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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, það sem þú ert með 
í höndunum er tíunda þjóhátíðar-
heft i Bræðrafélagsins VKB, vinsælasta 
þjóhátíðarrits í heimi. Þetta ár er að
mörgu leiti mjög merkilegt. Má þar nefna 
að þjóðhátíðin á 140 ára afmæli, Þroska-
heft i 10 ára og VKB 16 ára. Já VKB er 16 
ára sem er einum meira en 15. Nú er liðið 
eitt ár frá því ég lagði fyrrverandi forseta 
að velli í kosningum um æðsta embætti 
félagsins og gerðist kanslari. Þetta ár hef-
ur ekki verið auðvelt. Fyrverandi for-
seti hefur i þrígang reynt að koma mér 
fyrir kattarnef. Svo virðist sem hann hafi  
náð að halda á sínu bandi sérþjálfuðum 
bardagamönnum innan félagsins, til 
þess eins að koma mér fyrir kattarnef og
endurheimta titil sinn sem forseti 
félagsins. En þökk sé öllum bíómynd-
unum með Steven Seagal og Arnold 
Schwarzenegger sem ég hef horft  á, hefur 
mér tekist að komast undan þessum á-
rásum og á ég þeim líf mitt, þeim kump-
ánum, að launa. 

En burt séð frá þessu öllu, þá voru á 
síðasta aðalfundi VKB kosnir fj órir nýjir 
meðlimir inn í félagið. Þeir Mangús 

Gíslason, Gulli skó, Gunnar Þór Guð-
björnsson og Jan Hermann Erlingsson. 
Býð ég þá hjartanlega velkomna í félagið 
og er ég klár á því að þeir eigi eft ir að 
standa sig vel í félagsstarfi nu. Það er hluti 
af starfi  mínu sem kanslari að fylgjast 
með nýliðum og athuga hvernig menn 
hagi sér, og þá sérstaklega á Þjóðhátíð, 
því ekki viljum við að þeir verði félaginu 
til skammar. Félagið er nefnilega í dag 
orðið mjög virt á alþjóðavettvangi, enda 
fékk það nýverið inngöngu í hið virta 
alþjóðasamband bræðrafélaga, WGB, 
eða World Global Brothers. Má segja að 
þarna hafi  félagið stigið eitt sitt stærsta 
skref frá stofnun.

Á næsta ári mun ég, ásamt ráðherrum 
mínum, fara á ráðstefnu WGB, þar sem 
farið verður yfi r öll helstu baráttumál 
bræðrafélaga í heiminum. Þar munum 
við að sjálfsögðu sýna hvað í okkur býr. 
En ég ætla ekki að þreyta ykkur með 
sömu langlokum og forveri minn í
þessum ávarpsorðum og enda þetta 
því hér með því að óska ykkur öllum 
gleðilegrar Þjóðhátíðar. Góðar stundir, 
sjáumst í Dalnum og lengi lifi  VKB!
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• Sælgætisverksmiðjan HELÞÓ hefur 
hafi ð framleiðslu á nýjum páskaeggjum. 
Súkkulaðið er algerlega óætt sökum
biturleika og það er ekkert slikkerí inní 
egginu. En að sjálfsögðu er hægt að 
fi nna skemmtilega málshætti á borð við 
„Lífi ð er tík, sættu þig við það!“ „Það ER 
ekkert nammi í egginu, fokkaðu þér!“ og
„Þróunarkenningin er sönn!“ til að láta 
þig vita að þú ert ekki neitt.

• NÝKOMIÐ Í VERSLANIR! 
Víjú bíjú heilsu-töfl urnar 
frá Víking! Víjú bíjú heilsu-
töfl urnar eru fyrir alla í fj ölskyld-
una. Hægt er að fá þær með hind-
berja-, jarðaberja- og laukbragði! 
ATH! Nú er líka hægt að fá þær með
vodkabragði! „Þú þarft  ekki afréttara ef 
þú færð þér Víjú bíjú!“

• Ó-vinalínan auglýsir! Bræðurnir 
Gústaf og Kári Kristjáns-
synir hafa opnað nýja síma-
þjónustu þar sem þeir bjóða þér 
upp á einn rjúkandi heitan bolla af
grjóthaltu kjaft i! Einnig hóta þeir þér að 
koma heim til þín og berja þig ef þú ert 
með einhvern derring. Síminn er: 800-
HEAT!

• Slegið á létta drengi! Andri Hugo 
mætir í tjaldið og slær á létta drengi!

• Ferðaskrifstofan Borg Þórs sérhæfi r sig 
í því að selja allar eigur þínar svo þú getir 
farið í frí!

• Murtu Cola! Nýtt á markaðnum frá 
Sigurði Birni! Hvað er svona skrítið 
við Pepsi eða Coke? Ekkert! En afh verju 
ekki að prófa Murtu Cola? Koff ínríkur 
drykkur með munntóbaksbragði!

• Ertu með leiðindi? Fokkaðu þér þá!

• Hef brennandi áhuga á allskyns bruna!
Ekki Jói Henna!

• Bretti! Bretti! Bretti! Jón Helgi Gísla-
son “Wise” Feldskeri 481-BJÓR tekur 
að sér að bretta uppá ermarnar hjá fólki 
alveg ókeypis!

• LÍM! Lánasjóður íslenskra málsmanna 
hefur ekkert til málanna að leggja!

• ATH, ESB! Ekki skamma Bogga! Hann 
getur ekkert af því gert að hann búi í 
Svíþjóð!

• Búningakeppni! Tökum að okkur að 
vinna allar búningakeppnir! Henson og 
hóra nr. 2! #YOLO

• Séð og heyrt! Drakk tréspýra. Hef
ekkert séð eða heyrt síðan!

1. Þegar þú ert búinn með bjórinn 
þiþ nn þþá skaltu kreysy ta hann ogg skalla 
dósina saman. Taktu svo dósina, 
réttu úr henni aft ur, rífðu hana í 
tvennt, hræktu í hana og setta niður 
við hliðina á þér og segðu: One
aluminum down!

2. Vertu alltaf í „wife-beater“ bol, 
sérstaklega þegar þú ert að hjálpa
fólki að rata. Þegar þú bendir fólki 
hvhverertt þaþaðð áá aðað ffararaa skskalaltutu kkrereppppaa
vöðvana. Endaðu svo á að kreysta 
vöðvana með því að benda á sjálfan 
þig og segja með djúpri rödd: Ég get 
líka labbað nokkra metra með þér!

3.3. ÞÞegegarar þþúú ætætlalarr aðað ffáá þéþérr sísígógó
skskalaltutu ffararaa áá TjTjararnanarbrbrúrúnnnnaa, hhalallala þþérér 
á handriðið, kveikja í einni ískaldri 
og halda á henni þannig að hún snúi 
iin íní llófófann - sem sa tgt, þþumallll, íví isi-
fi ngur og langatöng snúa inn í lófann. 
Dreptu svo í sígarettunni á tungunni 
á þér og segðu að þú sért í slökkvi-
liðinu þannig að allir heyra.

4. Þegar þú ert að fá þér pulsu með 
öllu í ppulsusjjopppup nni inn í Dal,, 
skaltu skýra allt gúmmelaðið sem 
fer á pulsuna einhverjum nöfnum. 
Láttu mig hafa eina með gaddavír 
(steikti laukurinn), Rambó blóði (tó-
matsósa), Gunnars kítti (remúlaði), 
húðfl ygsum (hrái laukurinn) og
kattardrápara (sinnep). Einnig væri 

grjóthart að henda í tvíhleypu, sem 
eru tvær ppulsur í einu brauði. „Eina 
tvíhleypu með gaddavír, Rambó 
blóði, Gunnars kítti, húðfl ygsum og 
kattardrápara“, eitthvað í þessa áttina.

5. Farðu í dótasjoppuna, náðu þér í 
gúmmíbát, regnstakk og sjóarahúfu. 
Blandaðu þér Irish Coff ee, hentu
bátnum á tjörnina og segðu að þú sért 
með fullfermi og sjórinn sé reiður.

6. Farðu í poppbúðina og fáðu popp í 
svartan ruslapoka. Labbaðu svo upp í 
brekku og gefðu fólki popp.

7. Taktu sjálfsmynd með fýlsunga. 
Mundu að segja honum að brosa.

8. Farðu inn í veitingatjald með lítið 
plp astborð, rauðan dúk, kerti og g settu 
þetta inní mitt tjaldið. Öskraðu svo: 
GeGett égég ffenengigiðð aðað ssjájá mmatatseseðiðililinnnn??

9. Farðu inní Tuborg-tjaldið og
biddu um Th e Power of Love með 
Celine Dion. Vangaðu síðan við
massaðasta ggaurinn og g kyysstu hann á 
kinnina.

10. Þegar þú ert að pissa inná klósetti, 
þáþ skaltu slepppap höndum,, líta á næsta 
á mann og segja: Þessi gaur er svo dug-
legur að hann sér um sig sjálfur! Líttu !
svo aft ur á gripinn þinn og segðu:  
Ertu tilbúinn í alvöru stemningu?

11. Bankaðu á hurðina á stóra sviðinu 
og segðu: Cable Guy!

12. Farðu á pap llinn við stóra sviðið, 
hringdu í vin og biddu hljómsveitina 
um að stoppa að spila meðan þú ert 
að tala í símann.

13. Labbaðu að löggunni, segðu 
að einhver stelpa hafi  rænt
hjartanu þínu og spurðu hvort þeir geti
hjálpað þér að fá það aft ur.

1414. TaTaktktuu gígítatarr memeðð þéþérr áá susunnnnu-u
dagskvöldinu og hjálpaðu Ingó með
brekkusönginn.

15. Pissaðu á vift una.

1616.. SeSettttuu ststjöjörnrnululjójóss íí bubuxnxnakaklalaufiufinna,a, 
kvkveieiktktuu áá þvþvíí, bbenentutu áá þþaðað oogg sesegðgðu:u: 
Viltu sjá fl ugeldasýninguna?

1717. FFa ðrðu íí PPepsii jsjoppuna og spurððu 
hvort að gosið sé byrjað.

18. Þegar Skonrokk spilar á laugar-
dagskvöldinu skaltu öskra til skiptis:  
Hífa! Slaka!

19. Farðu í leðurbuxur, , svo beint 
í hvítu tjöldin og spurðu hvort þú
megir spila Stairway to Heaven á lúft -
gítar fyrir þau.

20. Vertu í svörtum ruslapoka einum 
klæða alla Þjóðhátíðina og drekktu 
bara íslenskt brennivín. Kletthart! 

Hannes er ávalt íssvalur og töff

Nonni og Forsetinn. Virkilega töff.

Jón, Helgi, Andri og Þórir. Töffi ð leynir sér ekki.
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• Að Kári Kristján hafi  keypt sér 
peningaskáp 
• Að skipta eigi um malbik fyrir 
utan Volcano sökum eyðingar 
vegna ælu 
• Að Lóa Skarphéðins sé kominn
• Að skógarmítillinn verði í
jakkafötum á setningu Þjóðhátíðar
• Að Siggi Braga muni keyra alla
bekkjarbílana
• Að Ingi Sig muni sjá um bjarg-
sig í spröngunni á föstudeginum
• Að Þröstur Johnsen sjái um 
teppasölu í Dalnum
• Að Agnar Smári sjái 
um að syngja vögguvísur 
fyrir dömur á aldrinum
18-88 ára
• Að Eyjablikk skáli fyrir slikk
• Að RibSafari verði með tjarnar-
ferðir 
• Að Andri Hugo sjái um
barnagæslu á þjóðhátíðinni 
• Að Jón Ragnar Jónsson leyfi 
krökkunum að leika í tanngarð-
inum á sér á barnaskemmtun-
inni 

• Að Snorri í Betel verði með 
kynleiðréttingar í tjörninni á 
mánudagsmorgninum. Stígur 
sér um innirtun.
• Að Enginn sé á Háaloft inu og 
líki vel 
• Að Kapteinn Cool sé Old 
School
• Að Siggi Reim sé game 
• Að Þingholltararnir hafi  keypt 
allan púðursykurinn 
• Að pabbi minn sé sterkari en 
pabbi þinn
• Að það standi ekki steinn yfi r 
steini hjá Steina Steina.
• Að Siggi í Olís selji ekki ís
• Að Kalli sé dottinn af
Toppnum
• Að Gilli Hjartar ætli að róa 
niður mannskapinn
• Að Simmi í Tréverk sé með 
málverk
• Að Gaui Bæjó sé spæjó
• Að Hrefna borði steik
• Að Davíð Arnórs
kaupi allt sitt ger frá nígerísku
gerverksmiðjunni Nig-Ger
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Það var reimt í húsinu sem ég leigði
austrá eyju, var mér sagt. En ég tók 
nú lítið mark á því enda jarðbundinn
einsog rótfastur klettur. Nei, einsog 
nátttröll sem dagað hefur uppi svo að 
augu þess stirðna og sjá ekki neitt, hvað 
þá inní aðra heima. Ég trúði ekki á neinar 
kerlingabækur. Aldrei orðið var við neitt 
óhreint á sveimi, einsog sagt er í þjóð-
sögunum. Hvorki eitt né neitt. En varð 
að viðurkenna að ég hefði aldrei lagt leið 
mína einn og ótilneyddur um kirkjugarð 
um hánótt í svartasta skammdeginu.

Ég taldi mig heppinn að fá þetta hús 
leigt. Það kom eiginlega uppí hendurnar 
á mér þegar eigandinn tók skyndilega þá 
ákvörðun í vertíðarlok 1972 að segja upp 
góðu plássi á afl abát og fl ytjast í eitthvert 
krummaskuð uppá landi, eins langt og 
komist verður frá Eyjum innanlands. 
Bar við einhverri vitleysu um vonda
drauma og martraðir, eitthvað um vítis-
loga, ára og skratta og ég veit ekki hvað. 
Og það var ekki að spyrja að því. Sagan
um reimleikana í húsinu fékk undireins á
fæturna í bænum en barst mér ekki til 
eyrna fyrren ég hafði leigt húsið og var
fl utturr inn. Ég kippti mér samt ekki upp 
við það. Mér leið vel. Fannst góður andi í 
því og leiddi ekki hugann að annarskonar
öndum og óværu.

Þetta var lítið og lágreist timburhús frá 
upphafi  tuttugustu aldar, klætt bárujárni 
að utan, jafnt veggir sem þak. Svart-
málað allt. Að gömlum sið, sagði bróðir
eigandans og glotti við líktog afsakandi 
þegar hann afh enti mér lyklana.

Niðri var eldhús ásamt þvottahúskompu 
með sturtuskál. Sömuleiðis salernis-
skonsa undir stiganum uppá loft . Uppi 
var stofa og svefnherbergi undir súð. En 
útsýnið úr eldhúsglugganum var óvið-
jafnanlegt: Bjarnarey og Elliðaey blöstu 
við. Líka Ystiklettur, Miðklettur... Og 
jökulinn bar við himin í góðu skyggni. 
Tilvalinn bústaður fyrir einhleyping á 
þrítugsaldri sem mig; svein sem hafði 
aldrei verið við kvenmann kenndur, 
einsog sagt er. Ekki það að ég hefði ekki 
hug á því. Hugsaði mér gott til glóðar-
innar þegar stelpurnar færu að streyma 
í bæinn í fi skinn á vertíðinni og ég með 
eigið slot að bjóða heim í. Þessvegna 
hafði ég nú líka ráðið mig til starfa í
Ísfélaginu í ársbyrjun 1973, og meira 
að segja fengið vinnu í tækjunum. Það
þýddi ekki aðeins góðan bónus við 

að frysta afurðirnar og góðar pásur á 
milli tarna heldur líka að vera nánast í
beinni sjónlínu og snertingu, ef svo mætti 
segja, við stelpurnar í pökkunarsalnum, 
við þessar blómarósir, einsog stúlkur 
voru yfi rleitt titlaðar í bæjarblöðunum 
þegar þau birtu myndir af ungum kven-
peningi. Þarna stóðu þær við upplýst 
vinnuborðin og litu annað slagið upp 
og kannski í augu manns, fannst mér, 
ætti maður erindi í salinn. Þó rýndu 
þær mest í gegnumlýst þorskfl ökin, 
tíndu úr þeim hringorma, snyrtu þau 
hnitmiðað með hnífnum og pökkuðu 
í sellófan og litprentaða pappakassa 
– neytenda-umbúðir – handa þeim í 
Ameríku. Þetta hraðfrystum við síðan 
á pönnum í tækjunum. Og manni gafst 

kostur á að komast í návígi við blóma-
rósirnar í smókpásunum inná kaffi  stofu.

Stundum slæddust líka nokkrar þeirra 
í kaffi  hornið til okkar tækjamanna, 
sérstaklega þegar einn strákur að sunnan 
mætti með gítarinn sinn í vinnuna og tók 
lagið. Hann var kallaður Bubbi – komst 
aldrei að því hvað hann hét í raun og veru 
– og var frændi Hauks Morthens, skildist 
mér. Okkur varð vel til vina enda báðir 
miklir áhugamenn um popp og rokk. Og 
notfærðum okkur þann kost hvað Radio 
Luxembourg náðist vel á miðbylgjunni 
í Eyjum þegar skyggja tók, einskonar  
þráðlaus lína um ljósvakann beint til
okkar frá nýjustu hræringum í Bretlandi 
og Bandríkjunum. Og maður hlustaði á 
Top Twenty á hverju sunnudagskvöldi 
ef þess var nokkur kostur. Í sérstöku 
uppáhaldi hjá mér var plötusnúðurinn 
Kid Jensen sem kunni að kynna og
þeyta skífurnar af stakri list með þessum 
kanadíska hreim sínum. Unun að hlýða 
á hann í stóra Grundig-úvarpinu sem 
ég hafði keypt. Og við Bubbi bárum oft 
saman bækur okkar í pásum í tækjunum, 
í bókstafl egri merkingu: bárum saman 
stílabækur okkar þar sem við hripuðum 
niður nöfn laga og fl ytjenda á vinsælda-
listanum, leiðréttum hvor annan, gátum 
í eyðurnar saman, því að stundum þvarr 
miðbylgjunni þróttur og varð óskýr svo 
að erfi tt reyndist að nema hvað sagt var. 
Fyrir utan að enskan manns var ekki
alltaf uppá marga fi ska. 

En kvenmannsmálin gengu ekki sem 
skyldi. Þær úr salnum litu ekki við mér. 
Ekki heldur neinar aðrar. Það var sama 

hvað ég fór á mörg böllin í Höllinni.
Ekkert. Þangað til 22. febrúar. Skrýtið. 
Það var ekki einusinni ball þetta kvöld. 
Það var fi mmtudagur. Og ekki sjónvarp 
heldur. En þó kvöldvinna í tækjunum 
einsog gat komið fyrir. Til klukkan tíu. 

Leiðindaveður skollið á þegar ég kom 
útúr Ísfélaginu. Suðaustanbræla og 
rigning. Ég setti undir mig hausinn.
Paufaðist af stað austrá eyju. Og var 
kominn langleiðina heim í myrkrinu, 
eða við regnbarða skímuna frá ljósa-

staurunum, þegar hún birtist skyndi-
lega. Veit ekki hvaðan hún spratt upp. 
Bara stóð þarna allt í einu fyrir framan 
mig. Og fallegri konu hafði ég ekki séð 
á ævinni. Sítt dökkt hár. Þurrt þrátt 
fyrir veðrið. Seiðandi dimma í svörtum
augunum. Þau leiddu mann einhvern-
veginn í annan heim. Og einhvern-
veginn líka vorum við komin heim til 
mín. Hún sest í sófann uppí stofu. Gerði 
sig einhvernveginn heimakomna. Ein-
hvernveginn einsog hún ætti heima
þarna en ekki ég. Einhvernveginn var allt 
einhvernveginn hvað hana snerti. Hún 
þagði. Brosti. Dró undir sig fæturna í
sófanum.

Ég kveikti á Grundig-tækinu. Kid
Jensen skaust gegnum ljósvakann og fyllti
stofuna kanadískri rödd sinni. Lagið sem 
hann kynnti var Killing me soft ly with 
this song. Roberta Flack upphóf rödd 
sína um leið og ég stökk niður í sturtu 
að skola af mér fi skifýluna. Þó virtist
stúlkan ekki taka eft ir henni. 

Þegar ég sneri upp aft ur var hún horfi n 
úr sófanum. Komin í rúmið. Allsnakin. 
Og ég skyndilega í leiðslu. Einsog sleginn 
galdri. Í álögum. 

Og hún leiddi mig í höll sína þetta 
febrúarkvöld, þessa febrúarnótt. Hvílík 
dýrð. En eldur undirniðri. Logar í iðrum 
jarðar. Grundin rétt að rifna.

Ég sofnaði að lokum í faðmi hennar 
örmagna meðan ég heyrði Kid Jensen
kynna í Radio Luxembourg sama lagið 
aft ur og aft ur: Killing me soft ly with this 
song. Og Robertu Flack syngja aft ur og 
aft ur.

Heyrði það gegnum svefninn og heyri 
enn, sofandi í faðmi stúlkunnar með 
svarta hárið og dökku augun. Og hef ekki 
vaknað aft ur; vaknaði ekki einu sinni 
þegar húsið brann og fór undir hraun...

Þetta var lítið og lágreist timburhús

Kid Jensen á sínum sokkabandsárum

Radio Luxembourg náðist vel á miðbylgjunni í Eyjum

Hann var kallaður Bubbi

Roberta Flack upphóf rödd sína
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Forsíðan á fyrsta Þroskaheft i 
var samansuða úr nokkrum
myndum. Friðberg Egill á
smettið, búkinn á Arnar
Valgeir Sigurjónsson og hattinn 
átti Hafþór Halldórsson, Stets-
on hattur úr Vinnufatabúðinni. 
Það var ofsalegt mál að fi nna
almennilega mynd af brennunni 
í góðri upplausn en á endanum 
fengum við að nota mynd sem 
frændi hans Jóhanns tvíbura 
hafði tekið árinu áður.

Slagorð VKB þessa Þjóðhátíð var 
„Fallega Fólkið & Þú“, eins og sjá 

má niðri í vinstra horninu. Þetta 
prentuðum við m.a. á boli sem 
við seldum fyrir hátíðina, boli 
sem rötuðu víða. Gunnar Heiðar 
Þorvaldsson, góðvinur félagsins, 
var til að mynda í honum
undir ÍBV treyjunni í síðasta
heimaleik fyrir Þjóð-
hátíðina þetta árið, skoraði 
þrennu og fór úr ÍBV
treyjunni eft ir hvert mar til að sýna
öllum þennan fallega bol sem 
hann hafði keypt. Það þarf
varla að fara fl eiri orðum um það
hversu hrikalega montnir við
vorum með það, bræðurnir!

Hulk - Var mikill drykkjaraft ur og varð 
alltaf grænn þegar hann ældi úr ofdrykkju 
sinni. 

Lionel Messi -  Á sínum yngri árum seldi 
hann notaðan klósettpappír og var oft  í 
miklu messi.

Fred -  Hefur lengi verið þekktur fyrir 
að vera „teitistæmari“. Iðulega var hann 
kallaður út af sínum nánustu til að freta 
eina góða skítabombu til að tæma teitið.

Oscar -  Fyrir atvinnumannaferilinn hafði 
Óskar (ekki í höfðanum) sumarstarf sem 
fj ögurralaufasmárasölumaður. Hann átti 
líka lampa.

Neymar -  Dregur nafn sitt af afar 
neikvæðu lundarfari.

Mats Hummels -  Barnabarn Jurgen
Hummel sem að stofnaði íþróttafyrirtækið 
Hummel. Hummels spilar alltaf í Adidas.

Vincent Aboubakar -  Bakar allar 
smákökurnar fyrir Abu í Springfi eld. 

Matthew Spiranovich -  Stýrir stærsta 
sprúttsöluhring í undirheimum Króatíu

Daley Blind -  Hefur átt í erfi ðleikum með 
að fóta sig vegna sífelldrar dagblindu.

Jordy Clasie -  Sýndi ávallt mikinn klassa í 
kvennamálum þegar hann var yngri.

Leroy Fer -  Sjattlaði málin í kalda stríðinu 
og var alltaf mjög „fair“.

Juan Mata -  Sinnir hjálparstarfi  við að 
mata eldriborgara á Malaga.

Gervinho -  Seldi gervihendur á svörtum 
markaði í Kamerún á tíunda áratugnum.

Shkodran Mustafi  -  Verður besti Afi  í 
heimi.

Miroslaw Klose -  Sá besti í návígum.

Th iago Motta -  Hefur sigrað allar Mottu-
mars keppnirnar frá upphafi  á Ítalíu. Ein-
nig þekktur sem „ítalski striginn“.

Vincent Kompany -  Kennitölufl akkari 
með meiru og hefur sett hvert fyritækið á 
hausinn á fætur öðru.

Edin Hazard -  Áhættuleikari á daginn.

Ehsan Hajsafi  -  Stærsti HI-C framleið-
andi í heiminum og er í heiðurshöll sund-
laugar Vestmannaeyja.

Patrice Evra -  Hefur vegnað ákafl ega vel í 
gjaldeyrisviðskiptum undanfarinn ár.

Messi var oft í miklu messi á yngri árum sínum
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Að vera í minnihlutahópi er ekkert grín, 
spurðu bara Nótna-Tóta. En við Íslend-
ingar erum manna opnastir og æðislegastir 
og tökum öllum vel og gerum bara minni-
hlutahópa að meiravirðihópum. En þó svo 
langt hafi  þokast í jafnréttisátt og jarí jarí 
og allir vilji verða naktir, samkynhneigðir
múslimar í Laugardalnum og ég veit ekki 
hvað, þá er einn maður sem telur sig vera 
útundan. Við skulum spjalla við kauða.

Fullt nafn? Hafj ón Báruson
Fæðingarstaður? Við hafi ð.
Fjölskylduhagir? Fráskilinn en á þrjú börn: 
Alaska Ösp, Kómódó Dreki og London 
Þoka.
Uppáhalds matur? Gellur, ef þú veist hvað 
ég á við.
Versti matur? Sumir vilja halda því fram að 
grænmeti sé matur en ég segi að ef það er 
ekki kjöt eða kjötfars, þá er það ekki matur.
Hverjir eru þínir helstu kostir? Sirka tíu 
tommur síðast þegar ég mældi.
Hverjir eru þínir helstu ókostir? Ég til-

heyri þeim minnihlutahópi sem verður 
hvað verst úti í samfélaginu.
Uppáhalds vefsíða? Porntube og Feisið.
Draumabíllinn? Leigubíll með bílstjóra 
sem kann að blanda æriss.
Aðaláhugamál? Sjómennskan, djammið og 
mannréttindabarátta.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Veðrið
Ertu hjátrúarfullur? Nei ég trúi bara á guð, 
eins og á að gera. Ekki einhvern handklæða-
haus eins og sumir.
Uppáhalds íþróttamaður og félag? Man 
Utd eru bestir en Snorri Steinn er maðurinn.
Hvaða minnihlutahópi telur þú þig
tilheyra? Jú, sjáðu til. Ég er hvítur sjó-
maður sem trúir á guð, fráskilinn með þrjú 
börn. Það sem ég gæfi  nú fyrir það að vera 
listhneigð, háskólamenntuð lesbía með
athyglisbrest og áráttuhegðun.
Verður þú fyrir miklu aðkasti vegna stöðu 
þinnar í samfélaginu? Já ég tel svo vera. 
Það er t.d. alltaf sussað á mann þegar maður 
mætir á tónleika, aðeins búinn að fá sér 
æriss, og fer að kalla upp á svið. Hvað er það 

annað en fordómar?
Hvernig hyggst þú vekja athygli á þínum 
málstað? Nú auðvita með því að setja inn 
beitta statusa á Feisinu og tengja þá við alls-
konar fréttir og jafnvel þykjast vera fyndinn 
og hnyttinn á netinu.
Eitthvað að lokum? Ég vil kasta kveðju á 
strákana um borð

Hafjón við hafi ð
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Elsku hjartans dúllan mín, það er búið að vera rosalegt álag á þér 
og þú átt svo sannarlega skilið að fara inní Dal og sletta ærlega úr
klaufunum. Mamma þarf sko að djamma, skiluru? Þú ert andlega sterk 
þessa helgi og átt sko eft ir að Secret-a Dalinn upp úr skónum. Hvort sem 
þú ferð í pollabuxur eða fallega lopapeysu, þá ert þú alveg eins og regn-
bogi, þú bara blómstrar af bjútíleika!  Þú ert svo mikil týpa, sæta sæta, 
að strákarnir eiga eft ir að leggja rauðan dregil að sælgætissjoppunni og 
bjóða þér uppá uppáhaldssúkkulaðið þitt, eða jafnvel ís. Þú ert svo góð 
að hinn eini rétti á eft ir að elta þig með rjómasprautu, jarðaberjum og 
súkkulaði. Ekki fara bara strax í slellara við hann samt, láttu hann bursta 
tennurnar fyrst. Þetta verður bara ekki helgin þín, heldur árið þitt! Knús 
á þig bara :)

Vogin (23. sep - 22. okt)

Fallega prinsessan mín, þú ert svo mikið yndi að spilin mín segja bara 
„hjarta, hjarta“ sko. Þessi helgi er tileinkuð þér, svo mikið að þú átt ekki 
eft ir að þurfa að draga upp budduna til að kaupa þér nokkurn skapanað 
hlut. Þú blómstrar eins og rós! Ef þú ert ekki á föstu ertu með segul 
sem dregur að þér fallega, Cintamani-peysu-klædda karlmenn sem rífa 
í járn. En ekki of mikið, skilurðu? Passaðu þig bara á fl ögurunum. Til 
að komast hjá þeim skaltu gá hvort þeir vilji fara með þér einn rúnt í 
bekkjarbíl fyrst og ef hann borgar í vagninn fyrir þig, þá ertu með þann 
rétta. Farðu varlega beibí, þú ert einstök.

Meyjan (23. ágú - 22. sep)
Fallega ljónynjan mín, þú ert svo tignarleg og falleg að þú geislar eins 
og sólin þessa helgina. Ef það kemur ekki sól í Dalinn, þá þarf engin 
að hafa áhyggjur; þú munt lýsa upp svæðið með fagurleika þínum og
þokka! Ég sé eitthvað ævintýri gerast strax um borð í skemmtiferðaskipinu
Herjólfi , það horfi r einhver strákur á þig. En það er ekki sá sem býðst 
til að taka dótið þitt fyrir þig. Hann er þjófur – hjartaþjófur! Þessi er
algjörlega draumur, hann býðst meira að segja til að vanga þegar 
Skálmöld spilar. Taktu sénsinn því hann lyktar betur en engi. Þessi hátíð 
er 140 ára í ár. Hafðu engar áhyggjur því ást ykkar mun endast lengur. 
Úff ff ... þú ert nú meira krúttið!

Ljónið (23. júl - 22. ágú)
Þú ert einstök, krabbastelpa! Þú baðar út örmunum og áður en þú veist 
ertu komin með einn svaka gæja í klærnar þínar. Ég segi bara „mjá“ 
á þig, sætasta sætust! Þessa helgi þarft u bara svartan ruslapoka til að 
krækja í sætasta gaurinn í Dalnum, svo heillandi ertu, bjútikrúsið mitt. 
Mundu bara að vera ekki neitt pirripú ef hann verður of fullur, því hann 
verður öðruvísi fullur daginn eft ir; FULLUR eft irsjár! Bwaaahahaha, 
ég dey! Láttu hann dekra við þig því hann er sko fallega rómantískur, 
svo rómantískur að hann prumpar fi ðrildum og hvítum dúfum.
Gakktu samt hægt um gleðinnar dyr, það er svo mikið af strákum sem 
þrá stelpur eins og þig að þeir liggja út um allan Dal en ekki í dauða-
gámnum. Labbaðu á blómum...tíhíhíhíhí stelpa!

Krabbinn (21. jún - 22. júl)

Guð hvað þetta lítur vel út fyrir þig, merkið segir allt. Ef þú værir tvíburi 
myndir þú ekki bara ná í Herra Ísland, heldur líka herra Mexíkó. Þú 
lendir í ofsalegum ævintýrum á Rent-a-Tent tjaldsvæðinu, strákur
kemur auga á þig og verður svo hrifi nn að hann kveikir varðeld,
grillar fyrir þig humar, gefur þér hvítvín og syngur Sálarlagið Hjá þér 
fyrir þig. Bíddu bara, hann toppar sig þegar fl ugeldasýningin byrjar á 
laugardeginum með því að skjóta upp fl ugeldi sem rignir demöntum 
yfi r þig. Á sunnudeginum býður hann þér í þyrluútsýnisfl ug og laumar 
svo að þér miðum í rómantíska helgarferð til Parísar og syngur franska 
þjóðsönginn. Ég vildi að ég væri þú, svo mikið ævintýri er framundan 
hjá þér skvísí skvís. Mundu, þú ert eins og hjarta úr súkkulaði, passaðu 
þig bara að bráðna ekki úr ást!

Tvíburinn (21. maí - 20. jún)
Fallega stelpurósin mín, nú er sko komið að þér að skína eins og sólin í 
Karíbahafi . Þú ert eins og fl ensupest í jákvæðum skilningi; þú smitar alla 
af þokka þínum og menn hreinlega liggja eins og fl atkökur með hangi-
kjöti fyrir þér. Laugardagurinn verður þinn dagur á þessari hátíð, taktu 
smá sénsa og segðu við þig í litla snyrtispegilinn þinn „ég er ofsalega 
myndarleg og falleg kona“ og áður en þú veist af birtist einhver með 
18 rauðar rósir handa þér. Hann sá þig í 15.000 manna hópi, svo falleg 
verður þú og heillandi. Þessi er sko gaur en þú ert klár og andlega sterk 
svo hann hlýðir þér eins og vel alinn Border-Collie hundur. Hann býður 
þér í húsið sem hann gistir í og áður en þú veist er hann búinn að láta 
renna í bað fyrir þig, nuddar af þér álagið og gefur þér styrjuhrogn og 
kampavín. Þú átt það svo skilið enda búin að gleðja marga með töfrandi 
framkomu og áræðni. Ég sé ferðalög, fallega kjóla, leðurstígvél úr 17, 
demantshring og krúttaðan Toyota Yaris, bleikan og nýjan. Guð hvað þú 
ert heppin, þú ert meira en dásemd.

Nautið (20. apr - 20. maí)
Elsku hrútastelpan mín, þú verður stjarna Þjóðhátíðarinnar. Þú munt 
geta valið úr fallegustu strákunum í Dalnum þessa helgi, ekki segja bara 
„ugla sat á kvisti“ þegar þú velur úr; strákum líkar ekki sú runa enda vilja 
þeir frekar heyra „fagur fagur fi skur í sjó“ og allt það. Sá fyrsti sem sýnir 
þér áhuga er ekki sá sem þú endar með þessa helgi, heldur alla ævi. Þessi 
er svo sætur að það má smyrja honum á brauð með fj öður. Þessi er ekki 
bara „a real gentlemen“ heldur svo miklu, miklu meira. Hann er tilbúinn 
að gráta hástöfum svo þú getir fengið vatn til að tannbursta þig. Þú átt 
ekki eft ir að trúa þessu þannig að þú skalt segja við þig „þú ert sterk og 
átt þetta skilið“. Til að halda honum nýjungagjörnum og ævintýralegum 
verður þú að vera jákvæð, skella smá Celine Dion á fóninn og vera sexý. 
Það er ekkert mál fyrir þig, þú ert svo mikill dúllurass. Farðu hægt beibí, 
þetta á eft ir að verða svaka geggjað sko.

Hrúturinn (21. mar - 19. apr)

Þú fallega fi skastelpan mín, guð minn góður hvað þetta lítur vel út hjá 
þér um helgina! Þú hreinlega syndir í fallegum strákum, bara take a cab 
and leave town! Ekki samt, hahahaha! Láttu svolítið dekra við þig þessa 
helgi, láttu bjóða þér í slátur eða pulsur. Það er kannski fi tandi að borða 
slátur en það er svo gott fyrir mallakútinn, sérstaklega þegar maður er 
sífellt að drekka Somersby og Mojito, skiluru? Bíddu með allt knús og 
kossafl ens því að sunndagskvöld er frábært í það. Brekkusöngur og blys 
er alveg málið og þá verður hann orðinn svo heitur að fólk þarf ekki 
teppi í brekkunni. Það væri sterkur leikur hjá þér að láta hann fara á 
mánudeginum niður í Herjólf og bíða fyrir þig. Láttu hann taka koju og 
lofaðu honum gott í kroppinn fyrir allt umstangið. 

Fiskarnir (19. feb - 20. mar)

Úff , sætasta sætust, knús á þig fyrir þessa helgi. Þú hittir þann rétta þegar 
Jón Jóns tekur Þjóðhátíðarlagið. Ég sé í stjörnunum mann í sjálfl ýsandi 
vesti koma og bjóða þér öruggt skjól. Hann er með dökkt hár, tanaður 
og með RayBan sólgleraugu. Hann tekur eft ir þér í brekkunni og það 
í 10.000 manna brekku. Hann setur þig í vesti og þið fáið frið til að 
knúsast alla helgina. Láttu ímyndunarafl ið ráða því hann er með lykil 
að öllum læstu hurðunum, nema þinni hurð, þannig að láttu hann hafa 
fyrir því að fi nna númerið, ef þú skilur hvað ég á við. Þú verður samt að 
ráða ferðinni þannig að þú sért hard-to-get og láttu hann vinna vinn-
una sína þar sem hann er nú í vesti sem á stendur Gæsla. Þarna er líka 
gott tækifæri til að hitta allar stjörnurnar og það skaltu nýta þér, hann 
á örugglega eft ir að biðja einhverja stjörnuna að syngja fyrir þig og það 
verður líklega Stebbi Hilmars. Ég sé í stjörnunum lagið Þig bara þig, 
enda ertu algjör demantur. Láttu hann bjóða þér í veitingatjaldið. Það 
er varla til rómantískari staður á Þjóðhátíð. Biddu um 16 tíma gamlan 
hamborgara með osti, því þeir eru frábærir, og goslaust diet kók, því það 
er svo fáar hitaeiningar í því. Góða skemmtun krúttbolla!

Vatnsberinn (20. jan - 18. feb)
Ég bendi þér bara á það að horfa á Dirty Dancing áður en þessi helgi 
byrjar, þetta verður framhaldið nema að það gerist 10 árum síðar. Þú 
hittir þann rétta á danspallinum en í þetta skiptið verður það Quarashi 
sem leikur fyrir dansi. Þessi reykir en hafðu engar áhyggjur, þú verður 
sko tilbúinn með munnskol og lætur hann skola í þrjátíu sekúndur. 
Hann er tilbúinn að stofna fj ölskyldu en byrjið á því að fá ykkur hund 
og það bara strax. Hvað er fj ölskyldulegra en par með klósettpappírs-
hund í Dalnum, svo krúttlegan að manni langar að breiða yfi r hann og 
gefa honum jarðaber? En hundurinn er svolítið aukaatriði því að þú ert 
stjarna helgarinnar. Hvað gera stjörnur? Þær hrapa, en vittu til hann 
mun alltaf grípa þig og koma þér aft ur upp. Passaðu samt að láta hann 
ekki koma þér uppá svið. Ef hann spyr þig hvar þú vilt borða mæli ég 
með Tjarnarbrúnni, þar er friður fyrir kertljós og rómantík. Gáðu hvort 
að einhver vilji ekki þjóna ykkur þar, því Eyjamenn eru svo gestrisnir. 
Biddu um pulsu úr sjoppunni, enda ekkert betra en lauksafamarínerað 
pulsubrauð með einni pullu. Þetta verður ekki eina pulsan sem þú sérð 
þessa helgi... tíhíhíhíhí! Burtu með pirripú og aðra eins hjólkoppa, verið 
öll samtaka, þið verðið að meðtaka, þótt hann eigi hjólkoppa þá þarf 
ekki að fótbrotna. Mundu þetta og þetta verður TIME OF YOUR LIFE, 
elskan mín!

Steingeitin (22. des - 19. jan)
Elsku bogaskvísan mín, þú verður eins og píluspjald þessa helgi, svo 
margir eiga eft ir að skjóta ástarörvum á þig! Einn hittir en hver er það? 
Líklega einn af þessum strákum sem eru þarna glamrandi lög á gítar. 
Hvað er meira sexí en karlmaður með 6-strengja gítar? Ekkert! Þessi 
kann sko Rómeo og Júlíu á gítar en biddu hann um að taka eitthvað 
annað, stjörnurnar segja Ég þekki þig með Sálinni. Þú opnar munninn 
og hann gefur þér mola, mátturinn ólgar í honum en dýrðin innan í 
þér... ekki láta hann koma strax ,skiluru? Því þið eruð nú í tjaldi með 
fullt af fólki og svoleiðis gengur ekki nema að þið séuð ekkert feimin. 
Hann er svo hrifi nn að kassagítarnum sínum að hann spilar þig inní 
tjald. En hver er þar? Kærastan hans! En þú segir við hana að drulla sér 
út, hún eigi að fi nna sér nýjan mann því þessi sé frátekinn. Ekki sofa 
bara í svefnpokanum hans því þessi pissar undir, vegna þess að hann var
ógeldur fress í fyrra lífi . Gáðu hvort munavarslan eigi handa þér svefn-
poka úr bjarndýri með broddaklippingu og þá er kvöldið fullkomið. 
Góða skemmtun og mundu að láta tígrisdýrið í þér vakna, þessi er með 
gott bak.

Bogmaðurinn (22. nóv - 21. Des)
Þú kynþokkafulla kvenkyns sporðdrekafrú. Núna er tíminn þinn,
helgin framundan. Þú verður þekktasta stelpan í Dalnum, sérstaklega 
því þú kannt sko að klæða þig eins og sporðdreki. Svartur leðurjakki 
með skátanælum er eitthvað sem þú skalt redda þér fyrir helgina. Hvað 
er meira sexy en skáti í leðurjakka og jógabuxum? Reddaðu þér svo hatt-
inum hennar Siggu Kling og þú þarft  ekki að hafa neinar áhyggjur. En 
passaðu þig á strákunum, því þeir fl eygja sér á þig! Vertu búin að tala við 
gæsluna, því þeir geta sigtað út fyrir þig og þá áttu ekki eft ir að meiða 
þig. Skátar er ofar í metorðastiganum en gæslan og því munu þeir hlýða 
þér strax. Sá sem þekkir öll skátamerkin þín er sá eini rétti. Hann er
dekrari og bíður þér þess vegna í poppveislu, alveg heilan svartan 
ruslapoka af brakandi fersku poppi! Vittu til, neðst í pokanum verður 
glaðningur – bleikur kattarkonubúningur. Klæddu þig í hann undir 
eins, hoppaðu í fangið á honum og byrjaðu að mala. Ef þér líkar ekki 
við eitthvað skaltu hvæsa á hann og narta í nefi ð á honum. Farið svo upp 
í brekku og láttu hann klappa þér – þú ert læða! Láttu hann samt ekki 
misskilja þig því kattarmatur er ekki góður. Láttu hann fara í sjoppuna 
að kaupa fi lterslausan Camel og glóstikk um  hálsinn á meðan þú kemur 
þér fyrir í brekkunni. Þú ert nú einu sinn köttur. Góða skemmtun og 
gangi þér vel á lóðeríinu.

Sporðdrekinn (23. okt - 21. nóv)
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Ertu orðinn fuckleiður á því að geta bara 
keypt þér pulsu, hamborgara eða kjúklinga-
bita í dalnum? Eða á því að labba í
Nike-free skóm og þröngum gallabuxum? 
Hafðu engar áhyggjur því að núna eru 
komnar nýjar sjoppur í dalinn og við 
erum að tala um allt öðruvísi mat og 
dót en hefur áður staðið til boða. Í boði 
er mjög framandi matur og dót sem á
eft ir að koma þér svo mikið á óvart að þú
ættir að sitja á klósettinu þegar þú lest 
þetta. Ertu farinn á klósettið eða þarf ég 
að stafa þetta ofan í þig? Drífðu þig! Alls 
hafa tíu sjoppur ákveðið að opna útibú í
Dalnum og bjóða okkur uppá alvöru 
dæmi. Við skulum kíkja aðeins á hvað
þessar sjoppur bjóða okkur uppá.

Smárabar
Sjoppan mun bjóða uppá stórkostlega 
þriggja rétta máltíð sem kostar aðeins 
7.674 krónur, með virðisauka og tolla-
gjaldi. Máltíðin samanstendur af reykt-
um ungjárnsmiði með sveppakuskus 
í forrétt, remolaðimaríneruðu rauð-
maurafj alli í aðalrétt og svo fi skifl uguís 
með mýfl ugusúkkulaðisósu. Allir sem 
kaupa þessa þriggja rétta máltíð fá frítt 
ÍsCóla í kaupbæti. Einnig verður hægt að 
fá réttina hvern í sínu lagi og kostar það 
2.598 krónur. Þessi sjoppa verður bakvið 
pissuvift una og snýr í suður.

Blaðaturninn
Blaðaturninn mun bjóða uppá tvö tilboð 
alla Þjóðhátíðina. Annars vegar lang-
loku með köngulóm og randafl ugusósu, 
Sinalco og nýja Villiköttinn, sem saman-
stendur af súkkulaðifylltum  grænum 
baunum, rauðkáli, hindberjasultu og 
harðfi ski. Hitt tilboðið verður baguette 
með karmellulöguðum sporðdrekahala, 
feta osti, hundasúrum og kornfl exi. Með 
þessu er borinn fram Póló gosdrykkur. Ef 
menn vilja, þá fylgir nýr Draumur með, 
sem inniheldur makríl og ananasbúðing. 
Tilboðin verða aðeins á krónur 4.566 
(fyrir utan vörugjald) og fylgir hestaskeifa 
með tilboðinu. Þeir verða inní brennunni 
á Fjósakletti og því mikilvægt að koma á 
föstudeginum, helst fyrir hálft ólf.

Gimli (Búrið)
Gimli, eða Búrið eins og margir kalla
sjoppuna, mun bjóða uppá algjörlega 
frábær tilboð um helgina. Þar ber hæst 
að nefna djúpsteikta kakkalakkasam-
loku með rottuhalasósu og engisprettu-
safa, njólafrönskum og sterku sinnepi á 
krónur 2.547. Annað tilboð sem ber að
minnast á er hin einstaka Gimla-pizza 
með dúfukjöti, brjóstsykri, fílakermellum 
og púðursykri. Þegar pizzan kemur út úr 
ofninum er settur þeyttur rjómi ofan á 
hana, sem gerir hana geðveika! Að auki 
fylgir brjóstamjólk í spreybrúsum með 
skúff utertunni sem fylgir þessu tilboði. 
Verð á þessum herlegheitum er krónur 
2.369. Þessi sjoppa er staðsett undir
tjarnarbrúnni. Til að fá afgreiðslu þarf að 
dingla bjöllunni á hliðinu þegar gengið er 
inní dal.

Flott & Flippað
Þessi skemmtilega fatabúð mun bjóða 
uppá alveg stórkostlegan samfesting sem 
verður til sölu alla helgina. Samfesting-
urinn inniheldur kínaskó, útvíðar buxur, 
pancho og skotthúfu. Samfestingurinn 
er síðan húðaður í sjálfslýsandi, appels-

ínugulum lit. Hægt er að kaupa samfest-
ingin heilan eða hálfan. Heill kostar hann 
19.999 krónur og hálfur 6.598 krónur. 
Þarna vantar reyndar fl ugvallaskatta á 
vöruverð, þar sem búðin þykir vera svo 
nálægt fl ugvellinum. Hún verður staðsett 
á 18. holu golfvallarins.

Pinninn
Pinninn mun bara bjóða uppá íspinna 
alla Þjóðhátíðina og mun hann algjörlega 
feta nýjar leiðir í bragðtegundum þessa 
Þjóðhátíð. Helst ber þar að nefna rykís, 
perlulakksís, tréís, pússís, límís, Uhu-ís, 
kennaratyggjóís, tittís, og tóbaksís. Öllum 
íspinnum fylgir svo uppstoppað hrossa-
fi ðrildi á glerbakka. Íspinnarnir munu 
kosta 325 krónur stykkið. Þetta verða 
menn að prófa, enda er fátt ferskara en ís í 
morgunsárið. Sjoppan er staðsett á þriðju 
hæð í veitingatjaldinu. Sjón er sögu ríkari!

Tóta Turn
Þessi sjoppa mun eingöngu selja 
vefj ur af öllum stærðum og gerðum.
Sómalísk sjónræningjavefj a, sem inni-
heldur allt mögulegt sem þeir hafa stolið,
nígerísk harðfi skvefj a með rakspírabragði,
hollensk hassvefj a með piparostasósu og 
síðast en ekki síst frönsk hrokavefj a með 
ýmsum hollum sveppum úr tjörninni 
inn í dal, steikta upp úr koppafeiti. Þrjár 
stærðir af vefj um verða til sölu; lítil (50cm) 
á 587 krónur, miðlungs (100cm) á 982 
krónur og stór (199cm) á 4.443 krónur. 
Bara einn gosdrykkur verður seldur og 
það er drykkurinn Eldgos sem gerði allt 
vitlaust á Goslokahátíðinni 2003. Hann 
bragðast eins og Old Spice með kolsýru 
og kostar hálfur líter 333 krónur.

Laterna
Þessi fallegi matsölustaður mun bjóða 
uppá nýjan kínverskan rétt sem hefur 
aldrei verið á boðstólunum áður á Ís-
landi. Eft ir mikið vesen í tollinum, og 
fj öldamörg dómsmál, verður boðið 
uppá ristaða, kaktusmaríneraða pöndu 
með hnetusmjöri og kindaeyrnamerg. 
Þetta þótti á árum áður algjör veislu-
matur hjá opinberum stofnunum í Kína.

Einnig verður með þessu bambussafi  og
kínverskt súkkulaði sem heitir King Kong 
Fu Chokko. Súkkulaðið smakkast eins 
og blautur hundur en eft irbragðið er
ósvikið. Matsölustaðurinn er staðsettur 
inní Tuborg tjaldi og því óhætt að fyllyrða 
að það verði notaleg tónlist í gangi meðan 
fólk borðar matinn.

Muninn
Enn einn matsölustaðurinn sem dalurinn 
hefur uppá að bjóða og fara kokkarnir 
ótroðnar slóðir í réttum sínum þessa
helgina. Þar sem mikið kattafár
hefur verið á Selfossi undanfarið, hefur
Munanum áskottnast mikið magn af 
kattakjöti og því ekkert annað að gera 
en að henda þessu í einhvern góm-
sætan rétt. Aðalrétturinn þessa helgi 
verður örbylgjusoðnar kattarlappir með
súkkulaðikertavaxi, hagamúsakart-
öfl umús og kaffi  sósu. Með þessu er svo 
rúsínan í pylsuendanum, rafmagns-
mojito sem kemur fólki svo sannarlega í 
stuð fyrir átök kvöldsins. Þessi herlegheit 
kosta litlar 5.554 krónur og fylgir með 
þessu þyrnikóróna og kross. Muninn er 
staðsettur inní hljóðskúr og því frábært 
útsýni yfi r stóra pallinn á meðan fólk 
hendir þessu í túllann á sér. 

Mánabar
Ef það er eitthvað sem hefur vantað í
dalinn undanfarnar Þjóðhátíðir, þá er það 
góður og þægilegur bar. Mánabar mun 
bjóða uppá framandi drykki þessa helg-
ina og því mikilvægt að detta inná barinn 
í góðan drykk. Fyrst ber að nefna reykt 
makrílviskí, gíraff akoníak, fl óðhesta-

mojito, steypireyðabreezer og síðast 
en ekki síst...15 ára hárkarlavodka. 
Drykkirnir seljast á 2.349 krónur 
glasið. Mánabar er staðsettur undir litla
pallinum og því frábært að smella sér í 
drykk milli dansa. Happyhour verður á 
milli 5-7 um morguninn, svo að menn 
geti farið hressir að sofa. 

Brimnes
Það er mikill hvalreki fyrir aðstand-
endur Þjóðhátíðar að fá þessa búð í
dalinn, enda mun búðin sjá til þess að
ekkert muni vanta í tjaldið. Hver kann-
ast ekki við það að vera kominn niður 
í dal með allt draslið sitt og það vantar 
fullt af dóti inní tjaldið? Bjarnateppi, 
demants-lukt, fi skiplast, kommóða úr
fílabeini, borð úr kjúklingabeinum og allt 
þar á milli. Endilega kíkið og tékkið hvort 
að eitthvað vanti í tjaldið áður en hátíð-
inni er haldið áfram. Eigandi Brimnes 
vildi reyndar ekki gefa upp verð en þau 
verða kominn áður en hátíðin byrjar. 
Brimnes verður staðsett undir tjörninni 
þessa Þjóðhátíðina. Gengið er inn undir
veitingatjaldið, tíu metra áfram og svo 
beint til hægri. 

Það verður fjölbreytt úrval af pinnum hjá 
Pinnanum í dalnum.

Tóti nóta og félagar í Brimnes verða á 
Brimnes alla helgina. Brimnes.
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Hver kannast ekki við það að skilja ekki 
alveg hvað uppáhaldslagið þeirra er um? 
Fólk les textana og skilur hvorki upp 
né niður í meiningunni á bakvið lagið 
eða hver sé ádeilan. Við ætlum að taka
nokkur lög fyrir, reyna að útskýra text-
ana og hver sé hreinlega hugsunin á bak 
við þetta. Lögin sem verða tekin fyrir 
eru Don´t speak með No Doubt, I Want 
It Th at Way með Backstreet Boys, One 
með U2 og síðast en ekki síst Bridge Over
Troubled Water með Simon & Garfunkel.

ÞAÐ hefur verið algengur misskilningur 
meðal aðdáenda hljómsveitarinnar No 
Doubt að lagið Don‘t Speak sé um rit-
skoðun Rússa á dagblöðum landsins hér 
áður fyrr. Þetta er einfaldlega ekki rétt 
og þegar textinn er skoðaður vandlega 
kemur í ljós að í laginu er Gwen Stefani 
að tala um síamstvíbura sinn, sem var 
aðskilinn frá henni við átján ára aldur. 
Aðgerðin fékk það mikið á Gwen að hún 
ákvað í kjölfarið að vera áfram á Íslandi 
til að vinna við að skúra gangstéttina fyrir 
utan Bæjarins Bestu í heil tvö ár. Það var 
einmitt þar sem Einar Bárðason upp-
götvaði hana, þegar hann var að skella sér 
í tvær tvíhleypur með öllu nema kerta-
vaxi og lauksafa. Einar ráðlagði henni að 
setja plástur í pulsubrauðið sitt, sem varð 
til þess að hún var rekin. Skoðum aðeins 
textabrot úr laginu.

“Don’t speak
I know just what you’re saying
So please stop explaining
Don’t tell me ‘cause it hurts
Don’t speak
I know what you’re thinking
I don’t need your reasons
Don’t tell me ‘cause it hurts”

Þarna er Gwen að segja síamství-
buranum sínum, Swen, að fá sér einn bolla 
af grjóthaltu kjaft i, því hún veit hvað hann 
ætlar að segja. Hún biður hann svo um 
að útskýra þetta alls ekki fyrir sér, enda 

sé ekkert spes að láta saga sig í tvennt. Í 
nýlegu viðtali segir Swen að hann hafi  á 
sínum tíma, þegar undirbúningur fyrir 
aðgerðina stóð yfi r, haldið að þetta yrði 
gert af töframanni, eins og í sjónvarpinu. 
En svo var ekki og Gwen lá á spítalanum á 
Kópaskeri í rúm tvö ár.

Ef við skoðum seinna erindið þá biður 
Gwen Swen um að smella sér í annan 
bolla af grjóthaltu kjaft i, því hún vilji 
ekki vita hvað hann sé að hugsa. Hún viti 
það og þetta sé sár hugsun, enda vita það
allir að síamstvíburar geta lesið
hugsanir hvors annars. Swen ætlaði sér allan
tímann að verða eiginmaður Gwen en því 
miður vildi hún hann ekki eft ir fund hjá 
ríkissáttasemjara Bandaríkjanna. Fundur 
sá tók aðeins 38 sekúndur segir í heim-
ildum. Swen breytti sér í konu á sama tíma 
og Gwen byrjaði að vinna hjá Bæjarins 
Bestu.  Hann er núna í klappstýruliði
Chicago Bulls, gift ur Monicu Lewinski 
og á með henni þrjú börn... sem þýðir að 
hann er kviðmágur Bill Clinton.

LAGIÐ I Want It Th at Way með Backstreet 
Boys er týpískt lag sem allir misskilja og 
er það ekki skrítið. Lagið fj allar ekki um, 
eins og fl estir vilja skilja, fangelsisvist Nick
Carter, forsprakka hljómsveitarinnar, 
og ástarlotum hans við Wesley Snipes. 
Textinn er í raun og veru um með hvaða 
hætti Nick Carter vill láta steikja fyrir 
kjúkling og hefur lagið verið notað þegar 
hljómsveitin hefur farið út að borða, enda 
Nick með slæmar minningar af salmon-

ellunni sem hann fékk í Húsmæðraskól-
anum á Íslandi hér á árum áður. Þegar 
Nick var í heimilisfræði 102 sýktist hann 
af virkilega slæmri salmonellu af fi mm 
ára gömlum frosnum kjúkling. Hann 
vissi ekki af hættunni og ákvað að setja 
hann í örbylgjuna í tvær mínútur og bera 
hann fram með bátafrönskum, Íscólasósu 
og trönuberjasafa. Kennarinn hans hafði 
sofnað af áfengisdrykkju og missti af
öllum kræsingunum. Þessi kennari er 
nú að afplána 10 ára fangelsisdóm á 
Litla-Hrauni fyrir vanrækslu í starfi . En 
skoðum aðeins textabrot úr laginu.

“Tell me why, ain’t nothin’ but a heartache
Tell me why, ain’t nothin’ but a mistake
Tell me why, I never wanna hear you say
I want it that way”

Þegar þarna er komið við sögu í text-
anum er Nick að reyna að vekja kenn-
arann sinn af áfengisdauðanum og spyr 
afh verju hann sé sjálfur með svona
rosalega mikinn brjóstsviða. Spyr hann 
hvort þetta geti hafa verið mistök að setja
kjúllann í örbylgjuna. Hann spyr
kennarann svo að því afh verju hann 
hafi  bent Nick á að hafa kjúllann öðru-
vísi, en þarna var það of seint, enda 
Nick búinn að borða kjúklinginn, brytja
beininn með tönnunum, drekka
sósuna og trönuberjasafann. Margir 
kvillar hafa þjáð Nick greyið í gegnum 
tíðina eft ir salmonelluna, eins og gula, 
niðurgangur, skinnmissir, blæðandi 

gómur, grænn hárlitur og óhófl eg fram-
leiðsla af eyrnamerg. Reyndar vilja
margir meina að Nick hafi  skaddast 
á heila við þetta, enda drengurinn
gift ur rugguhesti með þrjár lappir og býr í
Transylvaníu þegar þetta er skrifað.

LÍKLEGA hafa 90% allra kvenna heims átt 
lagið One með U2 sem uppáhaldslag ein-
hvern tíma á lífsleiðinni. Þetta gríðarlega 
háa hlutfall er að öllum líkindum tilkomið 
vegna misskilnings á texta lagsins.
Margir vilja meina að þarna sé verið að 
fara yfi r æviminningar Páls Orra nokkurs, 
sem lagið „Palli var einn í heiminum“
fj allar um, en það er einfaldlega ekki rétt.
Skömmu áður en meðlimir sveitar-
innar sömdu lagið fannst dagbókin hans 
Páls undir tré í Vaglaskógi, rétt utan við 
Akureyri, og því ekkert óeðlilegt að fólk 
haldi að lagið sé um hann.

En raunverulegt umfj öllunarefni lagsins 
eru hugsanir síðasta geirfuglsins í
heiminum, þegar næstsíðasti geir-
fuglinn fl aug óvart í veg fyrir Fokker 50 
fl ugvél Íslandsfl ugs og lét lífi ð. Síðasti 
geirfuglinn vildi meina það að félagi 
sinn hafi  viljandi kastað sér fyrir hægri 
hreyfi l vélarinnar en eft ir að hafa skoðað
öryggismyndavélabrot af þessu reyndist 
svo ekki vera. Skoðum aðeins textabrot úr 
laginu.

“Did I disappoint you?
Or leave a bad taste in your mouth?
You act like you never had love
And you want me to go without”

Þarna sjáum við strax hugsanir síðasta 
geirfuglsins, hugleiðingar þess efnis hvort 
hann hafi  valdið næstsíðasta geirfugl-
inum vonbrigðum þegar hann fór úr að 
ofan og reyndi að kyssa hann. Hann kallar 
svo eft ir næstsíðasta geirfuglinum og spyr 
hvort hann hafi  skilið eft ir slæmt bragð 
í munninum á honum. Við það snýr 
næstsíðasti geirfuglinn sér við, sér ekki
Fokker 50 vélina og lendir í hreyfl inum. 
Svo koma ásakanir síðasta geirfuglsins 
eft ir það, þar sem hann tjáir sig við hræ 
næstsíðasta geirfuglsins, að hann láti eins 
og hann hafi  aldrei verið á föstu með ein-
hverjum. Síðasta setningin ætti eiginlega 
að vera öskruð af reiði en Bono og Th e 
Edge ákvaðu að gera það ekki eft ir fund 
með Ástþóri Magnússyni, forsetafram-
bjóðanda, á Skútanum í Eyjum. Þeir sem 
ekki vita þá er síðasti geirfuglinn í Eyjum 
grafi nn undir stóra sviðinu inn í Herjólfs-
dal. Ef fólk vill minnast hans þá er því 
bent á að borða slátur með uppstúfi , alveg 
upp við hátalarana á stóra sviðinu.

SÍÐASTA lagið sem tekið verður fyrir 
er lagið Bridge over troubled Water með
Simon og Garfunkel. Margir halda að 
lagið fj alli um Stórabeltisbrúna, sem
liggur milli Sjálands og Fjóns, en það 
er útbreiddur misskilningur. Simon og 
Garfunkel leiðréttu þennan misskilning 
fyrir  aðeins fáum mánuðum síðan, enda 
rokseldist platan með laginu á í Dan-
mörku á sínum tíma. Danska þjóðin varð 
svo heilluð af laginu að til greina kom að 
gera lagið að þjóðsöngi Dana. Það tapaðist 
naumlega eft ir kosningu um lagið en
undirbúningur við kosninguna tók þrjú 
ár og kostaði þjóðina 5 milljarða. Það sem 
lagið fj allar í raun og veru um er draumur 
Árna Johnsen að gera brú á milli lands 
og eyja árið 1970. Árni sendi Simoni og 

Garfunkel lagið á sínum tíma, en Árni 
gekk einmitt í gagnfræðiskóla með þeim 
á Ísafi rði á árum áður. Þeir heilluðust svo 
mikið af textanum að þeir tóku lagið strax 
upp. En hvað um það, við skoðum texta-
brot úr laginu. 

“Sail on silver girl, sail on by
Your time has come to shine
All your dreams are on their way
See how they shine”

Þarna sést mjög vel hvernig Árni hafði 
hugsað sér þetta en stelpan sem hann
talar um í laginu, silfraða stelpan, er enginn 
önnur en fyrrverandi forseti okkar, Vigdís 
Finnbogadóttir. Hans hugmynd var að 
hún sigldi á árabát við hliðina á fyrsta 
bílnum sem færi yfi r brúnna. Þannig 
myndi hennar sól skína skært og hún 
gæti loksins sjóast að einhverju viti, enda 
Árni búinn að fara margar Herjólfs-
ferðir með henni. Vigdísi hafði lengið 
dreymt um að búa á Stórhöfða, njóta 
veðursins þar og verða jafnvel vitavörður. 
Árni hafði séð þetta fyrir sér með því að 
segja að draumar hennar væru á leið-
inni til að láta hana skína. Þegar þetta er 
skrifað heldur Vigdís enn að hún sé for-
seti og sást til hennar í Ártúnsbrekku að 
veifa. Árni er aft ur á móti búsettur nálægt 
Stórhöfða í eyjum og lifi r nánast draum 
Vigdísar.

Swen og Gwen, í miðjunni, stuttu fyrir aðgerð.

Bono hefur lengi verið mikill unnandi geirfuglsins

Kjúklingurinn lagðist illa í aumingja Nick

Árni og Vigdís er gamlir vinir
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Þessa forsíðu köllum við yfi rleitt 
bara bóndaforsíðuna. Ein-
kennisbúningur félagsins
hefur í mörg ár verið bónda-
búningurinn góði, sem
nokkrir okkar eru íklæddir á 
þessari mynd. Hugmyndin af 
búningnum var fengin upp úr 
skets úr Fóstbræðra þætti og
unnum við m.a. búningakeppn-
ina á Þjóðhátíðinni 1998 í
þessum búningum. Þeir sem 
ekki áttu bóndabúning mættu 
í ullarpeysum og allir mættu 
með bóndaleg verkfæri, eins 

og hrífur, heykvísla, skófl ur og
ýmislegt fl eira.

Myndin var tekin á laugardegi 
Goslokahátíðarinnar 2006 fyrir 
utan Herjólfsbæ niðri í Herjólfs-
dal. Menn voru af þeim sökum 
misgóðir til heilsunnar og það 
var því mikið og erfi tt verkefni 
að smala öllum hópnum saman 
í myndatökuna. En það hafðist 
fyrir rest. Myndina tók Sæþór 
Vídó og sá hann einnig um eft ir-
vinnu myndarinnar.

Til sölu
Höfum á lager úrvals eiturlyf til hátíðar-
brúks. M.a. bjóðum við upp á grafi ð 
hass, endaþarmslegið kókaín og púströrs
amfetamín. 25% afsláttur fyrir fyrstu 6 við-
skiptavinina í bjórtjaldinu. Minnum einnig 
á hinn geysivinsæla netleik Dópsölunnar á 
www.dop.is og Facebook síðu okkar!
Dópsalan 

Orðsending frá ISLAM
Svínakjöt er synd!
Borðum lamb! 
Íslenskir lambabændur

Tapað ekki fundið
Tapað er ekki enn fundið en við erum að 
vinna í því. Tapað sást síðast í mannfj ölda við 
Dalvík, þá klætt í rauða og hvíta þverröndótta 
peysu með samlita húfu, gleraugu og kíki um 
hálsinn. Tapað gekkst síðast við nafninu Valli 
og er til alls líklegt. Fólk er vinsamlegast beðið 
um að nálgast Tapað af varkárni.

Tjaldsæði
Býð upp á ókeypis tjaldsæði alla helgina. 
Sveitti gæinn á litla pallinum

Íþróttamaður óskast
ÍBV óskar eft ir óuppgvötuðum afreksmanni 
í íþróttum sem er tilbúinn að fl ytja til Eyja, 
koma á óvart og vinna úrslitaleiki. Viðkom-
andi mun líklega verða tengdasonur Halla 
Sverris til að byrja með en þegar líður á
vetur munu fl eiri möguleikar verða í boði.
Áhugasamir hafi  samband við framkvæmda-
stjóra með faxi.

Hamast liðar ATH
Skráning í sumarferðina að botni Mið-
jarðarhafs er hafi n. Það er gaman að hamast 
saman.
Hamast fl okkurinn

Ný vefslóð
Menningarnefnd Vestmannaeyjabæjar kynnir 
nýja vefslóð: www.dv.is. Þá mun www.null.is 
verða lokað um mánaðamótin.
Menningarnefnd Vestmannaeyja 

Átaki frestað
Átakinu Málhaltur leiðir lesblindann er frestað 
um óákveðinn tíma vegna listræns ágreinings. 
Nánari upplýsingar líklegast aldrei.
Átaksnefnd

Rent a gimp
BDSM félag Vestmannaeyja minnir á sína 
sívinsælu gimpa-leigu í botni Friðarhafnar.
Siggi sadó, formaður

Sjúga og sleikja
Strákur á fermingaraldri óskast í sumaraf-
leysingar á bóndabæ á Vestfj örðum. 
Viðkomandi þarf að vera opinn fyrir til-
raunum og hafa háan sársaukaþröskuld.
Félaginn

Tilkynning
Við strákarnir í mfl . ÍBV vildum bara láta 
ykkur vita að við urðum Íslandsmeistarar í 
handbolta 2014 og að það verður aldrei þreytt.
Meistarar

Gisting  yfi r Þjóðhátíð
Er með til leigu gistirými fyrir 100 manns 
yfi r þjóðhátíð fyrir ábyrga og traustverðuga 
einstaklinga. Um er að ræða svefnpoka-
pláss í vel loft ræstu rými á góðum stað við 
golfvöllinn mjög nálægt hátíðarsvæðinu. 
Sérstakt þjóðhátíðartilboð um helgina, aðeins 
50.000 nóttin. Áhugasamir sendi skilaboð og 
meðmæli á 100mannahellir@simnet.is
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Kolbeinn Kolskakkur

Elliði Ungliði Eiríkur MoldríkurSigurhans Taphans Gestur Óboðinn

Ómar ÞagnarFríða Hrönn Ljóta HrönnÁstþór IllþórMinna Meira

Magnús Stakús Jóhann Jóhún Nía GamlaFriðberg Stríðsberg

Gústaf Gústá Kolbrún KolsvörtBogi Örvar

Hvernig dó móðir konu Hitlers?
 ... Hún tengdó

Hvernig dó Guðfaðrinn?
 ... Hann Marlon Brandó

Hvernig dó fígúran Hvar er Valli?
 ...Leyndó

Hvernig dó Bruce Lee?
 ... Hann Taekwondo

Hvernig dó Maggi?
 ... Hann Steindó

Hvernig dó Steingrímur Njálsson?
 ... Hann pedó
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Já...það er satt! Kryddpíurnar frá Eng-
landi er komnar aft ur á stjá og ekkert 
annað en ný plata á leiðinni. Hver man 
ekki eft ir frábærum lögum á borð við 
Wannabe, 2 become 1, Stop og Who Do 
You Th ink You Are? Allt eru þetta lög 
sem hreinlega trylltu landann, bæði á 
góðan hátt og á vondan hátt. 

Við fengum að skyggnast inn í nýju
plötuna, sem hefur verið þó nokkuð 
lengi í smíðum og hefur virkilega tekið 
á sambandi stelpnanna við maka sína. 
Til að mynda hangir samband Victoriu 
og David Beckham á bláðþræði eft ir 
að Victoria sagði honum að þessi plata 
væri það mikilvæg að hún færi fram 
á skilnað ef hún fengi ekki næði til að 
gera innihaldsríka texta. Mel B segir 
að platan hafi  fengið svo mikið á hana 
að henni líði eins og laufb laði í melt-
ingarfæri á járnsmiði. Svo langt hefur 
þetta gengið að hún er búin að vera að
hringja í Fjölni og spyrja hann ráða, enda
Fjölnir einn besti kryddari landsins 
þegar kemur að eldamennsku. Við
skulum aðeins kíkja á nokkur lög og 
spá aðeins í textagerð plötunnnar.  

SEASON ALL Over Me
Lagið byrjar af kraft i og svipar
gríðarlega til þemalags Super Mario. 
Victoria double-kickar eins og
Tazmaníu djöfullinn á trommurnar 
meðan Mel B þenur saxofóninn í næsta 
sólkerfi . Mel C syngur með svipaðri 
röddu og Axl Rose í Welcome to the 

Jungle og öskrar “Season all over me!” 
aft ur og aft ur. Emma barnakrydd
syngur mjög dramatískt í lokin yfi r Mel 
C og fer svo að gráta, sem endar með 
ekkasogum. Þetta verður væntanlega 
svakalegur smellur.

Spice My Life
Hér fara stelpurnar algjörlega inná 
nýja braut og labba svolítið í áttina að
Oasis, Blur og Pulp í textagerð.
Textinn í þessu lagi er mjög framúr-
skarandi: „I wanna be a chicken on a 
barbeque, hot and spicy so you can eat 
me. Do you know what I mean? Yeah 
Yeah“. Það sem gerir lagið að því sem 
það er í raun og veru er bongótrommu-
leikur Victoriu. Hún notar pedalana 
til að ná hröðu bíti sem endar í hálf-
gerði geðveiki. Svo má ekki gleyma að
minnast á banjóleik Geri Halliwell, 
sem myndi gera Kermit úr Prúðu-
leikurunum svo öfundsjúkan að hann 
liti út eins og vasadiskó við hliðina á 
geimskipi. Þetta verður líklega lagið 
sem þær opna túrinn sinn með.

I Like AROMAT
Ofb oðslega rólegt lag í anda Celine 
Dion. Sagan segir að þarna fari Geri 
Halliwell svolítið yfi r æsku sína og
hennar dálæti á lifrapylsu með
Aromati. Geri varð næstum andlit
Aromat þegar hún var 12 ára gömul en 
því miður komu sönghæfi leikar hennar 
í veg fyrir það; ekki útaf því að hún söng 
illa heldur svo vel að hún fékk hlutverk 
sem engill í hryllingsmyndinni I
Wanna Make You Bleed from Your Soul 
in the Sewers. 

Reyndar hefur þessi ofb oðslega mikla 
notkun á Aromat gert það að verkum 
að augnlitur hennar fór úr því að vera 
brúnn í Aromat gulan. Hún gefur
okkur vísbendingu í textanum  með 
þetta vandamál, þegar hún segir „I can’t 
see. I wanna be in the colours of bees.
Too much aromat is in me“. Gestaspilari 

í laginu er enginn annar en Kim Larsen 
og er talið að þetta eigi eft ir að verða 
hittari í Danmörku vegna þess.

What Happened to My
PEPPER, Daddy?
Þarna erum við að tala um einn af 
stórkostlegum textum Victoriu, sem 
fj allar um hennar ástríðu fyrir pipar. 
Ein af ástæðunum fyrir slæmu sam-
bandi hennar við föður sinn er einmitt 
pipar, þar sem hann var meira fyrir 
salt. Þetta er ástæðan fyrir því að menn 
kalla það að strá svörtum pipar þegar 
einstaklingar eru mjög neikvæðir og 
smita út frá sér. Lítum aðeins á textann: 
„Don´t you want peppersteak tonight 
my father? Why are you so negative? I 
want pepper, I want pepper! Th is salt 
mania of yours is ripping us apart! 
Try to understand my feelings. I’m 
a singer and a fragile person.” Þarna 
kristallast rifrildin á heimilinu á milli 
þeirra, sem endaði með því að mamma
Victoriu var lögð inná spítala með geðrof 
og taugaáfall, þar sem að hún þurft i
alltaf að elda matinn á heimilinu. Lagið 
minnir óneitanlega á lagið Bullet with

Butterfl y Wings með Smashing
Pumpkins og trommar Emma
barnakrydd nánast óaðfi nnanlega í 
þessu lagi. Lag sem mun toppa tón-
listann innan tíðar. 

SALT Your French Fries
Þetta lag verður nýjasta auglýsingalag 
McDonalds innan tíðar. Lagið var 
samið vegna lélegrar sölu McDonalds 
á söltuðum frönskum og mun lík-
lega keyra söluna vel í gang. Þarna fá 
stelpurnar lánað lagið Lady Marmalade 
og setja nýjan texta við. Hérna er brot 
úr textanum: „Don’t you want some 
salted french fries with your hamburger 
my sweet costumer? I like french fries 
white some mayo on the side, don’t be a 
dick and get jiggy with it. Should I boil 
them or put them in the microwave?“ 
Hér sést bersýnilega hversu djúpt 
þær hafa kafað í sál sína. Það sem ber
þetta lag einnig uppi er frábær saxófón-
leikur Geri Halliwell, sem lærði á 
gripinn þegar hún vann sem kamar-
vörður í Hróaskeldu 2002. Það er 
jafnlíklegt að það verði ekki notaður
smokkur í Dalnum yfi r Þjóðhátíðina og 

ykkur langi ekki í franskar eft ir þetta 
lag.

Th e Best PIRI PIRI Chicken in 
the World
Þetta lag var víst samið þegar
stelpurnar spiluðu á spænskri tón-

listarhátíð fyrir gullfi ska árið 2001.
Eft ir hátíðina, sem þótti afar vel
heppnuð, var þeim boðið á sómalískan 
kjúklingastað þar sem þeim var boðið í 
Piri Piri kjúklingaveislu. Þrátt fyrir að 
þær hafi  allar fengið mjög slæmt tilfelli af
salmonellu, þar sem þær misstu
allar 25 kíló, þá var þetta að eigin 
sögn besti kjúklingur sem þær höfðu 
fengið. Fyrir ykkur sem hafi ð horft  á 
tónleika með stelpunum á Youtube, 
þá eru somalísku kjúklingabændurnir 
alltaf í bakröddum, klæddir í kínaskó, 
hjólabuxur og berir að ofan með fj ólu-
bláan trefi l. Þeir koma einmitt tölu-
vert við sögu á þessum disk og setja 
mikinn fíling í lögin. Þetta verður
einnig baráttulag kjúklingabænda 
sem klóna kjúklinga. Lagið minnir
óneitanlega á lagið Hoppípolla með
Sigur Rós. Við klárum þessa grein á 
broti úr texta lagsins: „Th is is the best 
Piri Piri chicken in the world, taste this 
and no regrets. Rain the Piri Piri all 
over my face, if I don’t get some more 
it will be a disgrace. Why does my
stomach hurt? Is it the chicken or the 
guy farting in my face?

Mel B er glæsileg að vanda

Victoria geislar af fegurð sem aldrei fyrr þessa dagana

Emma Bunton hefur ekki tapað sjarmanum
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Óreindur hermmaþur err fasttur ý týma-
lykju og ubblyfi r dauþa sin aft tur og avtur 
í barátu vyð slótugar geymmverur. Méð
kverju dauðsfalli læryr han eithvat nítt og 
verþur bjétri og bétri hérmaður.

Ý fl jóttu brakði mæti halta að hjérr seé 
á ferðini hálðgerð enndurkerð gamann-
mynndarinar sýgiltu Groundhog Day. Th ar 
vór Bill Murray með hluttverkk veðurr-
ff rétamans sem uplyfði samma ömmurlega 
dagin aft tur og aft tur. Nemma núnna uplifi r 
Tom Cruise samma dagin aft tur og það með 
geimmferum.

Edge of Tomorrow bykkir á bókini All You 
Need is Kill eft tir Hiroshi Sakurazaka 
semm farð að sammnnefnndri magnna-
mynnda-ssögu. Doug Liman, sem þekkkt-
astur er fi rir Swingers, Go og Th e Bourne
Identity, leikkstíryr výsindaskaldskapnnum 
sem reynnist vera fanntagóður framm-
týðarhassar með væni sleddu af húmmor. 
Edge of Tomorrow er í ljósy ferills hanns annsi 
ólíkklegt verkkefnni fi rir leikstjóran en hann 

kemmur aldeylis á óvartt og stimmpplar sik 
rækkilega yn semm hassarleikkstjóry.

Leikkstjórin Harold Ramis heitin sakði að 
han telddi að perssónna Murrays úr Ground-
hog Day haffi   ubplifað samma dagin í týu 
ár. Eki þæti þaþ méjr ólýklegt að persónna 
Cruise haffi   gertt hið samma ef marga má 
þróunn hanns sem úrrræþagóður og sn-
jal hermmaður. Þót sammi dagurin sjé 
margsinis uplyfaður er ótrúlekt hverssu oft t 
attburðarássin kemmur á ófart og lýtið er 
um endurtekknningar.

Cruise er ý bulanndi hamm í myndini og 
eggi að sjá á kemmpuni að han sé komin 
ifyr fi mtukt. Eki er Emily Blunt neit sýðri 
og kemmur sfo stterkk in aþ Cruise má haff a 
sig alann við til þes að fala eggi í skukkann.
Fjölti fyndina ubbákoma  hvervast ý 
krinngum Bill Paxton semm stenndur altaf 
fi rir sínnu sem típískur assni sem reynnir að 
stabba stálinnu í perssónu Cruise. 

Hönunn geymmverana, eða herrmivera, 

einns og þær kalast, eru með frummlekri og 
fl otari hönunn slíkkra verra í fj öllmörg ár. 
Útlytið og hreifi ngarnnar eru þanig að þekar 
þeym brekður snökklega fi rir í hröðum 
skkotbardögum er farla hækt að takka aukun 
af þeym. Tæknibrelur, hljóðvinsla og kvikk-
minndatakka eru til fyrirmindar og þá
sérstakklinga klipinginn sem þeytir frá-
sögnnini áfram ok heldur henni ferskkri, 
spenanndi og fynndini.

Edge of Tomorrow er sangallaður sumars-
melur af pestu gerð og værri ég alvek til í að 
horva á hanna dak eft ir dak, þanngað til að 
ég kan hanna utann aþ. Og ðó.

Leikkstjóri: Doug Liman
Hanndritt: Christopher McQuarrie, Jez 
Butterworth, John-Henry Butterworth, Hi-
roshi Sakurazaka
Leykkarar: Tom Cruise, Emily Blunt, 
Brendan Gleeson, Bill Paxton

Íslenska -> Enska
Algjör grís - Total pig
Rakarastofa - More moisture livingroom
Gísli frændi - Uncle hostage
Minnimáttarkennd - Smaller power urge
Fýlsungi - Elephant chick
Breiðablik - Wide twinkle
Tengdafaðir - Connection father
Smokkfi skur - Condom fi sh
Hrærivél - Stirring machine
Árbær - Year town
Rangárvellir - Incorrect river fi elds
Bolungarvík - T-shirt chicks bay
Ljósleiðari - Guiding light
Skeinuhætta - Asswhipe danger
Kúkalabbi - Shit walker
Kartafl a - Container pill
Tyggigúmmí - Chewing rubber
Einelti - Single chase
Hákarl - High man
Gestrisinn - Visitor giant
Túnfi skur - Field fi sh
Rafh laða - Electric barn
Vörubílstjóri - Product automobile conductor
Verðlag - Price song
Goslokahátíð - Soda Cap High Time
Sjóræningi - Ocean theif
Fantasía - Th ug fi lter
Kúrbítur - Cuddle biter
Leppalúði - Patch nerd

Hugfanginn - Th e mind prisoner
Sjónauki - Optics in addition
Víðsýni - Expanded sample
Agnarögn - Particle particle
Bergmál - Cliff  measurement
Ég er að fíla þetta - I am elephanting this
Sendu krakkana í rúmið - Send the kids into 
space
Strákar - Straw container

Enska -> Íslenska
Straight forward - Gagnkynhneigður framherji
Head coach - Höfuðrúta
It’s raining men - Það Karl rignir
Cocktail - Skaufaskott / Reðurrófa
Automatically - Sjálfvirkt húsasund
Good shit - Gæðahægðir
Strawberry - Stráber
Peacock - Baunaskaufi  / Hlandskaufi 
Contact lenses - Tengiliðalinsur
Faceplant - Andlitsjurt

Nöfn
Valdimar Grímsson - Picked Bruise Son of Mask
Helgi Björns og reiðmenn vindanna - Holy 
Bear’s and the Wind Fuckers
Friðrik Sturluson - Peace Dust son of a mad man
Haukur fótafúi - Hawk footrot
Ævar Austfj örð - Eternal Eastfj ord

Einar Friðþjófsson - Alone Peaceburglersson
Sigurlína Guðjóns - Vicotryline Godjohns
Ómar Smárason - Resonates Cloverson
Valdís Óskarsdóttir - Powericecream Wishes-
daughter
Sigurður Björn Oddgeirsson - Th emselvesbury 
Bear Pointsectorson
Beddi á Glófaxa - Cot on a Glowing Mane
Steini pípari - Stone the Piper
Mari pípari - Bruise the piper
Daddi pípar - Daddy piper
Daddi Diskó - Disco Daddy

Stephen Fry - Stebbi Steik
Stevie Wonder - Undra-Stefán
Arnold Schwarzenegger - Arnar Svakalegur-
surtur

Félagarnir Öxulrós og Skástrik í hljómsveitinni 
Byssur & Blómarósir, á meðan allt lék í lyndi.

Hugmyndin að Star Trek
forsíðunni kviknaði í partýi í 
Bjarmahlíðinni heima hjá Andra 
Hugo um vorið 2007. Þar voru 
menn að leika sér með nördaleg 
gleraugu og annað nördalegt 
dót og varð forsíðuhugmyndin 
til upp úr því. Við fóru beint í 
það að panta Star Trek búninga 
á netinu sem Margo, mamma
Andra, kom með eins og jóla-
sveinninn yfi r Atlantshafi ð.

Búningarnir voru svo auð-
vitað notaðir á Þjóðhátíðinni 

og vöktu mikla lukku, sérstak-
lega meðal nördanna. Það kom
okkur á óvart hversu margir Star 
Trek aðdáendur voru í Dalnum 
og fj ölmargir sem maður hefði 
aldrei grunað sem slíka. Það 
er greinileg að fagnaðarerindi 
seríunnar nær víða.

Fyrir týpógrafíunörda, þá heitir 
fonturinn sem notaður er á for-
síðunni Federation.



Einu sinni, það var lítil stúlka sem heitir 
Goldilocks. Hún bjó á brún skóginum 
með fj ölskyldu sín. Einn morguninn, 
þegar hún var að tína blóm, Goldilocks 
villist inn í skóginn og missti leið sína. 
Hún var mjög hrædd, en þá sá hún 
vinalega lítið sumarhús í fj arska. 

Th e vingjarnlegur lítill sumarbústaður 
hafði þrír björn. Einn var mikill stór 
Papa Bear, einn var miðjum stór Mama 
Bear, og einn var litla Baby Bear. Það 
morgun, þremur birnir ákvað að taka 
göngutúr á meðan hafragrautur þeirra 
- sem bragðast eins og haframjöl - var 
kælingu. Það var of heitt til að borða! 

Rétt eins og þeir fara bakdyramegin, 
Goldilocks kom í gegnum útidyr mjög 
hljóðlega. Það fyrsta sem hún sá og 
lyktaði var sætur, steamy hafragrautur. 
“Ég er viss svöng,” Goldilocks sagði. “Ég 
ætla bara að hafa einn bita.” 

Fyrst reyndi hún við skeið af mikill stór 
skál Papa Bear. “OW!” Hún öskraði, “of 
heitt!” 

Næst, reyndi hún skeið frá mömmu 
Bear er meðalstór skál. “Brrrrr! Of 
kalt!” hún kvartaði. 

Loks Goldilocks reyndi skeið frá litla 
skál Baby Bear. “Yummy!” hrópaði 
hún. “Þetta er bara rétt!” Goldilocks át 
allt bowlful. 

Eft ir að keyra um skóginn allan daginn, 
fætur Goldilocks voru sár. “Ég þarf að 
setjast niður í smá stund til að hvíla 
sárar fætur mína!” hugsaði hún. 

Fyrst, hún sat í mikill stór hægindastóll 
Papa Bear. “TOO HARD!” hún öskraði. 
Goldilocks stomped á næsta stól. 

Næsta hún sat í meðalstórum stól 
Mama Bear. Það var svo mjúk að hún 
sökkt í! “Of mjúkur!” hún kvartaði, sem 
hún dró sig út úr púðum. 

Að lokum, hún sat í Baby Bear litla
klettur stól. “JUST RIGHT!” Hún hló, 
og rokkuðu þar til stóll braut. 

Með hvergi að sitja, Goldilocks klifraði 
upp stigann til að fi nna einhvers staðar 
til að sofa. Hún var samt mjög þreyttur. 

Fyrst reyndi hún mikið stór rúm Papa 
Bear. “Of hátt!” hún öskraði. 

Þá reyndi hún meðalstór rúm Mama 

Bear. “Of lágt!” hún öskraði. 

Loks reyndi hún litla rúminu Baby 
Bear. “JUST RIGHT!” Hún and-

varpaði. Þá Goldilocks sofnaði aft ur og 
dreymdi drauma blómum og hlýjum 
smákökum. 

Bara þá, þrír birnir aft ur heim frá 
göngutúr þeirra. Þeir sáu skeiðar í graut 
þeirra, og voru mjög undrandi. “Hver 
er verið að borða graut mín?” spurði 
Papa Bear. 

“Hver er verið að borða graut mín?” 
Spurði mamma Bear. 

“Hver er verið að borða graut mín og 
etið það allt upp?” Hrópaði Baby Bear. 

Þá þrír birnir sá stólar þeirra hafði
verið notaður. “Hver hefur verið að sitja 
í stólnum mínum?” Papa Bear howled. 

“Hver hefur verið að sitja í stólnum
mínum?” furða Mama Bear. 

“Hver hefur verið að sitja í stólnum 
mínum og brotið það?” skrækja Baby 
Bear. 

Þrír Bears hljóp uppi til að athuga með 
svefnherbergi sín. “Hver hefur verið
sofandi í rúminu mínu?” Papa Bear 
öskra! 

“Hver hefur verið sofandi í rúminu 
mínu?” growled Mama Bear. Hún var 
svolítið reiður og smá áhyggjur. 

“Hver hefur verið sofandi í rúminu 
mínu og er enn hér?” Baby Bear
öskraði. Hann sagði það svo hátt að 
hann vaknaði Goldilocks upp. 

Hún var svo hrædd að hún stökk út 
úr rúminu, hljóp út að framan dyrnar, 
og kapp í gegnum skóginn þar til hún 
heyrði rödd móður sinnar. Goldilocks 
var svo ánægð að sjá móður sína að hún 
lofaði að aldrei reika í gegnum skóginn 
aft ur ein.
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“Þú veist hvað ég meina, mær,“ sagði 
strákurinn og blikkaði stelpuna fögru.

Stúlkan brosti blítt til stráksins, kinkaði 
kolli og hvíslaði: „Ég veit þú kemur í 
kvöld til mín.“

Seinna um kvöldið stóð strákurinn við 
orð sín og fann stúlkuna í hvíta tjaldi 
fj ölskyldu hennar.

Stúlkan var úr Eyjum en strákurinn af 
fasta landinu.

Hann tók stúlkuna í faðm sér og rifj aði 
upp þeirra fyrstu kynni.

„Á Þjóðhátíð þar hitti ég þig,” sagði 
hann.

Stelpan var svo yfi r sig hrifi n af
stráknum að hún roðnaði í kinnum.

„Ég er ástfangin í þér,” sagði hún og 
bætti við: „Viltu elska mig á morgun 
eins og ég elska þig í dag?“

Strákurinn játti því að sjálfsögðu en 
gantaðist um leið og sagði: „Á morgun 
mun ég vakna upp í Vestmannaeyjum 
við vegamót hins andlega seims.

Í fullum dal af fínum peyjum og
fallegustu konum heims.“

Sunnudagskvöldið rann upp og 
skyndilega varð Dalurinn bleikur enda 
eitt blys fyrir hverja Þjóðhátíð tendrað 
í brekkunni.

„Þar sem hjartað slær,“ söng fólkið og 
strákurinn, sem hafði verið skiptinemi 
á Ítalíu í eitt ár, hugsaði með sér: „La 
dolce vita.“

Það var sem stúlkan hafi  lesið hugsanir 
hans því í sömu andrá öskraði hún 
eins hátt og hún gat af mikilli innlifun: 
„Lífi ð er yndislegt!“

Þessi saga minnir okkur á það hve ljúft  
það er að vera til og hversu ótrúleg 
stemningin er sem myndast í Herjólfs-
dalnum fagra.

Ég hlakka til að sjá ykkur öll í ágúst!

Ein ást,
John Johnson

Árið 2008 varð bræðrafélagið 
Vinir Ketils Bónda 10 ára.
Myndin sem prýðir forsíðu 
Þroskaheft is það árið var tekin 
í bakgarðinum í Ásgarði, þar 
sem félagið hélt aðalfund í
upphafi  þess sumars.

Það var ýmislegt gert í tilefni 
afmælisins og ber þar helst að 
nefna heilmikla afmælishátíð 
í veislusal Akógess, þar sem 
hljómsveitin Tríkot (sem 
nú heitir Brimnes) spilaði 
fyrir dansi. Slík var gleðin og
húllumhæið að greiðsla til 
bandsins, fyrir þjónustu sína, 
barst þeim ekki fyrr en í upp-

hafi  sumars 2014, en þá voru
skiptimintsbirgðir Íslands-
bankans í Vestmannaeyjum 
kláraðar á einu bretti!

Þetta heft i var allt saman unnið 
á mettíma en það liðu liðlega 
fj órir sólarhringar frá fyrsta stafi  
til þess síðasta. Andri ritstjóri 
var búsettur í Amsterdam á
þessum tíma og fékk ekki nema 
tvær vikur í sumarfrí. Þess
vegna var undirbúningurinn af
skornum skammti og heft ið
unnið í snarhasti. En útkoman 
var þrælskemmtileg engu að 
síður og náðist að fylla upp í
heilar 28 síður í brjáluðu stressi!
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ÍÍ HeHeHerjrjrjólólfsfsf dadaalll ererr ggotott t aðaða vverera a ogogg þþþá á séséérsrsstatatat klklk egegega a a
núnúnana.. ÞaÞar r r erere uu alallilir r í í þjþjjóðóðháhátítíðaðaarsrsr kakakapipip .. NoNNoNokkkkkkriririr r r
sósólblbrurunnnnnirir,, aðaðririr r glglg æræririr oog g rereststinin ááá ssstutut ltltl umumum..
ÞeÞegagar r gegeengngn iðið eerr í í krkriningugum m m eieieieinininibebeberjrjararununu n n ererer gggototo t t 
aðaðð vvvererere a a a í í tatakkkkasaskókóm.m.m. LLLununundididinnnnnn eeer rr fufuglgl een n lílílíkaka 
gógógógóðaðða ssskakakapipipið ð ð ogogog ttttilililil þþþþesess s s aðaðað hhhalalaldadada íííí lllétététtututu llllunununu dididinananana 
þuþuþuþuurfrfrfrfumumumum vvvviðiðiðið aað ðð veveverarara áááá vvvarararðbðbðbererergigigig (((sesesem m m m erereer bbbbróóðir r
FrFrFrFrFriðiðiðiðbebebebergrgrgrgss s s enennnn eeekkkkkki i ViVVV lbblblberererrgsgsgsgs. ÞaÞaÞaÞað ðð erererer mmmmmjöjöjöjög útútútút-
brbrrbrbreieeieieiddddddddduruurur mmmmmisisisisisskskskskkilillniiiiningngngngnggurururu ).).).). EEEEEkkkkkkkki ii i hahahahafafafafa ááááhyhyhyyyhyggggggggjujujujuur,r,rr, þþþþú úúú
ererertt t á ááá á ÞjÞjÞjÞ óðóðóðóðháháhááháhátítítítítít ðððððð ogogogoog þþþaðaðaððað sssemem þþþþú ú ú úú erererrt ttt aðaðaðað lllessssaa a erererr vvvvvíísíst t t t
í í sasasaamhmhmhmhenenennengigigigi...

MaMaMaargrgarar hhheeeeefðir hafa skapast á þessari hátíð. 
EiEin n afaf ookkkkkkkkkaara  allra elstu hefðum eru „Leikirnir 
í íí dadadalnlnnumummm“.“.““... Þeir hafa fylgt okkur frá Örnólfi  
VaVaValdldlda.a. TTTililii að ð koma ííí veg fyrir að lundin
þyþyþyngngnggisisst ttt ogogg llepeppjijijiji ssauauðiðinnnn úúúr r sesesel,l,, þþþá áá verðum 
vivivið ávávávávallalltltlt ooog gg sívaalllll tt að vvererera aa vivv ðbðbðbúiúiúinnn ágágágananaangsgsgs
leikjanna. TTTTiliilil aaaaðððð vevev ra fifisskukukukukur rrr memeððð hrhrhrygygygg gg verðrðrðururururur 
maðuðuðuur að vereee a aaa lallaus viððð aaalllll t ttt sisisisisiggggggg,, þvþvþvþvþvíí sisis ggggggggggiðiðððð
kekekemumumum r á kvkvkvk ölölldiddidin.n.n.n EEEft ftft iriririrfaffarandi reglglururu bbberere aaaðððð hahahahahah fafafafafa 
í í í huhuhuugagagaga þþþegegegara  lagagagt erererer llleieieiiððððððð ííísísís nanannnaaanaa íí dddddalalalalalallalininininiiiniini n nnn nn ogogogogogooo vvvvvererererjajajajaja
lullullulundndnddnn inininninnna.a.a.a.a.a.a PPPPPPasasasasasasaa sisisisisis ðððððð ykykykykkykkukukukukuukukuur,r,r,r,r, íííííí áááálvlvlvlvlvererrinininniniii u,u,u,u,uu, ááááááán nnn nnn GrGrGrGrGrGrG íímímímímíms.s.s.s.s. ÞÞÞÞÞÞÞetettetetete tatatatatt  
gegegegegeg tutututututur rrr rr vevevev ririririririðððððððððððððð ststststststtórórórrórórórórró hæhæhæhæhæhhættttttttttttulululululeegegegegegt.t.t.t...... þþþþþþþaðaðaðaðaððað eeeeerrr bababarararara sssssjjój leleleeel iðiððiððisisis.

ÍÍÍ ÍÍ Í „3„3„33„3 ttttæmæmæmæmæms“s“s“s“ss bbbbbere aaaaað ð varastst aað ð ðððð eene duurttaakakakaka söööööömummm
seseettntnt iiinguunananan þþþþþþþþþþþþþrisvararar sinnnum m íí í nnnnánánán kkvkvæmæmæmlelelelelleelell gaggg  sömömömmmömöö u u u uu
oooororoo ðaröð.ð.ð.ð... Tökkkköökkumummm ddddæmæ i:i

JóJóJóJJJJ i:i: ÁtÁtÁtÁtÁttutututututu ssssssígíígíggígígíggóóó?ó?ó
FlFlFFFFFFFFF óvóvóvenentt: HHHHvavavavavaaaavvaððð ð sesseseegigigigigiirrruuruur ??????????
JóJóJóJJóJóJóJóói:i:i:i:i:i ÁÁÁÁÁÁÁttttttu u u u u sssígógógóg ??????
FlFlóvóvóvóvóvóvóóvó enenenent:tt:t:t:t:: HHHHHHA?A?A?A?A?A?A??AA?A
JóJóóóóói:i:ii:i:iii  ÁTÁTÁTÁTTÁTÁÁÁTÁTÁÁTÁ TUTUTUTUTUTUTUTUTU SSSSSSÍÍGÍGÍGÍGÍGÍGÓÓ?Ó?Ó?Ó?Ó?ÓÓ?!?!!

ÞáÞáÞÞÞÞáÞá hhhaalaaaa llaaaal r rr FlFlFlóvóvóvenenennennntt tt t ttt unununununununuunundidddddd r fl atatatattttttttt t ogogogoggogogoooogg öössks rar á á á JóJóJóJóóóJóóhahahhahhhh nnnnnn:::  
3 3 3 TÆTÆTÆTÆTÆTÆTÆÆTÆT MMSMSMSMSMSMSM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Í „skík tttt’’ í’ðig“ bbberrr aaaað ððð vavavavararararast að svara nanaafnfnfnininu u sínunu 
jájájájájájj tandi. ÞÞaðaðð hhljljómómar þó eiiinfnfnfffalalalaldadadd ra en n n  þaþaþaþþaþaððð ðð ð ererere ......

DæDæDææææmimimimimimimimimimmimimimimmm :::

FlFlF óvóvóvóvóvenenenennentttttt kakakakkakakakakaakakakaallllaraaaaaararraraar: : :  JóJóJói ! 
JóJóJóJJ ii iiii i ii svsvsvsvsvvsvvsss aararara ararar:: JáJáJáJááJá??????
FlFlFlFlFlóvóvóvóvóvóvóvóvóvóvóvóvóveneneneneneneeneenenenenene tttt tt t ssvsvs ararararararararrrrrraaaaaaa aaaa umumumu hhhhælælll oog g ösö krrrrkrrararar:: Skíttt’t’t’ ííí’ðððigigigi !!! !!
EEEiEiEiEiEiEEEEitttttttttttttttttttttttttttttt,,, núnúnúnúnúúnúnúnúúúnúúnúllllllllllllllllll ffffffffffyryryryryryrryryrrriririririr mmmmmmmééééérrr!!!!!!!!!!

Í ÍÍ „KKönönnguguulóóló““ bebeber r r aðaðaðð vvvarararasassttt ererer aaaðð ð lílílítatata ááá flflflaaatltltlagagðaðða hhhönönd d d á á á ananannananað ð ð
hvhvororrt t vevegggggg eeeðaðaðða bbbborororðiðiði.

•• Refsinngagar,r rregeglur r ogogog vvviðiðiðiððururuururlölölölögggg

• GeGG rar ndinn getur einunggisis náðáðfffrararammmsisisigrgrgriii mememeð ððþvví aðflflfl atleggjjja a
höhöh ndndd ssínna og um mm lell ið seggjaj  „Könguló“ó“ó hhátttt tt ogogo  skýkýrt. Miststakistt
ananannnnanananað ðð hvhvhvororort tt í í í þeþeþessssss ararari fl fl ététtutu, , tetetelslslst t t þaþaþaþ ððð ógógógilililltltlltt. TaTTaTakikkikiststst þþþþaðaðaðð hhhininins s s 
veegagarr, hhhhefeffe ururr hhhanana n nn ununununninininið ðððð ssésés r réréttttt ttilil aanddndn lilitstshrhrissii sttu.u.

• ÞoÞolalandinn getur varist þþesee sususs  annn ara s,s, vvegeggarar mmeðeð þþvíví aaðð
líl tata ekkkki i á á fl fl fl flflflatatataaaaa lööllögðgðuu hööhöndnddinina a ogogoog hins sss vevegagg r r memeðð þvþví að sslállá 
á á höhöndnd ggereranandadaaansns oog g sesegjgja a umum lleieið ð háhátttt oog gg sksks ýrýrt t „DDrapp
hahanana!“!“
•• ÞoÞolalandndininn n gegetutur r eieinnnnnn igig ddrerepipið ð kököngngululónóna a á á sísínunu eeigiginin 
anandldlititi i memeðð þvþví í aðað sslálá hhhhhanaaanaa ogog ssegeggggggjajajj „„DrDrapap hhanana!a!““
•• ÞrÞriðiðjiji aaðiðilili ggggetetururrururr ssssssssskokokokokokokoookokokk ririrriririrr stststttttt ííí lleeiieiiieiiikikikkikikikikikikkkik nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn áááááááá þþþþþþþþþþþþeseseseseeeee susu sssstititt gigggi oog ggg rereynynt t 
aðaððaðaðaaðða ddrererereppapaaapap kkkkkköönönönönönönönnngugugugugugg lólólóólólóló gggggggggerererereeeereeerrananaanananaanna dadadadadadadaadaaadannsnsnss ááá aaaaaaaaaaandndnndndndndndndndndndndndddn lilililitititiititii þþþþþþþþþþþþþþþþþþþolololololoooloolo ananananaaa dadadaadadadadadadadadd nsnsnsnsnsssss.... . TaTaTaTaT kikikikkikkikikkkiistst 
þaþaþaþaþaþaþaþaþaþaþ ð,ð,ð,ð,ðð,ð,ðð,ð, þþþþþþþþþþþþá á áááááá hehehefufufufufurr rr rrr r þrþrþþþrþþrþþþþþ iðiðiððjijijiji aaaaaaðiðiðiðiðiððððð lililililiiilililii uuuuunnnnnnniðiðið ssssérérérérrrré rrrrrrrrrréétététététététééééééé t t t tt t ttt titititittitit ll l ll ananannaanaaaaa dldldldldldldldldlititiiititiii shshshshshshhriririririr sssssstututuutuutu
gegegegeeegeeggeegeegggg rarararararararaandndndddndndndndndddddndddnddnn ananaaannnnannnaanana s.s.s.s.s.ss
•••• TaTaTaTaTTTTaTaTaTaTaTTTTTTTTaakikikikikikikikikikikikikkiststststststsstststtt þþþþþþaðaððað hhhhhhhhhinininininininininiini svsvsvsvsvvsvegegegegegegegeggggararrr eeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk i,i,i ooooggggg g gg þrþrþrþrþþþþrþþþrþrrþ iðiðiðiððððjijiiij
aaðaðaðaa ilillllllilllilli i iiii i slslslllsllllæærærææærærærær íí aaaaaaandndnndnnndndddddlilliiiiliit t t tt þþoþoþoþþþoþþþ lalaandndnddndndddananaaananns,s,s,s,, hhhhhhhhhhhhhhefefefefefefefefefeeefffuururururruuuu þþþþþololololllllololananananananddinnnnnnnnn
ununununnninininin ð ð ð séséséésééséééérr rrrr réréréréééééétttttttt tttttttililililililili „„„SlSllllSlSlSlS ininininiiiiningsgssssgsgg hohhohhhhhhhotststss““

••• • SLSLLLSLLSLIIIIINININININNNNININININGGGSGSGSGSGSGSGGGGG HOHOHOOHOOHOOOOOOOOOOOOOT!T!T!T!!TTT!TTTTT!T!TTT
••••••• •• SlSlSSSlSSlSlSlSlSSS ininininininiininingsgsggggg hoooooooot t t tt eeeererrrrrrerre ffffrraraaaaaaaamkmkmkmkmkmkmkmkkkkvævævævævvæævævv mtmtmtmtmttmtmttmtmttttmmttmtmm mmmmmmmmmmmmeðeðeðeðððððeð þþþþþþþvívívívv aaaaaaaaaaaaððððððð
llelelllll ggggggggggggggggg ajajajajaaaaa flflflflflflflflflflflflaaaaaaaaaaaatatatatatataaaaaaataaann n nnnnnnnn nnn lólólólóóóóóófafafafannnnnnnnnn yyyyyyyyyyfififi fififirr rrr anananannaaandldldldlldldlddld itititittttit þþþþþþþþþþþþþþþþþþþriririrrr ðjðjðjðjðjðjðjjðjjjjaaaaaaaaa a aðaðaðaðaðaðaaðaðða illililla a aaa ogogogogoggoggooo ssssspepepepepepepepepeeppp nnnnnnnnnnnnna aa aa
löölööllllöölöl ngngngngngngngnnggggutututtttttönöönönönönö g gggggg eieieieieieieiiiiiinnnsnsnsnnnn lllananannnnngtggtgggg aaft ft ftururururrrurrruruururur ooooooooog gggg gggggggg mömömömömömömömömömööömömöguguggugugugugugg lellelelelelegtgtgtgtgtgtgttgggttgtgtgtg eeeeeeeeeeeeeeeeer.rr.rr.rrrrrrr LLLLLLLLLLönönönönnönönnnnnnnnnguguggguuuguguuuuguuuguugg tötöttötötötöötöötööt ngngngngnnnnnngg 
ererererrerrerrrrrereereee ssssssssíðíðíððíðíðíððíðíðíðíðíððíðananaananananannananannn ssleeeeeeppppppppppppppppppppppppt tttt ogogggoggogog sssssárááááárrrsasasasasasaaaaaaaaaukukukuuuukukkukukukuuuukininininnnnn nn nn n n nnnn mumummmmmummumummm nnn nnnnn ekekekekekkkkkekkekeekkeeee kikikikikkkkkikkkikk llllleyeyeyeyeyeyyeeyeyynanananannnananana sssssérérérérérréé . EnEnEnEnEnEnEnEnEnnEEnEnEnnnngigigigiigiggigigigggg nnnnnn nnn nnn n
ábábábbbábábábáábbá yryrrrrgðgðgðgðgðgðg eeeeeer r r rr rrrrrrrr tetetettttetet kikkkikikikikinnnnnnnn áááá þþþþþþþþþþþþvívívívívívívívvvvv eeeeeeeff f ffff vaaalblbbbbblblbbbblbrárááráárárrrrr mmmmmmmmynynynynynyyy dadaadaaaa tstststststsstst áááááá þþþþþþþþþþþþþþþþririiriririrrrr ðjðjðjðjðjjðjðjðjðjja a a aaa aðaðaðaðaðaððððaððððaðaðaðððaðilililililiililillilililaa.a.a.aa.a.a.

ÞaÞað ð sesem m mm beber r aðað vvara ast í „SSpjpjótótininu“u eerr aðaðaððað hhhhhhhhafafafafafafafaffa a a aa óvóvóvóvaraarðaðaðaða ssíðíðu.uu.

••••• GeGeGGGGGGGGG rararraaraaaaarandndnddndndndndnn inininnn nnn mmymymyynndndnnn aarararararrrrr ssssssssspípípíípípípííípíppppííppp sssssssssss mmmmmeðeðeðeðeeee bbeieieieieeeeieeie nnnnnnnnnnnnnnnnnniiii i iiiiii höhöhh ndnd oog g g kakaakaafffsfsigigliliiirr rrrr þaþaaððð ð ðð í í íí 
sísísísísísísísísíísíðuðuðuðuððuðuuðuðuuu þþþþþþþþþþþolololololoololananananannananndadadadadaddaaad nsnsnsnsnnnsn ooooog g gg gg g sesssessessss gigigigiiigigigig r r r rrrrrrrrrr háháháháhááháhááhháh ttttttttttttttt ooog gg g g snsnsnsnsnssnsnsnsnsnnsnjajajajajajajjajajjjalllllllllllllllll t t ttttt „S„S„SS„„„ PJPJPJPJPJJPJP ÓTÓTÓTÓTTTTTTTTTÓÓTTÓT!“!“!“!“!“!“!“
••••••• ÞoÞoÞooÞolalalalaaaaandndndndndndndndndndndnddininininininnnnnnnn gegeggegegeegegegeggetututututututututurr rr r r vvavavavavavavvaririririiiiririririrrrr stststststttstsstss þþþþþþþþþþþþþþesesessesssusususuuuuuuuuuuu mmmmmmmmmmmmmmeðeeðeðeðeðððeð þþþþþþþþþþþþþþvívívívívívívíí aaannnnnnnnnarararararra ssssssss s vvvevevvevevevvvv gagagaaaaagaaaarr rrr aðaðaðaðaðaðaððððaðð hhhhhhhhhhhopopopppa a a
frfrfrrááá á áá áá áá eðeðeððeðððððeðeða a aa hihihihihiiih nsnsnsnsnsnns vvvvvvvvegegegegegggeggarararar aaað ð ð  bebebeebebbebebeeeerarararrarararar hhhhhhhhhhhhaaanananananaananananana dldldlddlegegegegeggegg g g gg fyfyfyfyfyyyyyyririrrrirrir rr rr r rr sísíísísísísísísísíððuðuðuððuðuðð sssssssssínínínínínínínínína.a.a.aa.aa
•••••••• MeMMMMeMeMMeMeMMeMMeeð ð ð ðð ðððððð þeþeþeþeþeþþeþeþeþþessssssss ararararrrrri iiii i i vövövövöööööööööörnrnrnrnrnnrrnnnn hhhhhhefefefeffffurururuuurururu þþþþþþþþþolollooooo anananananannddididid nnnnnnnnn uuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnn iiðiðiðiððððð ssséréréréréé iiinnnnnnnnnnnnn „„„„„„„FrFrFrFrFrrrFF ísísíísísísíísííspjpjjpjpjjpjpppp ótótótótótótóótóóóó “““““
ogogoggoogg eeeeeeeeer r r rrrrr þaþaþaþþþaþþaþaaþþaþþþaððð ð ðð spspsppspspsppsppspspppjójójójjójójóóój t tttttt frfrffffff amamamamamamaamammmkvkvkvkvkkkvkkvkkvæææmæmæmæmmæmæmt t t t á áá á áááááá upupupupupupupuu phphphhhhphaflaflaflflflaflflaflflaaaa eeeegagagagaaaaaaaaagaa ggggggggggggggggeeerererereerererananannnannannaa daddddaddaddd n n n ánánánánáánánáánánáá hhhhhhhhininninnnndrdrdrdrrrrr---
ununununnnnunnnararararararararararaaa hhhhhhhhhhananananaananans.s.s.sss.s...

•••••• SúSúSúSúSúSúSúúpepepepepepep rrrspjpjpjjpjjpjjjpjp ótótótótóttótóóó
••• HHéHéHéHéHéHéHééHHH r rrrr rr rrr gigigigigigigg ldldlddddddda a aaaaa nánánánánááánnánánááánáááánáánánákvkkkkkvkvkkkkvkvkvkvkkvkvkvk æmæmæmææmæmmmæmmmæ lelelelelellegagagagagagagagaga ssssssömömömömömömömömömömömömöömömömömmömuuuuu uuuuu rererer glglglgllglllurururuuuuu nnemememmemma a aa aaa aðaðaððððððaa ssssssssssssúpúpúpúpúpúpúúpúpúpúpperereereerspspsppppjójójójójójóóójóójóóóój t t tttt ttttttt
ereeerererreerrre mmmmmmmmynynynyynynynynnnddadadadddaddadaddad ððððððððð memememememeð ð ððððð bábábább ðuðuðuðuuðuðuuuuuumm m mmm m mmmmmm höhöhöhööööhöhöööhöööhöndndndndndnnndndndndndndndndndn umumumummmumumuumum ooooog g gg þ.þ.þ.þþ a.a.l l l ll l grgrrgrgrgrgrgrg íðíððíðíððíðíííðíðarararrrr ssssssssárárárá sasasasaaaaaukukukukukukukukuuuuuka-aaa-a-a-aaaaaa
fufufufufufffullllllllt!!t!!

ElElElElElstststtsti i i fafafafararararaandndndndleleleleikikikikikikikurururur ííííí ssssögögögöggu u u u mamaaannnnnnnnkykykykyynnnnnnnnss ereree „„„HrHrHH iniiinguguriririririnnnnnnnnnnn“.“.“. ÞÞÞÞaððððð sssssemememememe   
bebebebebbeber r rrrr aðaðaðaððaðað vvvvarararasasasasasttt tttt ererererrerer eeeeft ftft ftft ftiririririrfafafafaff rarararaaandndndndi:i:i:iii:

• • AðAð lítíta a á á hring g mynddaðaððððan aaf f þuþuþþþ malfinnnnngrgggggg i og vísifi ngrri i fyrir
NENENENENEN ÐAÐAÐAAÐÐAÐANN NN MIMIMIMMIMMM TTTT ISHÆÐÐ.. EfEfEfEfff viðkomamandnddi ii lílítutur r íí hrinngiiig nn hhlýlýtutur r
hahahahahahahahah nnnnnnnnnnnnnnnn þþþþþþþþþþþuuunungtg  höggg g í öxöö l.
••• VöVVVVVöVöVöVöVöVVVörnrnrnnnrnr 111111 ---- EEEEEEEf f f f f f þúþúþúþúþúþúþú llllítíttíttítíturuurrruruu ááá hhhhhhhhhhhhhhriiiririirrirrinngngngngngnggininininininni n n n nnn n ogogogogoogg nnnnnnnærærærrrærærærrrrrðð ððððð aðaðaðaðaðððaað ssssstitititingngngngnggaaa aa fififi ngngngnggngriririri ííííí gggggegegegegegggn 
hehehhehh ffufufufuuur rrr þúþúþþ uunnnnnnnnnnnniðiðiðiðiðiðiðð þþþþþþéréréréréréé rréttt tititillll hhöhöggggggs.s.s.
•••• •• VöVööVöVöVöVöVöVöVörnrnrrrr 22222222 - EEEEEEEEEf ffffffffff þúþúþúþúþúþþúþúþúþúúþúþú gggggggerererererererereeree irirririirrr hhhhhrirrrr ng og viðkomandidiidi sssstitititiiiitiiiitingngngnggngurururururrur fififififinngrgg i í
gegegegegeggngngngngngnggngggngngngnnnnnuuumumummmuu þþþþþininnnnnnnnnn hrhrhrhrhh inininii ggg,g,g, ggetetur þþú ú grgrgrgrgrgrgripipippiiðiðiðiðiði  um fi fi ngnggngurururr hhhhhhhhhanansss s ogoggogogggg þþþþþþarararararrara
memememmeeððððð ðð yfiyfifiyfiyfiyfiyfirrrrrrbubbubububbubugagagaagagagaðððððððð hhahahahahahahannnnnnnnnnnnn. HaHaHHaHaH nnnnnnnnnnnn hhhhhhhlýlýýlýlýlýlýttutututuurrrrr r þáþááþáþáþáþþá hhhhhhhöögögöggögöggg ggggg fyfyfyfyfyfyyyriririririririr.r.r.rrr.

LeLeikikkkkururuuu ininn n „V„VVíððíðíðíðíðisiiis““ ererrr óóóóóóskskkskskksköpöp eeinininni fafafff ldldurururr.... HaHaHaHaH nnnn gggenenguguuuur r rr 
útútút áá aaaað ð ððð vavvaaaararaststtstst þþþþaðaðð aaaaað ððð lálááátata ggininnanaaaa ssigiggg íííí aaaað ð ððð enennnnduduuuur-r-rrr
tatttaakakakakkk ssssskíkíkíkííkkíírnrnrnrnrnnrnr arararararnönööönönönöfnfnffnfnfnfn ííííí ssssssamammammmmræræræræræræræðuðuðuðum.m.mm HHHHHHérér eer r rr r eieieieie tttttt ggggototottt t ttt
dædæmimiiim ::

JóJói i sesegigiir:r: VaVaVaVaVaVaVar rrrrr r þeþettttta a ekekkiki hhananaaa n n MaMaMMM gggggi?i?
FlFlFlFFFlóvóvóóóó enenenene t:t:t MaMaggggi.i...??    
JóJóJóóJóJói:ii:i:i: MMMMMMMAGAGAGAGAAGGGIGIGGIG VVVVÍÐÍÐÍÐÐÍÐÐISISISISSISI !!!!!!!!! !!

VVVVViVV ninn r KKKKeKeKetititittititiilslsllll BBBBónóó dadaa tttttaaakakakaaakaakaaa aaaaaa
ENENENENENENGAGAGAGA áááááábybybbybbybybybyrgrgrgggggrgððððð ð á áá áá á skskskskskkaðaðaðaðaðaaaaaa
sesesesesesesemmmmmmmmm kakakakakkkkakaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn aaaaaaðððð ð ð ð ð hlhlhlhlhlhhh jójójójójótatatatatastststststs aaaaaaaaffffffff
spspspspspspspppiililllllunuuunuuuunnu þþþþþþþþþþþþesesesssssasaaasaaassasaaaarrrrrrrrraaaaa aaaaa leleleleleleeikikikikikikkikikikjajajajajaja!!!!!

„H„H„„H„H„HH„H„ rerereeeeeeeininindýdýýýdýdýý “r“r“r“r“r“rr fffffffúnnúnnnúúnúnnkekkekkkekekekekekekkk rrrrrarar þaþaþaþaþþ nnnnnnnnnnnn igigiggggiggg að ð ð þeþeþeþeþeþegggagagg r rrrrr r sttsttsttstststtaðaðððððaaaaaðaaðaaðiðiðiðiðiðiðiðiðið eeeeeeeer r r r í í í íííí
hóhóhóhóhhhóhhhhhhhóp p p gegegeeegeeeeeetututuuuutuutt r rrr eieieiiiiieieieie nhnhnhhnhhnhveveveveevev rrr r r tetetetekikikikikikiið ððð ððð sisisisisigggg gg titittititititttitt lll,l fffffallallallilililliliiliðð ðð í kvkvkvkvkk enennenenene mannnns-s-
pipipipipipipppippipipipipppp ssssssssssssssssssssususususuuuuu tettetett lllllllllllllllllllllliniiiininiii guguguuuuu ooooooggggg g g ssssettttt bbbbbbbbáðáðáðáððá arararararar hhhhhenenenennenene dduddud r r á höhööhöööööhhöh fufuffufuffufffff ð sér, 
mmmmeeeemmeð ð ð ððð fifi fi fifififi nggngnggggururrruu vvvísísíssanannnnanananannandididd tililllll hhhimii innnnnss.s.s.s.ss SSíðíððaastuuurr r rr titititititil l l lll aðaðaðaðaððaðað ffff ffffalalallalaaaaaa lalalalalalaaa íííííí 
HrHrHrHreieiiiiiieieindndndndýrýrýrýrý iðiði sskkakakakakakakalll ll klklklklklkklklárárárárááráraaa a a a a dddrdrdrdrddrdrdd ykykykykykykykkkk k sisisis nnnnnnn..

ÞÞeÞeÞeÞeÞeÞeÞÞegagagagaggagagagg r rr r r spspsppspspsppppililillililaððaðaðaðaaðaððururuuu eerrrr „Þumallll áá bobooooorðrðrðrðrrð“ erereer ssama a aa hvhhvhvhvorororrrorrt tt t tt sesesesesetitititititiððð ðð ð ðð ð ererererererr eeeeeeðaðaðaðaðaðð  
sstststtttaðaðaðaðaðaaðaða iiðiðiið vvvvviðiiðiðiiððið bbbbbororrð;ð;ð SSSSSSSSááá áááá ererer sssseieieieieieieieinanananannnn stur eeeer rr tiiiititill llll aðaðaððaðaðða ssseteteteteetetjajajajjajj þþþumumumalllalal sssininininiinnnnn nnn ofofofofofofofofofofofofoffanananananaanaan áááááá 
boboob rðrr pplplötötötununu a, kkláláraa drykkkkkkkkkk sssssinininnn.n.n. EEiiinfafafafff ltltt oogg g skskskememeeemmtmtmtmtmmmtilililegegeggt.t.t.t

„HHHHH„H„H„HH„H„H„H„H„„H„ A?A?AAAAAA?A??A?““ ererereereereerr gggggamamamamammammamammamaalalalalalalaaa ll llllllll ogogoggogogogoggg gggggggóðóðóððóðóðóðóðóðuuuuururuurrrrr,,,,, klkllllllklklasaasasssssísísísísísíss skskskskskskskkurururururur lllleieieieeee kukukkkkkk rr rr seseseseseemm mm mmm mmmm
spsppspspspspsppililillllillllilillaðaðaðaðaðaðaða uurururuuu hhhhhhhefefefffffffffuurururururururr vvvvvvvvvvverrerererereereee iðiðiðiðiðiðð ááááááááááá ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍslslslslslslsss ananannnnnddididididdddiddidddd aaaaaaaalllllllllllll t t t tt frfrfrfrfrfrffrfrfrfrfrf áááá á áá upupphphphhph fifiafifiafiafifififififi 
íísííííí lenssssssskrkrkrkrkkkrkrarrr tttunuunguguguguguguu. LeLeLeLeLeLeLLeL ikikikkikkikururuururrururu ininininininnnnnnnnnnnn n nn eeeeererereeeeerere eeeeeeinininnininiiiinnfafafafafafafafafafaafaffff ldldlddddldduruururururururururuurr oooooog g gg vivivvvviirkrkrkrkkkrkrkkkkkrkaararrraarrra  
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bjbjbjbjbjögögögööguðuðu u mámámámám li: :
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Nútímatækni auðveldar okkur að vera til 
á mörgum sviðum og þar er Þjóðhátíðin 
engin undantekning. Vertu viss um að 
appa þig vel upp og ná í öll bestu öppin 
sem boðið er upp á  yfi r þessa helgi!

Verð á hlutum-appið
Appið sýnir þér svart á hvítu hvað 
hlutir kosta og hve mikið af peningu-
num þínum eru eft ir nú þegar mamma 
og pabbi eru ekki nálægt þér til að segja 
þér það. 

Kurteisis-appið
Appið skynjar það ef þú ert dónalegur, 
hvenær þér er mál að kúka eða pissa, 
hvenær þú fórst síðast í hreinar nær-
buxur, hvenær þú átt að fara að sofa, 
hvað þú átt mikið eft ir að smokkum og 
hvar þú átt að henda rusli.

Tjald-appið
Appið sýnir þér hvar tjaldið hjá Elliða 
bæjarstjóra er, enda hefur hann talað 
um að það sé ekkert mál að fá reyktan 
lunda í hvítu tjöldunum. Kannski lu-
mar hann á samlokum og Hi-C, þannig 
að drífðu þig áður en allt klárast!

Spegils-appið
Appið sem þú þarft  að hafa sérstaklega 
þar sem miklu máli skiptir að líta vel út. 
Ef þú vilt ekki líta út eins og olíublautur 
þvottabjörn með gloss þá er þetta fyrir 
þig. 

Drykkju-appið
Appið sem hjálpar þér með drykkjuna. 
Það eina sem þú gerir er að slá inn hæð, 
þyngd, hárlit, kyn, greindarvísitölu og 
húðlit...appið fer strax af stað og reiknar 
út hversu marga bjóra eða blöndur þú 
„mátt“ drekka. Ekki vera eins og skjald-
baka á vöðvaslakandi og deyja áfengis-
dauða, náðu í appið!

Bang Bang-appið
Appið sýnir þér aðferðir til að ná þér 
í svefnfélaga. Hver kannast ekki við 
að koma með arfaslaka línu þegar allt 
virðist ganga vel? Appið virkar þannig 
að þegar þú ert við það að segja eitt-
hvað heimskulegt þá færðu rafstraum og
annan séns. Ef þú ert kominn í þrjá 
strauma þá verður þér ekki bjargað í 
fj órða skiptið, þannig að þá er best að 
þegja og leyfa henni bara að tala. 

Dans-appið
Appið kennir þér að dansa þannig að þú 
lítir ekki út eins og þriggja lappa gíraffi   
á stultum. Ekkert er meira fráhrindandi 
en einstaklingur sem dansar asnalega. 
Þrjár stillingar eru á appinu; þunga-
rokk, rapp og kántrí. Mundu bara að 
stilla þetta rétt.

Rata-appið
Appið sem hjálpar þér í rétta tjaldið, 
þitt eigið. Þú setur GPS appið af stað og 
appið festir tjaldið þitt á minnið. Einnig 
er tímastilling á appinu, þannig að það 

getur hjálpað þér að hanga ekki of lengi 
úti ef það er engin ástæða fyrir því. Ef 
þú vilt ekki vakna við hliðina á dauðum 
mávi í leðurjakka, þá skaltu sækja þetta 
app. Íslensk leiðbeiningarödd fylgir 
appinu en einnig er hægt að fá önnur 
tungumál eins og rússnesku, ítölsku, 
ensku, frönsku og nígerísku.

Þynnku-appið
Appið sem hjálpar þér að sleppa við 
hræðilega þynnku. Þú gefur upp
aldur, hæð, þyngd, kyn, hárlit og 
augnalit og appið fi nnur út hvað sé 
besta þynnkumeðalið þitt. Nóg er af 
matsölustöðum í Eyjum og fj ölbreyti-
leikinn eft ir því. Það er ekkert verra 
en að vera leiðinlegi, þunni gæjinn 
sem engin nennir að hanga með. Ef að
appið segir þér að drekka eitt glas af
vatni úr tjörninni, þá gerir þú það, jafn-
vel þó það sé sunnudagur.  Ekki líta út 
eins og holdsveiki maðurinn á laxa-
kúrnum og skelltu þér á appið! 

Hljómsveitar-appið
Appið sem hjálpar þér að gera ömur-
legar hljómsveitir á þjóðhátíðinni
skemmtilegar. Eru Í svörtum höns-
kum að spila á stóra pallinum og þú
nennir ekki að hlusta á þá en vilt vera 
með félögunum í brekkunni? Engar 
áhyggjur! Appið hjálpar þér að skipta um 
hljómsveit og spilar fyrir þig skemmti-
lega tónlist á meðan Í svörtum
hönskum hendir í hvern viðbjóðinn 
á fætur öðrum. Ekki láta eyrunum
þínum blæða út úr ógeði og náðu í
appið.

Öll þessi öpp eru fáanleg á AppStore og 
Google Play-Store undir valfl okknum 
Klapp, Klapp, Klapp. Öppin eru ekki 
stór, þannig að inneignin þín klárast 
ekki á föstudeginum og þú hringir ekki 
grenjandi í 112 og biður um inneign.
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Þeir Friðberg Egill og
Zindri Freyr, sem prýða forsíðu 
Þroskaheft is 2009, kommúnista-
heft isins, ákváðu snemma árs 
að safna skeggi í myndatökuna 
en þemað hafði verið ákveðið
nokkuð snemma á árinu.
Beggi var kominn með einhvern
rosalegasta andlistmakka sem 
sögur fara af og við biðum 
spenntir eft ir að sjá Stalín mott-
una sem hann ætlaði að raka á 
sig. Þessi motta er ekkert annað 
en hreinasta meistaraverk og
réttast hefði verið að veita
Begga verðlaun fyrir hana! Það 
var svo ekkert annað að gera 
en að klippa drenginn út af 
myndinni og fótósjoppa hann 

inn á Stalin sjálfan. Leikur einn!

Zindra tókst líka vel til með 
sinn skeggvöxt en hann
neitaði að fara alla leið og rakka 
af sér hárið til að líkjast Lenin
betur. Hann notaði þá af-
sökun að tveimur árum áður 
hafði hann tekið hlutverk sitt 
sem Cpt. Jean-Luc Picard full-
alvarlega. Það var einmitt tengt 
Star Trek búningunum okkar 
árið 2007, þar sem við rökuðum 
á hann skalla inná klósetti heima 
hjá Laua bróður, svo að hann
líktist kapteininum betur.  „Aldrei
aft ur!“ sagði hann og stóð við, 
þótt glettilega vel hafi  til tekist!

Það kannast allir við íbúann á Saurbæ 
í Syðra Stakketi, Heimi L. Lööve. Hann 
stundar fj árbúskap og selur graðhesta 
til Amsterdam. Hann vill gjarnan fá 
að fl ytja inn fl otta graðhesta þaðan en 

það er víst önnur og lengri saga. Heimir 
er einnig annáluð tískulögga, ávallt vel 
uppstrílaður og gefur sveitungum góð 
ráð um það hvernig eigi að klæðast. 
Við hjá Þroskaheft i vildum fá smá ráð 
frá Heimi um hvernig bændur eigi að 
klæðast og sendum blaðasnáp okkar, 
Heimi Karlsson, á stúfana til hans.
 
Heimir segir að sumartískan meðal 
bænda í ár sé litrík, eins og samba-
boltinn í sjónvarpinu. Bændur eigi að 
fá sér marglit stígvél og helst í bleiku. 
Þá séu fígúrubindi alveg „inn“ í dag og
fl auelisbuxur séu skíturinn.

Ef menn eru á þeim buxunum að 
heilla Siggu sætu í sveitinni ... nú eða 
Sverri Svera á næsta bæ, þá sé um að 
gera að dressa sig soldið upp og þá eru
„Buff aló“ skórnir alveg málið. „Fólk 
hélt að þeir myndu ekki koma í tísku

aft ur en elskan mín, what comes around 
goes around! Síjú leitör lovlís!“ Og þar 
með er Heimir rokinn á dyr með bros á 
vör og ást í hjarta.

Þetta er bein útsending frá Syðra
Stakketi, ég er Heimir Karlsson, aft ur til 
ykkar í stúdíóið.

Svona eiga bændur ekki að klæða sig!

Heimir L. Lööve frá Saurbæ í Syðra Stakketi
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Vogin vinnur, vogin tapar. Lítið meira um það 
að segja og vogin er hvött til að þegja. Gríms-
eyjarlundi er það sem vogin þráir meira en
nokkuð annað í ár, enda fátt annað í boði. 
Vogin er hvött til að vara sig á rauðhærðum yfi r
verslunarmannahelgina. Happaálegg vogar-
innar er malakoff  en henni ber að forðast Voga 
ídýfu eins og heitan eldinn.

Vogin (23. sep - 22. okt)

Kvenkyns meyjan reynir við peyjann og það 
á líka við um karlkynið, það reynir líka við
peyjann. Fátt kemur meira á óvart en Meyja 
sem kann að meta listir og fl atkökur. Meyjan 
er mikill nátthrafn og hlutirnir fara að gerast af 
alvöru hjá henni þegar sólin fer að rísa. Meyjan 
er því hvött til að fara aldrei heim úr Dalnum 
fyrr en í fyrsta lagi kl. 5:00 alla morgna, nema 
um hössl sé að ræða.

Meyjan (23. ágú - 22. sep)

Ljónið hefur ekki fyllilega notið sín síðan Lion 
King kom fyrst í bíó. En nú mun ljónið sjá fram á 
bjarta tíma á ný – þökk sé Snap-chattinu. Ljónið 
er því hvatt til að vera með bros á vör í Dalnum. 
En ekki er allt gull sem glóir og ljónið skal gæta 
sín á kvenkyns bogmönnum sem eru bakarar. 
Náin kynni við Hrút geta leitt til vangadans við 
lokalagið hjá Dans á Rósum, sem verður líklega 
stórsmellurinn Iron Lion Zion eft ir Bob Marley.

Ljónið (23. júl - 22. ágú)

Helst óvinur krabbans þessa hátíðina er Örn 
Hilmisson, sem safnar slíkum fyrirbærum 
fyrir fi skasafnið. Krabbinn hefur átt síðustu 
hátíðir skuldlaust en nú syrtir í álinn og því er
krabbanum ráðlagt að sækja um yfi rdrátt hjá 
sinni bankastofnun fyrir helgina. Krabbinn 
mun læra að telja upp á tíu á dönsku á þessu ári 
og fastar fl éttur koma mikið við sögu. Lukkutala 
krabbans er 6.

Krabbinn (21. jún - 22. júl)

Aðeins annar tvíburinn fékk að fara á Þjóðhátíð 
í ár. Ekki er hægt að segja að hins sé saknað, 
enda fátt sem hefur verri áhrif á drykkjuna en 
það að maður sé sífellt að mæta sama andlitinu 
aft ur og aft ur – það er nóg að hafa eitt eintak 
af hverju smetti. Bolur tvíburans er appelsínu-
gulur og hann gengur um á tréklossum. Tvíbur-
inn skal forðast allt þýskt í Dalnum.

Tvíburinn (21. maí - 20. jún)

Fegurri skepnur en nautið er erfi tt að
fi nna, í raun ekki hægt. Það er fögur sjón að sjá
nautið spretta af þjóðvegi 1 og niður afl eggjarann 
í átt að Landeyjahöfn, um borð í ferjuna, tæta 
inn Strandveginn, upp Hlíðarveginn og inn í
Herjólfsdal... en því miður viku of seint.
Nautið er því hvatt til að hjálpa til við að taka 
niður dótið í Herjólfsdal. Lukkunúmer nautsins 
er 13.

Nautið (20. apr - 20. maí)

Karlmannlegri en hrútarnir gerast menn ekki 
á Þjóðhátíð. Berir að ofan og berlggjaðir leggja 
þeir undir sig brekkuna í ár. Ekki  má gleyma að 
þeim vex svo sannarlega hár. Meyja sem kann 
að rýja mun komast í feitt og fara þunguð úr 
Herjólfsdal þann 4. ágúst n.k. Jebb, það verður 
stangað í stöngina og inn!! Lukkutala hrútsins 
er 36.

Hrúturinn (21. mar - 19. apr)

Tjarnir eru staðir fyrir fi ska eins og allir vita, 
en það á ekki við um tjörnina í Herjólfsdal um 
verslunarmannahelgina og því eru karlmenn 
í fi skamerkinu hvattir til að halda sig á fasta-
landinu í ár. Heimamenn eru hins vegar hvattir 
til að dvelja í sundlauginni þessa helgi. Fiskar 
á þurru landi eru ekki fögur sjón. Fiskunum er 
ráðlagt að halda sig fj arri Hyundai bifreiðum.

Fiskarnir (19. feb - 20. mar)

Verslunarmannahelgin er draumahelgi Vatns-
berans. Þá breytist burðurinn úr vatni í vín og 
vatsnberin skín. Í ár verður enginn breyting þar 
á en hamingjan er köld og því munu Vatnsberar 
eiga sínar bestu stundir einir, dauðir af áfeng-
isdauða á bak við veitingatjaldið. Forsoðnum 
kartöfl um fylgja mögulega mikil lukka þessa 
helgina fyrir vatnsberann.

Vatnsberinn (20. jan - 18. feb)

Gúrkusalinn Gunnþór í Grímsnesinu er
öfl ugasta Steingeitin um þessar mundir. En 
hann fékk ekki að mæta á Þjóðhátíð í ár og 
dvelur við krækiberjatínslu á Holtavörðuheiði. 
Þetta staðfestir það sem alltaf hefur verið sagt 
að Þjóðhátíð Vestmannaeyja 2014 er hátíðin 
þar sem Steingeitur munu leika við hvern sinn
fi ngur í skriðunum efst í hlíðum Herjólfsdals.

Steingeitin (22. des - 19. jan)

Bogmaðurinn hefur ekki hitt í mark á Þjóðhátíð 
síðan hann tendraði brennuna um árið. Nú er 
hann kominn með nýjan Örvar, en ekki Boga, 
og stefnir á að tendra ástarelda í aðkomu-
tjöldunum á laugardagskvöldinu. Bogmaðurinn 
á enga vini í Dalnum en mun verða heillaður af 
rækjusamloku strax að afl okinni setningarræðu 
bjargvættsins Martins Eyjólfssonar.

Bogmaðurinn (22. nóv - 21. Des)

Það er oft  sagt að heili sporðdrekans sé vits-
munaleg eyðimörk. Þjóðhátíðin er tíminn þar 
sem ástin blómstrar og allir komast á séns, nema 
sporðdrekinn. Sporðdrekar mega því reikna 
með mikilli handavinnu ætli þeir að fá eitthvað 
á þessari þjóðhátíð. Lukkutala Sporðdrekans er 
ekki 6. Jólalög spila stórt hlutverk í lífi  sporð-
drekans um helgina.

Sporðdrekinn (23. okt - 21. nóv)
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Það er nokkuð ljóst að veðrið hefur ekki 
verið skemmtilegt þetta sumar, enda
hefur nánast rignt frá formlegri setningu 
sumarsins á sumardaginn fyrsta. Farið 
hefur verið í heljarinnar rannsókn þetta 
sumarið og mörgum spurningum verið 
varpað fram um það hvað sé eiginlega í 
gangi þarna uppi. Svo skemmtilega vill 
til að skyggnigáfa meðlima VKB hefur 
komið að góðum notum við rannsókn 
þessa máls. Talað hefur verið við marga 
látna einstaklinga sem hafa verið að 
svífa hér um götur okkar Eyjamanna og
nokkuð ljóst að ástæðan liggur hjá okkur
Íslendingum á suð-vestur horninu. 
Förum yfi r ástæðurnar...

• Veðurguðinn átti innistæðu á svo-
kölluðum Icesave-sparireikningum og 
fær ekki peninginn tilbaka. Fyrir það 
er okkur refsað með vöxtum og vaxta-
vöxtum með verðbólguskoti.

• Veðurguðinn pantaði sér pulsu 
með öllu í einhverri sjoppu hér 
í bæ, ásamt kóki og stóru Twixi. 
Hann fékk pulsu með ham-
borgarasósu og lauksafa, gamalt
Ís-cola og gamalt Kit-Kat sem var orðið 
svo ónýtt að það leit víst út eins og
mygluð offi  tu könguló með stalla-
klippingu.

• Veðurguðinn átti að fá vinnu í hrað-
frystistöð í Eyjum en fékk svar um að 
hann fengi hana ekki vegna þess að 

hann væri ekki nógu sterkur til að líma 
límmiða á kassa. Hann hefur blásið á 
þessar staðhfæfi ngar, þar sem hann
getur lyft  heilli þvottavél án þín! 

• Veðurguðinn átti að fá inn í Frí-
múrarasamtökin en þar sem hann var 
ekki með skalla, grá punghár, æðaslit, 
appelsínuhúð og rúsínuputta, þá var 
honum hafnað. 

• Veðurguðinn var svikinn í 
íbúðarviðskiptum þegar hann
keypti óvart gömlu Fiskiðjuna við
Formannsgötu. Eins og allir vita, þá er 
húsið ónýtt og verður rifi ð innan tíðar.

• Veðurguðinn keypti sér diskinn 
Börn Loka á tónlist.is en fékk Unorth-
odox Jukebox með Bruno Mars. Hann
hefur því þurft  að hlusta á lög eins og
Treasure, Gorilla og Young Girls.
Meira að segja Bangsi Bestaskinn 
myndi ekki láta bjóða sér þetta.

• Veðurguðinn er sérstaklega sár yfi r 
því að X-ið hafi  ákveðið að smella 
lögum á borð við Last Resort með 

Papa Roach, Pretty Fly (for a White 
Guy) með Off spring, Alcoholic með 
Starsailor, It´s been Awhile með Staind 
og Blurry með Puddle of Mud aft ur í 
spilun. Vinsamlegast tortímið þessum 
lögum, nema þið viljið að það byrji að 
rigna súru regni!

• Veðurguðinn er virkilega ósáttur við 
dagskrá RÚV á sunnudagskvöldum, 
þar sem hver niðurgangsmyndin á
fætur annarri lítur dagsins ljós. Er 
hann að sögn búinn að skera sig
nokkrum sinnum með rakvélablaði í 
hendina af leiðindum og eru skurðirnir 
orðnir 32 samtals, sem segir allt um 
sunnudaga á RÚV.

• Veðurguðinn ætlaði að fá þriggja 
daga áskrift  að Stöð2 til að sjá einn 
Game of Th rones þátt en var neitað, 
þar sem þeir selja ekki dagspassa þrátt 
fyrir að þú getir fengið stöðina á 299 
krónur á dag samkvæmt auglýsingum 
miðilsins.

Þar hafi ð þið það, kippum þessum
hlutum í lag og þá sérstaklega fyrir 
Þjóðhátíð, þar sem við viljum gott veður 
þessa helgi. Ef þið sjáið síðhærðan, 
ljóshærðan strák með blá augu, vel
tanaðan, með hamar, klæddan skikkju 
og hvítum samfesting styttan við hné, þá 
vinsamlegast bjóðið hann velkominn í 
tjaldið ykkar. Góðar stundir!Smá óveður hefur aldrei stoppað Tóta nótu á 

Þjóðhátíð

Helgi forseti hefur ævinleg tekið sig
mjög vel út í regngalla

Ætli Sigga fi nnist rigningin góð?
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Árið 2010 var mikil uppsveifl a 
í knattspyrnulífi  Vestmanna-
eyja. ÍBV var að spila aft ur í efstu 
deild eft ir örlitla fj arveru og liðið 
fór inn í Þjóðhátíðina í topp-
sæti deildarinnar. Við vildum 
þess vegna heiðra okkar menn 
svolítið, enda margir eldheitir 
stuðningsmenn liðsins innan 
félagsins.

Hugmyndin kviknaði að
endurvekja gamla hugmynd 
um félagið ÍBVKB; sam-
einað stórveld ÍBV og VKB. Við

settum okkur í samband við 
Trausta Hjaltason, sem þá var 
formaður knattspyrnunefndar 
ÍBV og hann lánaði okkur
búninga fyrir myndatökuna. 
Það rann upp fyrir okkur ljós 
á því augnabliki hversu lélegu 
formi við værum fl estir í, enda
búningarnir níþröngir og hrei-
nasta þrekvirki fyrir nokkra 
meðlimi að koma sér í þá!

Ævar Þórisson, heiðurs-
meðlimur VKB, var fenginn í 
hlutverk þjálfarans á myndinni.

Stórfrétt beggja megin Atlants-
hafsins þessa dagana er sú að 
stór ríki innan Evrópusam-
bandsins og Bandaríkin hafa 
nú þegar viðurkennt sjálfstæði 
Vestmannaeyja. Þetta staðfesta 
sendiherrar VKB í þeim löndum 
sem fréttaritari hafði samband 
við.

Guðmundur Kr. Eyjólfsson 
(45), eða „Mr. G“ eins og hann 
er kallaðu meðal lögfræðinga 
á Wall Street, sagði að hann 
hefði verið í tölvupóstsambandi 
við ritara utanríkisráðherra 
Bandaríkjanna og þeirra á
milli væri það nánast öruggt að 
viðurkennt sjálfstæði væri rétt 
handan við hornið. 

Þeir Borgþór Ásgeirsson (34), 
„áhugamaður um tjaldsmíði“, 
og Hafsteinn Daníel Þorsteins-
son (25)  „Dr.“ eru báðir bú-
settir í konungsríkinu Svíþjóð, 
sem er hluti af Evrópusam-

bandinu, og þeir sögði að allir 
sem þeir hefðu talað við væru 
sko á þeim málum að viður-
kenna sjálfstæði Vestmannaeyja.
Þannig að það er bara nánast 
tryggt.

Síðan bjó Ástþór Ágústsson (56) 
„leikari“ í 10 ár í London sem er 
næstum því höfuðvígi Evrópu-
sambandsins. Hann segir að 
á öllum þeim tíma sem hann 
bjó í Lundúnum væri engin
spurning að Bretar væru búnir 
að viðurkenna sjálfstæði Vest-
mannaeyja.

Gunnar Már Kristjáns-
son (23) „nemi“ var síðan að
fl ytja til Noregs og í Danmörku 
býr Daði Guðjónsson (73),
„ellilífeyrisþegi“. Þeir sögðu
einnig að Vestmannaeyjar væru 
sjálfstæð eining frá Íslandi.

Þurfum við frekari sannanir? 
Nei, ég hélt ekki!
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Ég er 36 ára gamall, fæddur árið 1978. 
Ég veit ekki alveg hvernig það gerðist, og
sennilega hefur það komið strax í upp- 
eldinu, en frá því að ég man eft ir mér 
hef ég alltaf talið tilgangs lífsins vera að 
hafa nógu andskoti gaman. Þetta hljómar 
kannski eins og sjálfsagt mál en er ekkert 
alveg svona einfalt. Sjáum nú til.

Íslenskt samtal byrjar svona:

– Nei, hæ.
– Hæ.
– Hvað segirðu?
– Bara fínt. Þú?
– Jájá, mjög fínt.

Fínt. Það er það sem við segjum. Og svo 
förum við að tala um veðrið.

Hjá mér er þetta stórkostlegt hættumerki. 
Ef einhver kemur til mín og spyr mig hvað 
ég segi, og það eina sem mér dettur í hug 
er „fínt“, þá er ég á villigötum. Þá þarf 
ég að fi nna mér eitthvað skemmtilegt að 
gera. Það er ekkert nóg að þetta sé bara 
fínt, þetta á að vera frábært. Þá verða til 
góðar sögur og þá er lífi ð gott. 

Ég nota þrjár leiðir sem samhliða stefna 
að þessu marki...

1. Hætta að gera það sem er leiðinlegt

Þetta er ekki alveg eins auðvelt og það 
hljómar því það er ekki alveg nóg að 
hætta bara að gera þetta leiðinlega. Það 
þarf nefnilega samt að gerast, þótt maður 
hætti því sjálfur. Ég til dæmis þoli ekki 
að gera skattaskýrsluna mína. Ég prófaði 
hinsvegar að sleppa því í nokkur ár og ég 
er enn að borga fyrir það. Nei, það verður 
að koma hlutunum þannig fyrir að lífi ð 
fari ekki í steik þótt maður hætti að gera 
þetta leiðinlega. Lykillinn er sá að í ljós 
kemur að mannfólkinu fi nnst misjafnir 
hlutir skemmtilegir og það sem þér fi nnst 
leiðinlegt er hægt að koma yfi r á aðra. Ég 
til dæmis komst að því að ég þekki þó-
nokkuð marga sem eru góðir í að gera 
skattaskýrslur og fi nnst það meira að segja 
gaman. Ég kem út í margföldum plús, 
skattaskýrslutöframaðurinn gleðst og lífi ð 

kemst aðeins nær því að vera frábært. 
Mjög gott.

Þarna komum við líka inn á skamm-
tímahluti. Ekki gera það sem er leiðinlegt 
bara af því að einhver biður þig um það. 
Auðvitað eigum við að taka tillit hvert til 
annars og þá teygir maður sig yfi r mörkin 
og hjálpar til. En þá vil ég líka að það sé til 
einhvers. Ég er ekki að segja að maður eigi 

eingöngu að vera hjálp- og sveigjanlegur 
ef maður fær eitthvað til baka, en í það 
minnsta skyldi enginn keyra niður sömu 
blindgötuna í hundraðasta skipti, vitandi 
að það hefur ekkert nema leiðindi í för 
með sér. Þá verður þetta ekki frábært, og 
sennilega varla fínt heldur.

Við gætum farið miklu dýpra í þessar 
pælingar en margt af þeirri umræðu þolir 
ekki dagsljós. Hvers vegna sumir hanga 
óhamingjusamir með leiðinlegum maka 
í áratugi er mér til dæmis hulin ráðgáta.

2. Finna upp á einhverju frábæru

Þegar maður segir bara fínt verður maður 
að gera eitthvað svo það verði frábært. 
Hér er hægt að lofa því að árangurinn 

verður aldrei 100%, sumt tekst mjög vel 
en annað fl oppar eins og gengur. Í eðli 
sínu skila skrýtnari hlutir meiri gleði og 
fl eiri stigum í átt til frábærleikans, en þá 
getur fallið líka orðið hærra. Mér fi nnst 
ótrúlega gaman að spila tónlist. Ég veit 
ekki hversu margir klukkutímar, dagar 
og mánuðir hafa farið í að leggja drög 
að tónlistarverkefnum sem verða svo að 
engu. Ef verkefnin voru seif og boring 
skilja þau ekkert eft ir sig. En ef maður 
hinsvegar stofnar sækadelik kántríband 
með leðurhommaþema þá verða sögurnar 
mjög skemmtilegar enda þótt pródjektið 
hafi  ekki náð alla leið. Þetta kennir manni 
að misheppnaðar tilraunir geta orðið að 
góðum sögum og góðar sögur gera lífi ð 
frábært. Ég til dæmis tók ákvörðun um 
daginn sem skilaði sér í rifb einsbroti 
sem ég er enn að jafna mig á. Vafasöm 
ákvörðun, en sagan er algerlega frábær, 
þótt hún verði ekki rakin hér.

Stundum stofnar maður svo hljómsveit 
sem er alveg nákvæmlega eins fj arstæðu-
kennd og allar hinar en nær samt sem áður 
fl ugi. Árið 2009 datt mér í hug að stofna 
þungarokkshljómsveit með forníslensku 
þema og nefna hana Skálmöld. Þessi hug-
mynd lítur ekki gáfulega út á pappírum, 
og er í raun mun fráleitari en margt annað 
sem ég hef tekið mér fyrir hendur. En ég 
vissi að þetta verkefni yrði alltaf nær því 
að vera frábært en fínt, og sagan yrði góð 
enda þótt það myndi detta upp fyrir. Það 
endaði hinsvegar með því að verða alveg 
frábærlega frábært, svo frábært að ekki 
sér fyrir endann á.

3. Taka undir þegar aðrir fi nna upp á 
einhverju frábæru

Aðrir geta líka komið með góðar hug-
myndir og þegar þær koma þarf maður 
að læra að stökkva um borð í bátinn. Sem 
fyrr snýst þetta ekki um hversu gáfulegar 
hugmyndirnar eru, aðeins hversu frábær-
lega þær hljóma. Dómgreindin þarf oft  að 
vinna mjög hratt og kviðkenndin (e. Gut 
Feeling) er oft  það sem ræður för. Við 
skyldum alltaf varast að ofh ugsa hlutina 
eða reyna að betrumbæta hugmynd sem 
einhver annar eða önnur hefur fengið, ef 

hugmyndin er augljóslega frábær. Maður 
getur nefnilega verið svo helvíti mikill 
bessevisser, og það er svo sem oft  bara 
fínt. En ekki frábært.

Til viðbótar við þetta þarf maður
stundum að skipta um skoðun. Það má 
alveg. Og það er meira að segja æskilegt. 
Maður skyldi aldrei láta gömul prinsipp 
skemma fyrir því sem frábært er. Ég er 
yfi rlýsingarglaður og gífuryrtur maður. 
Það er gaman og ég gengst upp í því. Ég 
hef skoðanir á samfélaginu og því sem
annað fólk gerir, og fullyrði mjög oft . Til 
að mynda hef ég árum og áratugum saman 
lýst andúð minni á Eurovision og jafnan 
fussað í hvert einasta skipti sem einhver 
hress skýtur því að mér hvort ég ætli ekki 
„að skella mér“. Fyrir tæpu ári síðan setti 
ég það meira að segja á prent að ég ætlaði 
„aldrei að taka þátt í fokking Eurovision!“ 
Nokkrum mánuðum seinna nálgaðist mig 
maður og spurði hvort ég væri til í að fara 
í appelsínugulan Henson-galla og syn-
gja bakraddir með Óttarri Proppé fyrir
Pollapönk í undankeppni Eurovision. 
Þetta hljómaði eins og eitthvað frábært 
svo ég sagði auðvitað já á staðnum. Svona 
geta hugmyndir annarra, sem maður er 
jafnvel búinn að margstimpla sem rugl 

og kjaft æði, verið frábærlega frábærar. Ég 
tók til dæmis ljómandi kojufyllerí, alls-
ber og einn á hótelherberginu mínu, með
kebab í annarri og hvítvínsfl ösku í hinni 
og hugsaði um nákvæmlega þetta meðan 
ég horfði á snóker í sjónvarpinu: Hvað 
ef ég hefði bara sagt nei vegna gamalla
prinsippa? Neibb, þetta var ógeðslega
gaman og bjó til margar stórkostlegar 

sögur. Þetta var ekki fínt, þetta var frábært!
Svona á allt lífi ð að vera. Og Þjóðhátíð 
líka. Ef einhver kemur til þín um helgina 
og spyr hvernig þú hefur það, og þú segir 
ekkert nema „fínt“, þá ertu í ruglinu. Þá 
þarft u að athuga þrennt:

1. Ertu að gera eitthvað leiðinlegt? 
Hættu því, þetta er ekki rétti tíminn fyrir
skattaskýrslu af neinu tagi.

2. Ertu virkilega ekki að gera eitthvað 
skemmtilegt? Þá skaltu athuga hvort það 
sé ekki hægt að búa til ljúff enga lunda-
fyllingu úr eins og einu Snickersi, rækju-
salati og dassi af gini. Þetta verður
sennilega fl opp, en sagan verður frábær.

3. Hvað eru aðrir að gera skemmtilegt? 
Hvað með það þótt þú hafi r alltaf hatað 
þungarokk? Vinir þínir eru allir að fara á 
Skálmöld, gefðu þessu séns og sjáðu hvort 
það verður ekki gaman. Það verður al-
lavega góð saga að drulla yfi r þessa þun-
garokksfávita á morgun.

Góða skemmtun á Þjóðhátíð, og gegnum 
lífi ð allt.

Snæbjörn Ragnarsson

Skálmaldarbassafanturinn
Snæbjörn Ragnarsson skrifar.
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Georg Ámundason (eða Goggi Gella, eins og hann var ávalt 
kallaður) reis úr rúmi sínu árla morguns einn laugardag, og 
fannst endilega að eitthvað væri ekki eins og það átti að vera.  
Hann gekk inn í eldhús, en allt virtist vera í lagi við fl jóta yfi r-
ferð: ávaxtaskálin á borðinu, ísskápurinn eins fagurgrænn og 
venjulega og bjórdælan sem  Jón Ársæll, besti vinur hans, gaf 
honum í afmælisgjöf, beið eft ir því að vera tengd við næsta 
kút í næstu veislu.  Inni í stofu var sömu sögu að segja: hljóm-
fl utningsgræjurnar hans voru á sínum stað, ljósmyndavélin 
var á borðstofuborðinu, sem og armbandsúrið hans.

Hann tók upp armbandsúrið, sem hafði sérstaka merkingu 
í huga hans (þar sem hann hafði unnið það í keppni í lát-
bragðsleik á síðasta árgangsmóti, en hann hafði tryggt sér 
sigurinn með því að leika Elliða bæjarstjóra) og setti það 
á sig.  „Magnað helvíti“ hugsaði Goggi með sér um leið og 
hann klóraði sér í hægri geirvörtunni.  Hann kveikti á sjón-
varpinu, þar sem bein útsending frá tónleikum Helga Björns 
og Reiðmönnum Vindanna var einmitt í gangi og bjó sig undir
að fylgjast með þeim, þegar dyrabjöllunni var hringt.  Hann 
opnaði útidyrahurðina og fyrir framan hann stóð Hjálmfríður
skólastjóri.

„Skelltu þér í stígvél og komdu með mér undir eins!“ heimtaði 
Hjálmfríður.

„Af hverju ætti ég að gera það?“ spurði Goggi, forviða. 
„Uppáhalds hljómsveitin mín er í sjónvarpinu, og þeir munu 
án efa spila uppáhalds dægurlagið mitt.“

„En þú skilur ekki,“ æpti Hjálmfríður.  „Valdimar Grímsson 
og Friðrik Sturluson ætla að ráða alla endurskoðendur af 
dögum, þar á meðal ríkisendurskoðanda!  Þetta mun hafa 
það í för með sér að landamæraverðir munu yfi rtaka öll 
háhýsi í landinu, lambhúshettur munu snarhækka í verði 
þannig að fólk á lágmarkslaunum mun ekki hafa efni á 
þeim, Dverghamar og Brimhólabraut munu lýsa yfi r sjálf-
stæði og ganga í ríkjasamband við Vík í Mýrdal og feðraorlof 
verða aðeins leyfð fj ármálastjórum og Smára Jökli!  Komdu,
sjálfrennireiðin mín bíður hér fyrir utan.“

„Ég hef ekki tíma fyrir þetta endalausa bull í þér!“ sagði
Goggi og skellti hurðinni á nefi ð á Hjámfríði. Hann fór inn 
í eldhús, blandaði sér eitt skaufaskott og settist aft ur fyrir
framan sjónvarpið.  „Skál strákar.“  sagði hann lágt og lyft i 
glasinu í áttina að innrammaðri mynd frá síðustu ferð sinni 
í Jökulsárlón.  „Það stöðvar okkur ekkert núna.“  Valdimar og 
Friðrik brostu til hans úr rammanum.

George On-brandish-son (or Beakie Babe, as he was on-
wobbly called) rose out of his space early morning‘s one pool 
day, and found endly that something was not like it should 
be.  He walked in to fi re house, but there everything seemed 
okay at a quick overtrip: the on-interest-bowl was on the
table, the ice closet as beautiful-green as usual, and the
beaver pump which Johnny Riverjoy, his best friend, gave him 
in off metergift  waited to be connected to a fl otation devise 
at the next party.  In the living room was the same thing: his 
sound moving machine was there, the light picture machine 
was on the table living room table, as was his arm rope sour.  

He picked up the arm rope sour, which had a special
meaning to him (as he had won it in a death fl avour game
competition at his last annual corridor‘s mould, where he
insured his victory by playing Old Guy Town Boss), and put it 
on.  „Amplifi ed hell“, Beakie thought to himself as he scratched 
his right spear wart.  He turned on the vision cast, where a 
straight out pass from a concert with Holy Bears and the Wind 
Fuckers was ongoing, and was preparing to watch it, when the 
door beatle was rung.  He answered the outside door door, and 
in front of him stood Helmet Pretty School Commander.

„Slam yourself into a path machine and come with me at 
once!“ Helmet Pretty demanded.

„Why should I do that?“ asked Beakie, surprised. „My
favourite chord country is on the vision cast, and they will no 
doubt play my favorite dawn layer.“

„But you don‘t understand,“ Helmet Pretty yelled. „Picked 
Bruise Son of Mask and Peace Dust Son of a Mad Man 
are going to assasinate all duck observers, including the
government duck observer!  Th is will lead to moon-
shine praise guards taking over all the high hosts in the
country, the price of lamb house hoods will skyrocket, so
people on low goal‘s wages won‘t be able to aff ord them, Midget
Hammer and Surf Hill Lane will declare their independence 
and start an alliance with Cove in Swamp Valley, and daddy-
cations will only be allowed to sheep language commanders 
and Transistor Glacier!  Come, my self sliding ride awaits us 
out side.“

„I don‘t have time for your endless nonsense.“ said Beakie and 
slammed the door in Helmet Pretty‘s face.  He went to the fi re 
house, mixed himself a cocktail, and sat back down in front of 
the vision cast.  „Saucer, straw container.“ he said quietly, and 
raised the glass in the direction of a framed picture from his 
last trip to Glacier Wound Bong.  „Nothing can stop us now.“ 
Picked Bruise and Peace Dust smiled back at him from the 
frame.
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Gúndi: Heyrðu, Mangi var bara 
að fá sér nýjan bíl.

Palli: Ha? Í álverinu?

Gúndi: Jebb. Án Gríms.

Palli: Já, ég þarf að fara að
uppfæra minn líka.

Gúndi: Já, það var orðið tíma-
bært fyrir lifandi slöngu síðan!

Palli: Hvað eldar þú, maður? Það 
er bara alveg með olíukyndlum 
hvað maður er alltaf blankur!

Gúndi: Jú, jú, einmitt. Það er 
bara sjóleiðis!

Lífi ð er stutt, þá sérstaklega ef þú ert 
haldinn ólæknandi sjúkdómi. Ritstjórn 
Þroskaheft is ákvað að skyggnast inn í 
líf eins af veikari mönnum landsins og í 
leiðinni heiðra viðkomandi með nafn-
bótinni Þroskaheft issjúklingurinn. Að
þessu sinni varð fyrir valinu hinn geðþekki 
og landskunni maður Eiríkur Sívartsen 
sem fl estir þekkja betur sem sóttkvíar-
Eika, eða bara Eika veika.

Fullt nafn? Eiríkur Lyme Sívartsen
Fæðingardagur og ár? 13.07.66
Fæðingarstaður? Ég er fæddur á Hjalt-
eyri við Eyjafj örð.
Fjölskylduhagir? Hundurinn Týri og 
gullfi skurinn Kiddi.
Uppáhalds matur? Flugvélamatur
Versti matur? Spítalmatur
Hverjir eru þínir helstu kostir? Það er 
nú erfi tt að tína þá alla til. Ætli það séu 
ekki einna helst jákvæðni og þolinmæði.

Hverjir eru þínir hellstu gallar? Jú, ætli 
það sé ekki heilsan. 
Uppáhalds vefsíða? Eiki.veiki.blogspot.
net
Draumabíllinn? Ferrari
Aðaláhugamál? Lífi ð
Uppáhalds sjónvarpsefni? Ég er nú 
meiri svona bíókarl en hef að vísu ekki 
komist í bíó síðan ég sá Ghostbusters á 
sínum tíma.
Ertu hjátrúarfullur? Já, ég myndi aldrei 
ganga undir stiga.
Uppáhalds íþróttamaður og félag? Ég 
hef aldrei skilið þessa dýrkun á íþrótta-
mönnum sem eru ofl aunaðir hobbýistar 
og oft ar en ekki lélegar fyrirmyndir. Að 
eiga uppáhalds íþróttamann er í mínu 
auga svipað og það að eiga sér uppáhalds 
listamann eða uppáhalds sjómann. Allt 
eru þetta afætur á þjóðfélaginu sem 
lifa á öðrum. Miklu nær væri að leita 
fyrirmynda hjá öryrkjum og opinberum 

starfsmönnum.
Hvaða sjúkdómi ertu haldinn? Þetta 
er svona hressilega skemmtileg blanda 
af holdsveiki, hermannaveiki, ebólu og 
kvefi .
Hversu lengi ertu búinn að vera veikur? 
Í 27 ár.
Eitthvað að lokum? Góða skemmtun 
á Þjóðhátíð og í guðanna bænum farið
varlega.

Eiki lék á alls oddi þegar
blaðamann bar að garði
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Heimabæjarstoltið hefur aldrei 
leynt sér meðal meðlima VKB, 
enda er það mat okkar allra 
hrein og klár forréttindi að eiga 
hér átthaga.

Við bjuggum til þá hugmynd að 
Vestmannaeyjar væru sjálfstætt 
ríki og að VKB sæti í ríkisstjórn. 
Slík útópía verður kannski að 
veruleika einhvern tímann, en 
þangað til verðum við bara að 
láta okkur dreyma. Við stilltum 
okkur síðan upp með sama hætti 
og ríkisttjórn Íslands gerir fyrir 

myndatöku á fj ögurra ára fresti.

Myndin var tekin í Svölukoti og 
skeytt saman við mynd af Vest-
mannaeyjabæ sem tekin var 
af Hlyni Ágústssyni, meðlimi 
félagsins.  Helgi forseti var að 
sjálfsögðu settur í hlutverki for-
setans og Víkingur Másson var í 
hlutverki ritara með pípuhatt.

Jens vaknaði einn morguninn við fagran 
fuglahljóm. En allt var svart, eins og það 
hefði verið slökkt á sólinni. Jens kveikti 
ljósin en ekkert gerðist. Jens þreifaði fyrir 
sér til þess að fi nna fötin sín. Eft ir að Jens 
hafði varið dágóðri stund við að klæða sig 
í þessu svartamyrkri ákvað hann að labba 
niður og reyna komast að því hvað væri 
nú eiginlega í gangi. Jens labbaði út úr 
herberginu og þreifaði sig eft ir veggjum 
hússins i átt að stiganum. Jens fór hægt 
í þetta, svo hann ætti ekki á hættu að
detta niður stigann. Hann fann stigann og
byrjaði að stíga niður teppalögðu 
þrepinn, hægt og rólega. Jens komst niður
stigann heill á húfi . Allt var kolsvart á 
neðri hæðinni. Jens ákvað að ná í úlpuna 
sína og ganga út og athuga hvort hann 
hitti á eitthvað fólk sem gæti sagt honum 
hvað væri í gangi.

Jens gengur í átt að útidyrahurðinni og 
um leið og hann opnaði hana heyrði hann 
í nágranna sínum, honum Hanna. Jens 
kallaði á Hanna en Hanni svaraði ekki. Þá 
gekk Jens í áttina að röddinni hans Hanna. 
Jens kallði aft ur á Hann og í þetta skiptið 

svaraði Hanni. Hanni bauð Jens góðan 
daginn. Jens skildi nú ekkert í því hvað 
Hanni væri rólegur yfi r öllu þessu myrkri. 

Þegar Jens kom að Hanna spurði hann 
afh verju hann væri nú svona rólegur yfi r 
ástandinu. „Hvaða ástandi meinarðu?“ 
spurði Hanni. „Nú öllu þessu myrkri“ 
sagði Jens alvarlegur. „Það er ekkert 
myrkur Jens minn“ svaraði Hanni á móti. 
„Ekki ljúga að mér Hanni!“ hvæsti Jens og 
var alveg að fara á taugum. „Ég er ekki að 
ljúga að þér Jens minn“ sagði Hanni.

Jens kastaði sér í jörðina og byrjaði að 
öskra - „Ég er blindur! Hjálpið mér!“ 
Hanni brást fl jótt við og byrjaði að reyna 
að róa Jens niður. Hann spurði Jens hvort 
hann ætti ekki að hringja á sjúkrabíl. 

Jens þáði boðið með ekkasogum, „Jú...
endilega“. Hanni hringdi á sjúkrabíl sem 
kom 10 mínútum síðar.

Sjúkrafl utningamennirnir hröðuðu Jens 
í bílinn og beint uppá sjúkrahús. Þegar 
þangað var komið tók vinalegur læknir 
á móti Jens og spurði hvort það gerðist
reglulega að augnlokinn á Jens festust 
lokuð saman. „Hvað meinaru?“ spurði 
Jens. „Nú augnlokinn eru lokuð og því 
ekki hægt að skoða augun í þér“ tjáði 
læknirinn Jens. Jens hugsaði sig aðeins 
um, frekar ruglaður orðinn. Eft ir dágóða 
stund opnaði Jens augnlokinn og sá hann 
þá ljós og út úr ljósinu sá hann andlit 
læknisins. „Guð minn góður!“ öskraði 
Jens hástöfum. „Hvað er að?“ spurði 
læknirinn. „Ég gleymdi bara að opna 
augnlokinn!“ öskraði Jens, kyssti lækninn 
og hljóp út.

Þessi saga kennir okkur að ekki er alltaf 
allt sem sýnist og best er beita fyrir sér 
almennri skynsemi og að kynna sér allar 
hliðar málsins áður en maður fer að væla 
yfi r hlutunum og gera stórmál úr þeim.
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Lárétt
Aft urendaátak
Ógeðsleg bragðtegund af ís sem 
ógeðslegt fólk borðar
Hver á að fróa?
Gargar eða öskrar eða uggar eða...
farðu úr bænum og haltu hestunum 
þínum... Þetta orð á ekki einu sinni 
að vera í þessari krossgátu! 
Samkynhneigt skordýr
Þægileg sleikjun
Brund í eignarfalli
Þakklæti samkynhneigðs
kvenmanns
Aft aníendar
Vitleysingur
Flýtingur í aft urenda!
Sá sem er drifi nn af þörfi nni
að kúka (Haffi  )
Þú vilt mögulega gleyma þessu 
kvöldi... eða kannski ekki??
Aft urendi með inngróna táslu
„Þú færð enga vísbendingu fyrir 
þessa setningu!“
„Það er ekkert hér, það er ekkert nr. 
31“
Gerist við ríðslu og er einskonar 
kvenfret úr röngu gati
Geðsjúk gella sem er heavy gröð
Strákapjalla

Lóðrétt
Byrjunin á hlandgatinu
Bar þar sem manneskjur sleikja 
stjörnur
Sérstök arfgeng tegund af
kynfærasjúkdómi sem einungis 
afk væmi mellu fær
Anall sem er með meiddi
(Örugglega eft ir... þú veist...)
Leiðinleg veisla hjá heavy
leiðinlegu fólki (Veisla hjá óvinum er 
án ánægju!)
Hórulem
Talar illa um stjörnur
Að vera á bar þar sem maður sleikir 
stjörnur
Manneskja sem er ekki búinn að fá 
pjöllu og fær aldrei pjöllu með þessu 
viðmóti
Ryksugu SKAUFI!
Að pimpa út líkama (aft urenda) 
karlmanns
Stjörnur
Að verðlauna sig (you know)
Ryk í ryki
Nafnið á Rocco ef hann væri
íslenskur

1.
5.

8.
9.

10.
12.
13.
15.

16.
17.
19.
20.

23.

26.
28.

32.

32.

33.
34.

3.
4.

6.

7.

9.

11.
14.
18.

21.

24.
25.

27.
28.
29.
30.

Krossgáta

Lausnir
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Það var mikil spenna í
mönnum fyrir Ólympíu-
leikunum í London sumarið 
2012. Bræðrafélagið hafði 
sérstaka ástæðu til tilhlökk-
unar, enda með tvo bræður sem
kepptu á leikunum, hand-
boltahetjurnar Kára Kristján 
Kristjánsson og Guðjón Val 
Sigurðsson, heiðursmeðlim. 
Menn völdu sér hlutverk, fundu 
til áhöld, tæki og tól og úr varð 
þessi stórfína forsíða.

Eins og með knattspyrnu-
forsíðuna 2010, þá vorum við 

fl jótir að reka okkur á það
hversu lélegu formi við erum 
í og er engu líkara en að sumir
búninganna séu hreinlega 
málaðir á manninn!

Ekki kom til greina að mæta 
í þessum búningum í Dalinn 
á Þjóðhátíð, enda spengilegar
spjarir og ekkert sérstaklega
efnismiklar í fl estu tilfellum! 
Laui bróðir mætti reyndar með 
kraft lóðið og skoraði á menn í 
lyft ingakeppni við stóra pallinn 
á mánudagsmorgninum.

Samkvæmt nýjustu mælingum
Capacent Gallup lesa 11,6 prósent 
Íslendinga á aldrinum 12 til 80 ára DV. 
DV, sem áður hét Dagblaðið Vísir og 
varð til er Dagblaðið og Vísir samein-
uðust í nóvember 1981, kemur út
tvisvar í viku - og er fj öldi lesenda þess 
20,5 prósent af þeim fj ölda sem les
Fréttablaðið; 30 prósent af fj öldanum 
sem les Fréttatímann; 37,4 prósent 
af þeim sem lesa Morgunblaðið, sem
kemur út sex daga vikunnar og er 
aðeins selt í áskrift  ólíkt tveimur síðast-
töldu blöðunum - og síðast en ekki síst 
er fj öldi lesenda DV, miðað við mæl-
ingu Capacent Gallup í desember síðast 
liðnum, innan við 40 prósent af þeim 
fj ölda sem les Bændablaðið en ekki þarf 
að taka fram að Bændablaðið er mál-
gagn bænda og landsbyggðarinnar og 
kemur út hálfsmánaðarlega.

11,6 prósent Íslendinga 12 til 80 ára lesa 
DV, sem kemur út tvisvar í 
viku. Í eiginlegum skilningi 
er DV því ekki stórblað en 
þetta á alls ekki við í óeigin-
legum skilningi því stærð 
hluta er afstæð, eða svo 
mætti ætla út frá því hvernig 
blaðamenn DV - að minnsta
kosti sumir - tala. Einn allra 
stærsti blaðamaður DV, í 
óeiginlegum skilningi, er 
fréttaastjórinn, Ingi Freyr 
Vilhjálmsson. Nú kallar 
hann eft ir því að bæjarstjóri 
Vestmannaeyja hætti að 
tala máli landsbyggðar-
innar, því Vestmannaeyjar sé 
svo óskaplega fámennar og íbúar þeirra 
séu til dæmis ekki nema „1,66 prósent 
af heildaríbúafj ölda í hafnarborginni 
Hull á austurströnd Englands“ og segir
bæjarstjórann ala á heimsku með tali 
sem sé „systir þjóðernishyggjunnar“ - 
„ras-ískt og borulegt“.

Þegar Ingi Freyr Vilhjálmsson talar 
um Vestmannaeyjar mætti ætla að 

hann væri ritstjóri á víðlesnu stór-
blaði eða jafnvel að hann stýrði heims-
frægu frétta-„magasíni“ á borð við
Newsweek eða Time. Ísland verður að 
örþjóð í munni Inga Freys og Vestmanna-
eyjar að örsmáu sjávarþorpi, upp fullu 
af heimahagarembing. Það er eins og 
Ingi Freyr telji sig sitja á einhverjum 
sið-ferðislegum stalli. Þaðan sem hann 
geti dæmt Vestmannaeyinga og aðra 
utan höfuðborgarsvæðisins sem boru-
lega rasista fyrir að benda á að töluvert 
hærra hlutfall skatttekkna ríkissjóðs 
sé afl að á landsbyggðinni en hið opin-
bera eyðir þar - og benda á að það gæti 
minnt á hvernig komið var fram við 
nýlendur hér áður fyrr. Ef til vill telur 
hann að oddvitar sveitastjórna eigi 
ekkert að vera að tjá sig opinberlega, 
nema kannski þeirra fi mm stærstu. 
En alls ekki oddviti 12. stærsta bæjar-
félagsins, eins og hann hefur bent á að 
Vestmannaeyjar séu.

Ingi Freyr talar eins og stjórnmálamenn 
gerðu í nýlenduríkjunum. Sem gerðu 
lítið úr allri óánægju með það hversu 
lítið af þeim verðmætum sem afl að 
væri í nýlendunum yrði þar eft ir og 
sögðu að nýlendurnar væru, þrátt fyrir 
að vera traustur hluti af efnahagskerf-
inu, „menningarlegt núll“ sem hefðu 

ekkert með að skipta sér af því hvernig 
hinir háu herrar nýttu verðmætin sem 
afl að væri þar. En það voru leiðtogar, í 
bæði eiginlegum og óeiginlegum skiln-
ingi, heimsvelda; sem teygðu anga sína 
milli heimsálfa. Þeir stýrðu ríkjum sem, 
ásamt nýlendunum, töldu tugi - jafn-
vel hurdruði - miljóna íbúa. Ingi Freyr 
er hinsvegar fréttastjóri á örblaði sem 
dreift  er meðal, að hans sögn, örþjóðar. 
Örblað Inga Freys les rétt rúmlega
tíundi hver Íslendiungur - 11,6 prósent.

Og það er bara nákvæmlega ekkert 
sérstakt við DV - nema kannski þessi 
fáránlega siðferðislega vandlæting 
þeirra í garð annarra sem birtast 
vel í orðum fréttastjórans og Gula
pressan, Loki og virkir í athugasemd-
um. DV er menningarlegt núll að því 
leyti að það er ekkert sem aðgreinir það
menningarlega frá öðru örblöðum sem 
gefi n eru út hér á landi. Hvaðan kemur 

þessi rembingur og þessi 
trú á æðri siðferðiskennd 
DV-penna eins og Inga 
Freys, misskilningurinn 
um sérstöðu og æðra vægi? 
Þetta er bara eitt örblað af 
mörgum á Íslandi þar sem 
fréttir eru skrifðar mis-
vel; blaðamenn DV reyna
stundum að kafa ofan í mál 
og koma stundum auga á 
fréttapunkta sem öðrum 
yfi rsést og geta þá nælt sér í 
fl eiri músarsmelli, selt fl eiri 
blöð, greitt meiri skatta 
og borgað starfsmönnum
sínum laun. Það er fl ott: 

DV-pennar er áhugasamir og iðnir; DV 
er hluti af íslenskri „fj ölmiðlafl óru“ og 
tekur þátt í umræðunni um menn og 
málefni. Enginn tekur það af þeim: Þeir 
tjá sig um viðkvæm mál - þeir eru eitt af 
dagblöðunum á Íslandi.

En hvað er Ingi Freyr að tala um þegar 
hann talar um að alið sé á heimsku 
með rasísku og borulegu tali, sem sé 

í ætt við þjóðernishyggju? Hamrar á 
fámenni Vestmannaeyja og telur það 
svar við gagnrýni bæjarstjórans. Talar 
eins og íbúar landsbyggðarinnar séu 
alveg nógu góðir til þess að afl a ríkinu 
tekna, en ekki að vinna fyrir það í sinni 
heimabyggð. Hann elur á sundurlyndi 
og virðist vilja stækka það gap sem 
er á milli „okkar” og „þeirra”, fólks-
ins á höfuðborgarsvæðinu og lands-
byggðarinnar. Ingi Freyr veltir sér upp 
úr minnimáttarkennd og segir það 
sem hann heldur að einhverjir DV-
kommentarar vilji heyra: Ísland er voða 
lítið og ómerkilegt en Vestmannaeyjar 
eru agnar smáar; bæjarstjóri í svona 
litlu bæjarfélagi hefur ekkert með það 
að tjá sig um staðsetningu opinberra 
starfa. Ykkur væri réttast að þegja og 
þakka fyrir að fá að tilheyra örþjóðinni 
Íslandi. Það er með svona neikvæðni 
og skömmum sem Ingi Freyr fær þó 
þetta marga til að lesa DV - liðlega 
1/10 Íslendinga lesa blaðið. Tal hans er
systir sjálfshaturs borulegt og löðrandi 
í minnimáttakennd: Honum þykir
Ísland ómerkilegt og lítið í heild  -
allir Íslendingar sem leyfi  sér að vera 
stoltir af uppruna sínum séu þjóðhætt-
ulegir rasískir þjóðernissinnar. Sem ali 

á heimsku, tali eins og vanvitar og eigi 
ekkert með að gagnrýna hvar opinberu 
fé sé eytt. 

Fjölmiðlamenn ættu að hætta að tala 
svona og fara að átta sig á því að þó 
einhver komi frá fámennu byggðarlagi, 
þá geti hann haft  eitthvað til síns máls. 
Þó Ísland sé fámennt erum við ekki öll 
steypt í sama mót. Það er enginn eins 
og upplifun okkar af heimahögunum 
hefur töluverð áhrif á okkur - á þátt í að 

móta sýn okkar á heiminn. Eyjamenn 
og Reykvíkingar eru ekki eins, Vestur-
bæingur og Breiðhyltingur eru ólíkir, 
Gafl ari og Garðbæingur einnig. Það 
hvar maður elst upp hefur mótandi 
áhrif á mann og eft ir því sem staðurinn 
er afskekktari þeim mun þéttriðnara 
verður samfélagið - sýn íbúanna ekki öll 
eins en samt á einhvern óáþreyfanleg-
an hátt ólík sýn annarra. Enginn er ey-
landi, en allir eru ólíkir. Samfélög ólíkra 
manna geta þó upplifað sammkennd, 
skapað sér sérstöð og jafnvel mótað sér 
örlítið sérstæða menningu. Þó menn 
séu stoltir af uppruna sínum og ánægðir 
með að vera hluti af tiltekinni þjóð,
bæjarfélagi eða borgarhverfi  byggir 
það ekki á hatri í garð nokkurs - það er 
ekki þjóðernishyggja að vera laus við
minnimáttarkennd og það er ekkert
rasískt við það að vera stoltur af því 
að tilheyra tilteknu sveitarfélagi. Ingi 
Freyr er langt frá því að vera heimsk-
ur, örugglega fínn peyi, en hann
talar stundum eins og vanmátta kjáni.
Íslensk þjóð getur vel lifað við það 
að eiga fj ölmiðlamenn eins og hann, 
meðan við munum það að orð hans eru 
enginn stóri sannleikur og sýn hans á 
hlutina engu réttari en sýn annarra.

12. stærsta bæjarfélag landsins

Heimaklettur kostar sem
betur fer ekki neitt
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FFjjöölllliisstaammeennnniirrnniirr ÁÁssttþþóórr  ÁÁggúússttssssoonn oogg ZZinnddrrii FFrreeyyr RRaaggnnaarrssssoonn 
CCaaiinnee hhaaffaa uunnddaannffaarriinn áárr vveerriiðð fjfj ööllmmeennnniinnggaarrffuulllltrúúaarr VVKKBB ogg hhéldu 
nnýývveerriiðð íí ppííllaaggrríímmssfföörr ttiill JJaappaannss mmeeðð  þþaaðð ffyyrriirr aauuguumm aaðð llæærraa hhaaiikkuu 
ffrráá mmeeiissttaarraa FFuujjiiwwaarraa MMaassaattoo..  Þeeiim fannnnsstt sseemm þþjjóóððhhááttííððaarrllööggiinn 
nnææggððuu  eekkkkii eeiinn  oogg sséérr ttiill  þþeessss aaðð lýsa þþeeiirrrrii fjfj  ööllsskkiillvviittlleegguu  rreeyynnsslluu 
seemm ÞÞjjóóððhhááttííððiinn eerr oogg ttiill  þþeessss aaðð kkoommastt nnæærr þþvvíí mmaarrkkii ffaannnnsstt þþeeiimm  
sseemm  hhaiikkuu lliissttiinn eeiinn  ddyyggggððii ttiill..  Eftft iirr fjfj óórraarr vviikkuurr  íí bbaammbbuusshhrreeyyssii,, 
mmeeðð eekkkkeerrtt ttiill  aaðð ddrraaggaa  ffrramm llíífifi  ðð nneemmaa hhrrííssggrrjjóónn oogg ssaakkee,, hhaaffaa  þþeeiirr  
fééllaaggaarr ssnnúúiiðð aaftft uur,, ttiillbbúúnniirr ttiill aðð deeiillaa aaffrraakkssttrrii eerrfifi ððiiss ssíínnss mmeeðð
ddyygggguumm lleesseenndduumm ÞÞrrosskkaahheeftft iiss.. NNjóttiiðð  vveell!!

FáFF ðuðuu mmmérérér hhhönönönd d d þíþíþínanaa
svvoooo égégégg ggetetetiiii leleleleititititt t t þiþiþiggg
égég eeer r r fufufuf llllurur

GnGnGnGnægægægæ ð ð ð afafaf vvvíníníniii
ViViViViskskský ý ý ý í í glglglasasasiii
drdrdrdrekekekekk k k k sasasammmt aaaaf f f f sts útúútút

GeGeGeGengngngng yyyyfi fi fi fi r rr r brbrbrb úúúú
eieieie lílílífrfrfrra a a mimimiminnnnnnininingagagag
enenene dadada ííí ttttjöjöjöjörnrnrnrnininini niniini

SöSöSöSöngngngururrinininnnnnn ómómómómararr
slslsllitiititinininnn stsststrererengngngururu
LáLáLátrtrtt atatttjajajajaldllld ttæmæmæmæ isisisstttt

SöSöSöSöngngngngurururur íííí bbbbrerererekkkkkkuuu
HlHlHlHljójójójómamamamandndndndii i i fefefefegugugugurðrðrðr
LeLeLeLegggggggg mmmmigigigig íííí ddddauauauauðaðaðaðagágágágámnmnmnmnumumumum

TjTjTjörörö nininin n nnn gágággáraraaastststst
gegegegengngngng uuuum m m m íí hehehehennnnnnnni,i,i, hhhhugugugugsisiisi
kykyyynsnsnsnsjújújújúkdkdkddómmmmurururur

DrDrDrD ekekekkkukuumm afaff sssstútútúúttt
sösösösöngngggvövöökvkva a í í í kúkúkúkúttt
hehehh ntntnn úúúttt

ÆðÆðÆðÆðururininn n  á á vavavav tntntninininuu
vívívíkukurr hlhlljójójóðlðlðlegeggaaa
fyfyririir r þvþvagaga iii

BaBaB ssssininn n dydydynunun rr
eieinsn  og þrþrumur að nóttu til
eiturlyf í technotjaldi

GlGlGlGlitititi rarararandndndndi i ststjöjöjöjörnrnrnuuurr
áááá sassasatítítítínsnsnsnsvövövöv rtrtrtrtumumumum hhhhimimimimnini
PiPiPiPisssssssaaaa í í í í bubububuxuxuxuxurnrnrnr arararar

DaDaDaDansnsnsn vvviðiðiðið sstótórtrtrtr sssviviðððð
MiMiMiMisssss i i i drdrdrdrykykyy kikikik nnnnnnn
týtýtýndnddururrr aaaað ð ð ð eieeeilílílílífufufufu

DjDjúpúpbblá augu
sekk í hyldýpi lostans
ríðandi í brekkunni

SiSiSiSitjtjtjandididdi íí bbbbrerererekkkkkkkkuuuu
rerereregngngng iði  skekellllurururur áááá mmmmérérérr
spspsppjajajajalllllla aa við ð ælælælæ uuu

ÁÁ fj fj ölölölfförnummm vvvegegggii
HiHitttti i seleebb
tetek kk ses lfí

BeBeBekkkkkkjajajabíbíbílllll bbbrururunarr
ststanansasar r r ogog ddokokara vviðið
Skímó ó ómómarr í græjumm
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Eft ir heilmiklar vangaveltur
varðandi þema heft isins 2013
komumst við að þeirri 
niðurstöðu að líkja eft ir mynd, 
sem Ástþór Ágústsson lumaði á, 
af big band sveit.

Við dressuðum okkur upp og 
skelltum okkur niður í Tón-
listarskóla Vestmannaeyja 
þar sem að Jarl Sigurgeirsson, 
góðvinur félagsins, útvegaði
okkur hljóðfæri. Útkoman varð 
þessi skemmtilega mynd sem var 
tekin af Bjarna Þór Georgssyni á 
laugardegi Goslokahátíðar 2013.

Fæstir meðlimanna á myndinni 
spila á það hljóðfæri sem þeir 
halda á eða sitja við. En meðan á 

myndatöku stóð þótti mönnum 
nauðsynlegt að prófa hljóðfærið 
sitt og athuga hvort það virkaði 
ekki örugglega. Hávaðinn og 
óhljóðin sem því fylgdu voru 
óbærileg á köfl um og um tíma 
leit út fyrir að ljósmyndarinn 
myndi gefast upp og ganga út. 
Það fór sem betur fer betur en á 
horfðist og náðum við að klára 
myndatökuna áður en allt sauð 
upp úr!

Þess má geta að í tilefni af 15 ára 
afmælis VKB, um sumarið 2013, 
var fl ikkað uppá logo félagsins. 
Nýja logoið, sem má sjá á
forsíðunni, var unnið í samstarfi  
við Kára Yngvason.
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Aðalsteinn
Baldursson

Huginn HelgasonArna Huld
Sigurðardóttir

Inga Ragna
Guðgeirsdóttir

Ágúst Gísli
Helgason

Íris SigurðardóttirÁgúst Óskar
Gústafsson

Jóhanna Inga
Jóhannsdóttir

Árni Þorleifsson Kastíel Sigurhansson

Ársæll Sveinsson Kári Snær &
Þórður Ágúst

Ásgerður
Jóhannesdóttir

Kiddi GoggaBirgit Jóhannsdóttir Kristbjörg Unnur 
Friðbergsdóttir

Bjarni Þór
Georgsson

Arnar Gísli Jónsson

Davíð Egilsson Margrét KristinsdóttirEðvald Sigurðsson Ólöf Ragnarsdóttir

Eiríkur Þorsteinsson

Óskar Jósúason

Elmar Hrafn
Óskarsson

Perla KristinsdóttirElvar Breki
Friðbergsson

Ragnheiður Rut
Georgsdóttir

Esther Bergsdóttir Ríkharður Zoëga
Stefánsson

Eva & Steini Rósa SveinsdóttirFjóla Finnbogadóttir Sigurður Einar
Einarsson

Fjóla Margrét
Róbertsdóttir

Sigurþór Hjörleifsson

Gilli Foster &
Jóhanna Jóhanns

Sindri ValtýssonGísli Stefánsson &
Arna Rún Gísladóttir

Skapti Örn ÓlafssonGuðbjörg Helgadóttir Sophia & Haris
Sóleyjarbörn

Guðbjörg
Ragnarsdóttir

Stígur HannessonGuðjón Ásgeir
Helgason

Svenni & Ingunn Lísa

Guðlaug Sigríður
Tryggvadóttir

Tómas Pétursson

Guðrún Jónsdóttir Þórarinn HjörleifssonHaraldur Sverrisson Þórarinn SnorrasonHenný Moritz Þórey
Friðbjarnardóttir

Hildur Gísladóttir Þórína Ottoman
Baldursdóttir

Hólmgeir Austfjörð Þuríður Kristín
Kristleifsdóttir

Hrafn Sævaldsson

Ævar Þórisson
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BLAKSÍÐA.. .

1. Hver/Hverjir prýddu fyrstu
forsíðu Þroskaheft is?

2. Árið 2007 kom út glæsilegt Þroska-
heft i þar sem fallegir geimkallar 
prýddu forsíðuna. Hvað eru margir 
geimkallar í bláum búningum?

3. Árið 2012 fóru meðlimir VKB 
á Ólympiuleikanna og á forsíðu 
Þroskaheft is það ár er hægt að 
sjá í hvaða keppnisgreinum þeir
kumpánar kepptu. Nefndu allar 
keppnisgreinarnar.

4. Meðlimir VKB eru allir góðir 
í fótbolta og það sást bes á for-
síðu Þroskaheft is 2010. En hver er
þjálfarinn?

5. Árið 2006 var gott ár. Þá voru Pink 
Panther og Garfi eld með vinsælustu 
bíómyndunum í kvikmyndahúsum 

og forsíða VKB sýndi bændur í réttu 
ljósi. Hvar er þessi  mynd tekin? Og 
af hverju er Símon með sólgleraugu?

6. Árið er 2008 og VKB heldur upp á 
10 ára afmælið sitt. Bræðurnir ákváðu 
að stilla sér upp í fallega hópmynd og 
í bakgrunni má sjá gríðarlega stórt 
fj all sem hefur mikla merkingu fyrir 
meðlimi VKB. Hvaða fj all er þetta og 
af hverju er það þeim svo hugleikið?
*Bónusspurning: Hverjir eru með 
hatt á myndinni?

7. Árið 2013 var í fyrra og þá kom 
út Þroskaheft i eins og alltaf í öll þau 
ár sem haldin hefur verið Þjóðhátíð. 
Í tilefni þess ákváðu meðlimir VKB 
að semja lag og sýna það, á forsíðu 
Þroskaheft is, hvað það er töff . Hvað 
heitir hljóðfærið sem Gústaf heldur á 
og af hverju er Haffi   svona asna-legur 
á svipinn?

8. Árið 2005 kom á eft ir árinu 2004 
og allir vita að 2004 er töff  ár fyrir 
Þroskaheft i vegna þess að þá kom 
út fyrsta opinbera Þroskaheft ið. En 
hverjir prýða forsíðu Þroskaheft is 
2005? 

9. Árið 2011 kom út Þroska-
heft i fyrir vestmannaeyska þjóð og
sýndi Þroskaheft i fyrstu ríkisstjórn 
Vestmannaeyja. Hvað eru margir 
með bindi og hvað eru margir með
slaufu á forsíðu Þroskaheft is 2011?

10. Það hafa alltaf blundað miklir 
einræðistilburðir í meðlimum VKB 
og á forsíðu Þroskaheft is árið 2009 
má sjá tvo meðlimi sem skipuðu 
sig sjálfa einræðisherra og börðust 
hetjulega. Hverjir eru einræðis-
herrarnir og hverjum eru þeir að 
reyna að líkjast?

Svör sendist á vinirketils@gmail.com. Einnig er hægt að
skrifa svörin niður á blað og koma þeim til Haff a kanslara. Við 
mælum eiginlega frekar með því.

Í tilefni þess að nú í ár eru 10 ár frá fyrstu útgáfu Þroskaheft is 
er tilvalið að hafa getraun um fyrri heft i. Hérna eru 10 spurn-
ingar um heft i fyrri ára og þú lesandi góður getur skemmt þér 
við að fi nna svörin og senda þau inn til að hafa möguleika á 
verðlaunum. Í verðlaun eru:

1. sæti - Þroskaheft  Plakat 2014 með eiginhadaráritun allra
     meðlima VKB
2. sæti - Faðmlag frá fyrrum forseta VKB, Helga Ólafssyni
3. sæti - High fi ve frá núverandi gjaldkera VKB, Kára Kristjáni
4. sæti - Höfuðhnippsheilsa úr fj arska frá núverandi Kanslara
     félagsins, Haff a Halldórs




