eða
Bakkus, eins og fl estir þekkja hann. Þessir leikar hafa 
farið fram í aldaraðir, en fengið töluvert minni um-
fj öllun en Ólympíuleikarnir. Nysaleikarnir eins og þeir 

eru kallaðir bera nafn sitt af fj allinu Nysa þar sem 
Díonýsos ólst upp. VKB hefur enn og aft ur ákveðið 
að senda öfl ugt lið á leikana þetta árið og búumst við 
sterklega við því að koma heim með gylltu könnuna, 
sem er aðal verðlaunagripur leikanna.

Hér eft ir fer fram kynning á þeim greinum sem VKB 
mun keppa í, sem og kynning á keppendum.
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Það hafa verið miklar umræður um 
einhvern bleikan fíl sem ég hélt í fyrstu 
að væri vinalegi fíllinn Nelly en mér 
fannst frekar undarlegt að sá indæli fíll 
væri á vörum allra Eyjamann og íbúum 
Norðureyjar - Forvarnir gegn hverju?

Mér fannst ótrúlegt að allir væru allt í 
einu farnir að tala um vinalega fílinn 
Nelly sem blæs svo undur fallega með 
rananum sínum, trútt, trútt, trútt og það 
með reiði svip og oft  með svo miklum 
ofsa að menn minna frekar á froðu-
fellandi hunda. Þess vegna fór ég á
stúfana og komst að frekar óhugnalegum 
hlutum.

Nú er Þjóðhátíðin alveg að bresta á og 
tilhlökkunin farin að gera vart við sig í 
mallakútum fl est allra sem nokkurn-
tímann hafa stigið fæti í Dalinn þessa 
fáu en frábæru daga sem Þjóðhátíð
stendur. Þegar maður er ungur eru mestu
áhyggjur fl estra hversu mikið vín eigi 
að kaupa - Það verður jú að duga! En 
að öllum líkindum er sú hugsun sem
ungviðunu er ekki síður ofarlega í huga: 
“Lendi ég á séns?” 

En hvað er að lenda á séns? 

• Að hitta frambærilegan einstakling 
af hinu kyninu sem brosir á móti 
þér (fær allavega ekki velgju við
smettinu á þér - check)

• Einstaklingur sem er ágætlega 
skemmtilegur (allavega við fyrstu
kynni – check)

• Einstaklingur sem er þannig í
laginu að þig langar svo sem alveg 
að „prófa“ þig áfram (góðar línur í 
hvaða merkingu sem þú leggur í það 
- check).

• Fyrsti kossinn heppnast vel (engin 
alvarleg andfýla, einstaklingurinn 
hefur tennur – check og check)

• Það er aðeins káfað (ekki of harka-
lega né of hikandi - check)

• Svo er þetta máske tekið skrefi nu
lengra ef aðstæður leyfa

(gististaðurinn laus frá vinunum - 
check)

• Smokkurinn við höndina (ekki
rifi nn - check).

• Let the games begin! *Spangól*

En hvað ef þessi einstaklingur er peð-
ölvaður? Er maður þá að „lenda á séns“ 
eða að „búa til“  sénsinn? 

Var pressan „að skora“ svo mikil að 
ákveðið var að líta framhjá því að
brosið sem þú fékkst var með sljóu
augnaráði? Voru skemmtilegheitin 
tilkomin af því að einstaklingurinn var 
svo út úr kortinu að hann hefði hlegið 
að hverju sem er ; meira að segja tann-
lækninum sínum? Var „andfýlan“ í raun 
svo römm vínlykt að það hefði steinliðið 
yfi r fíl (já ég notað orðið fíll viljandi,
sérðu hvað ég gerði þarna? Flott, ha?)? Var
leyfi ð sem þú fékkst til að „prófa þig 
áfram“ í káfi nu aldrei skýrt gefi ð því
einstaklingurinn fann hreinlega ekki 
fyrir káfi nu í vímunni? Var því ekki 
sýndur mótþrói þegar þið leiddust á 
gististaðinn vegna þess að einstak-
lingurinn vissi hreinlega ekki hvort hann 
væri að ganga á götu eða svífa um með 
geimverum? Var ástæðan fyrir því að 
smokkurinn rifnaði ekki sú að einstak-
lingurinn horfði á smokkinn haldandi 
hann vera einhverja nýja tegund af
gúmmíhönskum fyrir rana á fíl sem vin-
nur í kjarnorkuveri (aft ur, fl ott, ha?)?

Let the games begin ..? Uh... nei, kannski 
ekki? *Ýlfur*

Þú „skorar“ ekki nema með kristaltæru 

samþykki. Annað er ekki kynlíf - Það 
er nauðgun. Það er engum öðrum um 
að kenna en þeim sem nýtir sér slíkar 
aðstæður. Það eru mannréttindi að mega 
drekka sig út úr kortinu. Um hvort það 
sé skynsamlegt má vissulega deila, en
mannréttindi er það engu að síður. Það 
„býður enginn uppá“ að láta nauðga sér 
- Það má líka skipta um skoðun. Hver 
vill „skora“ hjá manneskju sem vill mann 
ekki? Þá hættir maður auðvitað sam-
stundis við allar þreifi ngar og veit að 
einhvers staðar þarna úti er einhver sem 
í alvörunni vill mann. Eins og maður er 
- ekki í svo annarlegu ástandi að maður 
man ekki neitt. Hver vill ekki að munað 
sé eft ir sér? Það er að segja ef þú ert ekki 
bleikur fíll. 

Bleikir fílar ákveða að túlka „samþykki“ 
eft ir sínu höfði , hvort sem það sé
vegna pressunnar um að „skora“, eða verri
tegundin - Fíla ofb eldi og valdníðsla. En 
þeir ættu frekar að leita sér faglegrar að-
stoðar. 

En veistu, bleiki fíll, við viljum ekki hafa 
þig lengur í stofunni. Þú ert fyrirferða-
mikill og þú veldur svakalegum skaða 
þegar þú ferð á stjá. Þú mígur og skítur 
á tilveru okkar og við höfum ákveðið að 
þetta sé orðið gott. Bleiki fíll, þú varst 
aldrei velkominn. Þú misskildir þögn 
okkar sem einhvers konar gúdderingu 
en við leiðréttum þann misskilning hér 
með. Við viljum þig út. Bless.

Kveðja, grái fíllinn.

Enn betri kveðja, vinalegi fíllinn Nelly 
blæs, trútt, trútt, trútt.

„Njótum þess að nauðga ekki neitt“
segir í hinu heimsfræga lagi Vina Ketils
Bónda, V K og B.

VKB bræður nær og fj ær hvetja alla sem 
þetta lesa að fylgja þessum orðum og 
njóta þess að nauðga ekki neitt.
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Aðalsteinn Baldursson

Eðvald Sigurðsson

Guðbjörg Guðmundsdóttir

Guðjón Ásgeir Helgason

Huginn Helgason

Beauty in the Th eater

Elfa Björk Hjálmarsdóttir

Guðbjörg Helgadóttir

Guðrún Jónsdóttir

Hörður Jóhannesson

Bjarni Þór Georgsson

Elmar Hrafn Óskarsson

Guðbjörg Ragnarsdóttir

Gunnar Kirwan Guðmundsson

Ingólfur Jóhannesson

Björk Guðnadóttir

Fjóla Margrét Róbertsdóttir

Guðbjörg Sól

Haraldur Sverrisson

Ingveldur Th eodórsdóttir

Davíð Smári Hlynsson

Gísli Gíslason

Guðfi nna Dís, Gunnar Bjarki
og Ómar Smári

Hjalti Enok Pálsson

Karen Sigurgeisdóttir
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Kristbjörg Unnur & Elvar Breki

María Þorgrímsdóttir

Ólöf Ragnarsdóttir

Sigurjón Viðarsson

Sveinn Pálmason

Kristján Elvar Guðlaugsson

Marta Sigurjónsdóttir

Ragnheiður Rut Georgsdóttir

Sigurþór Hjörleifsson

Sverrir Haraldsson

Kristján Sigurðsson

Mikael og Eva

Sara Guðjónsdóttir

Skapti Örn Ólafsson

Sædís Eva Birgisdóttir

Margo Renner

Ófi  Lýðs

Sigrún Arna Gunnarsdóttir

Stefán Gíslason

Tói Vídó

María Íslandssól

Ólafur Birgir Georgsson

Sigurður Einar og Elva Dögg

Sunna Guðlaugsdóttir

Ævar Þórisson




