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Kæri lesandi,
Jæja þá erum við enn eina ferðina kominn hér saman á ný á Eyjunni björtu (nú leik ég
þér lag) til að halda hátíðlega okkar stærstu og merkilegustu hátíð Eyjaskeggja. Og nú
loksins eftir áralanga einokun á fjölmiðlamarkaði yfir þessa hátíð er loksins komin
almennileg samkeppni þar sem nú í fyrsta sinn kemur út hefti Bræðrafélagsins VKB,
ÞROSKAHEFTI. Við fögnum því og hrópum húrra yfir dugnaðinum í þessum ljúflingum
og vösku drengjum fyrir að standa á móti ofuröflunum og sýna í hvað okkur býr.
Þegar það var komið mér út í horn eitt skipti á skemmtikvöldi VKB og beðið mig (skipað)
að verða Ritstjóri Þjóðhátíðarheftisins varð ég djúpt snortinn, en þegar ég heyrði að það
væri okkar eigið Þjóðhátíðarhefti var ég fljótur að Finna upp á ótal afsökunum til að
koma mér undan þessari ábyrgð, enda hélt ég þetta vera bilun og væri í raun aldrei
hægt að framkvæma. Eftir langan tíma, blóð svita og tár sá ég svo fram á það að þeir myndu ekki haggast og
þessum snepli væri búið að klína á mig.
Eftir stutta skipulagningu setti ég menn í ritnefndir og eftir mánaðar vinnu skiluðu þeir mér því efni sem þeir hefðu
náð að safna saman. Þar t.d. voru uppskrift eftir mömmu hans Sindra af pönnukökum og leiðbeiningar að hjólreiðapumpu á hollensku! Þá sá ég fyrst í hvað stefndi og að ég þyrfti í raun sjálfur að gera eitthvað og þykir mér það miður
að þessari stöðu skuli fylgja vinna. Svo ég fór í það að reyna finna góða penna fyrir heftið og reyndist það ekki erfitt,
en aftur á móti var mun erfiðara að finna menn með viti til að skrifa með þessum pennum. Ég sendi því strákana í
strangt 4 vikna aðhald í íslensku og greinaskrifum hjá Hugo og árangurinn lét ekki á sér standa. Greinar hrönnuðust
inn látlaust og margt alls ekki vitlaust... Ég fór því í það hlutverk að velja úr og hafna og fylgdu mörgum greinum alls
kyns fríðindi sem ég kann vel að meta og þegar upp var staðið var komið þetta frábæra hefti sem við erum stoltir að
kynna, allir sem einn og einn sem allir!
Ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengra og vil ég óska landsmönnum nær og fjær og þá helst Eyjamönnum til hamingju með þessa glæsilegu hátíð og lengi lifi VKB.
Ritstjóri Þroskaheftis,
Guðmundur Kristján Eyjólfsson

Útgefandi: Bræðrafélagið Vinir Ketils Bónda
Ritstjóri: Guðmundur Kristján Eyjólfsson (gvendur101@hotmail.com)
Ábyrgðarmaður: Guðmundur Kristján Eyjólfsson
Umbrot og hönnun: Andri Hugo Runólfsson (og þeir sem nenntu að sitja með með honum yfir tölvunni!)
Prentun: Prentsmiðjan Eyrún
Sérlegur fræðari, ráðgjafi og andlegur leiðtogi: Fosterinn. Hann á líka æðislega heimasíðu, www.fosterinn.org!
Frekari upplýsingar: www.vinirketils.com
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AA Milne var í meira lagi merkilegur maður. Hann var með eindæmum
orðheppinn og honum hrötuðust á tönn ófa gullkornin um ævina. Hér
gefur að líta það helsta úr spakmælasafni AA Milne.
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Þú byrjar ekki til að hætta
Eitt er að vera í buxum og annað í brók
Þögn er þumalfingur
Það er engin máltíð án meðlætis
Betra er að þeysa flötu en að hafa þýfufleyti
Hægðir henda
A fly can't bird, but a bird can fly
Why does a chiken? I don't know why
Fátt er verra en 7-11 slysið
Það hendir að menn hafi ótímabundið sáðlát
Þar sem tré vaxa niður á götu þar er Helgi Tarzan
Markmörðum er margt til lista lagt
Drullaðu þér úr sætinu mínu, helvítið þitt!
Frár er á fæti tungulaus maður
Það er löglegt að hafa lime
Betra er að vera upp á hól en 6 fet undir honum
If in doubt, throw it out!
Betri er einn bjór í hendi en tveir upp í tré
Fyrsta skrefið að mistökum er að reyna
Það þarf tvo til að ljúga. Einn til að ljúga og annan til að trúa.
Ef amma mín hefði eistu þá væri hún afi minn

Hinn merkilegi AA Milne

Hvað líkist hálfri appelsínu? Hinn helmingurinn!
Jóhann Halldórsson, varaforseti VKB, á sér bróður í félaginu, nánar tiltekið
tvíburabróður. Jæja Jóhann ...
Mesta afrek í lífinu:
Þegar að ég fór sem Símon á grímuball og vann. Besti búningurinn og kostaði
ekki neitt...
Vandræðanlegt augnablik:
Þegar að ég fór á Sjóvá Almennra námskeið og leiðbeinandinn á námskeiðinu sagði að allir inni í
salnum væru einstakir, benti síðan á mig og sagði “þú ert einstakur", sem var mjög fyndið sérstaklega þar sem að bróðir minn sat við hliðina á mér!
Skemmtilegar setningar sem þú hefur fengið á þig í gegnum tíðina:
- „Ert þetta þú eða bróðir þinn?“
- „Hvernig þekkirðu þig eiginlega í sundur.“
Eitthvað að lokum:
Ef þú sérð mig í dalnum og það er ekki ég þá er ég bróðir minn!
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„Ég þurfti að fara á 10-12 daga kúr, með ræpu allan tíman!“
Viðtal við Stein Ármann Magnússon!

Á síðasta aðalfundi félagsins hlotnaðist Steini
Ármanni Magnússyni sá heiður að hljóta kosningu
sem heiðursmeðlimur VKB. Af því tilefni þótti
okkur tilhlýðilegt að senda einhvern á stúfana til
að taka við hann viðtal. Sindri Freyr Ragnarsson
varð fyrir valinu, þar sem hann hafði hvort eð er
ekkert annað að gera!

Þetta hefur verið einhver subbulandi.
Já þetta hefur verið einhver subbulandi, einhver
viðbjóður. Þeir hafa ekki einu sinni tímt að kaupa
kol í hann til að síja hann. En ég var allt í einu
staddur inni í þessu tjaldi hjá ykkur, Vinir Ketils
Bónda, svo fæ ég þessa sendingu bara hvað ...
ári seinna, eða tveim árum seinna?

Segðu mér Steinn,
hvað er á döfinni hjá
þér um verzlunarmannahelgina í ár?
Ég hugsa að ég verði
bara heima hjá mér í
múrviðgerðum. Konan
ber bara í mig kalda
bjóra og ég klára þetta
bara.

Mig minnir að þetta
hafi verið 2000 ...
Jahh, fjórum árum
seinna! Hvaða flashback var það að allt í
einu að fara að senda
mér þetta?

Það var lagt fyrir á
fundi að þú yrðir
gerður að næsta
Bara kraftur í manheiðursmeðlimi VKB.
ninum?
Jah, jú jú ég man vel
Jáh, maður er náttúrueftir þessu þegar ég var
lega kominn á þann
að fíflast í ykkur. Þið
aldur að maður hefur
vilduð nú vera fyndnari
ekki lengur eins mikið
en ég fyrst! En segðu
gaman af þessum útimér eitt, eruð þið allir
hátíðum. Og í öðru lagi Steinn Ármann með Bogga á góðri stundu, inn í VKB
Vestmannaeyingar eða
er ég giftur og svo er ég tjaldinu hina örlagríku Þjóðhátíð árið 2000.
hvað? Og hver var
svo kvensamur að ég vil
Ketill bóndi? Var það
helst ekki vera innan um mikið af kvenfólki þegar einhver bóndi í Vestmannaeyjum eða...?
ég fæ mér í glas. Fínt að vera innan um konuna,
hún verður voða glöð. Mér gæti dottið eitthvað Já. Ketill bóndi var góðkunningi okkar sem við
brjálæðislegt í hug ef ég færi t.d. á þjóðhátíð, þá tókum uppá arma okkar í einu teiti. Síðan
myndi ég reyna að ná mér í eitthvað svona yngra! fygdi hann bara félaginu. Hann var nú reyndar
Sem er náttúrulega alger fásinna.
bara spýta.
Já já. Við héldum Killer hátíð. Það byrjaði '86 þá
Nú ert þú orðinn heiðursmeðlimur VKB, fórum við allir í Þórsmörk, á síðasta degi eftir mjög
hvernig líst þér á það?
skemmtilega verzlunarmannahelgi. Á meðan við
Þetta kom mér mikið á óvart. Mér þótti þetta vorum að bíða eftir því að koma okkur til baka þá
soldið sérstakt sko, Vinir Ketils Bónda. tálgaði ég einhverja trjáhríslu til og ég veit ekki
Hverskonar félagsskapur er þetta eiginlega? alveg af hverju mér kom þetta í hug. Ég tálgaði út
á hana "Killer´86". Þetta var oddhvasst í sitthvorn
Þú komst nú einusinni inni í tjald til okkar ...
endann og þetta þótti öllum fyndið, "Killer'86!".
Já, ég var bara allt í einu kominn þarna inn í Þannig við héldum hátíð fjórum árum seinna,
tjaldið til ykkar og byrjaði að fíflast. Einhver ykkar "Killer'90". Við Kátir Piltar sömdum einmitt lag um
gaf mér síðan sjúss af landa.. Ég kalla sko ekki þetta:
allt ömmu mína í drykkjunni en ég þurfti að skila
honum uppúr mér aftur. Var samt orðinn vel "Fjórða hvert ár sjattlast múgurinn,
hífaður. Hehehehe ... Þetta var ekki eins góður hún heillar ólgandi Krossáin.
landi og á austurlandi.
Og þangað austur að,
Er ætt af stað að finna Killerinn. KILLERINN!!!"
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heiðursmeðlimur VKB?
Ég náttúrulega veit lítið um þessi samtök, en ég
varð hrærður og glaður þegar ég fékk þessa
sendingu frá ykkur...og ég felldi tár og ég grét
eins og smábarn, óhuggandi með ekkasogum.
Þetta var svo fallegt.

Killer hátíðin var haldin ´90 og svo ´94 uppá
Þingvöllum, en var í einhverju skötulíki. Þær hafa
sem sagt lagst af, en það væri nú gott að
endurTvekja Killer hátíðina.
Já, eitthvað fannst mér ég kannast við þetta!
Hvernig væri ef VKB og Killer myndu sameina
krafta sína og skella upp eins og einni hátíð
við tækifæri?
Já! En ég efast nú um að við komum familíunum
til Vestmannaeyja.

Ég býð þig hér með formlega velkominn í
félagið.
Já, ég þakka. En gerir félagið eitthvað annað en
að hittast bara á þjóðhátíð? Eruð þið Týssarar
eða Þórsarar?

Heyrðu, snúm okkur að öðru. Steinn, hvernig
ertu í tippinu?
Ég er bara fínn í tippinu! Já já, er náttúrlega giftur
maður, einnar konu maður. Þá er maður hættur
að fá orm í rörið. Heheeh! En það er líka gaman
... en mér þótti það ekkert leiðinlegt þegar ég fékk
orminn! En þegar ég var búinn að fá hann, þá
þótti mér það leiðinlegt. Reyndar skilst mér það
núna með klamedýuna að þú takir eina eða tvær
töflur og málið er dautt. Ég þurfti að fara á einhvern 10-12 daga kúr, með ræpu allan tíman!
Mátti ekki drekka brennivín ... Það var svona
bábiljan um að sýklalyf og áfengi fara ekki saman,
sem er ægilega vont fyrir mann eins og mig.

Þetta er allt runnið undir sama hatt. Allt fallið
undir ÍBV.
Árni bara kominn aftur og svona. En segðu mér
eitt. Er Garðar frændi minn í þessum félagsskap?
Hann er ljóshærður. Varð frægur fyrir það að fara
út að róa í einhverju fiskikari í sundbol af systur
sinni!

Er þetta ekki bara einhver kerlingarsaga?
Blæs maður bara ekki á þetta?
Ég veit það ekki ... já já, en ég verð fertugur núna
í október og er ennþá alveg brjál graður. Þetta
endist greinilega eitthvað hjá mér, en ég er nú
farinn að runka mér aðeins minna en ég gerði.

Við erum orðnir 23.
23! Heldurðu að það sé veisla?!

Jú jú, ég kannast við kauða. En hann er ekki
í þessum félagsskap, enn sem komið er.
Já en þegar ég kom á þessa þjóðhátíð 2000 til að
skemmta þá held ég bara að þetta hafi verið í
fyrsta skipti sem ég kom á þjóðhátíð. En hvað
eruð þið ... eða við orðnir margir í þessu félagi?

En að lokum þá langar mig bara að bjóða þig
velkominn í tjaldið hvenær sem er á komandi
þjóðhátíðum.
Ok! Thank you sir. Bið að heilsa félögunum!

Nú nú! Hvað kemur til?
Já, en það er ekkert langt síðan. Nei, ég var
vanur að kippa í vininn 3-4 sinnum á dag. Síðan
ég var ... hvað eigum við að segja 14-15 ára, þá
var það reyndar oftar. En ég var í þessu svona 34 sinnum á dag. En þetta hefur dottið niður hjá
mér aðeins, þannig að ég missi úr heilu dagana
orðið.

Zindri Freyr Ragnarsson

Ekki er það aldurinn?
Ætli það sé ekki bara það.
Eða er það kannski tíminn, hefuru ekki tíma til
að sinna þessu?
Jahh, það er alltaf tími til að kippa í ... þetta tekur
fljótt af. Ef að menn hafa frjótt ímyndunarafl, þá
tekur þetta mjög fljótt af.
En

hvernig

líst

þér

á

að

vera

orðinn
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VIÐ STYRKJUM VKB

Toppurinn
ORA
Krakkakot
Geisli
Mánabar
Ísjakinn
Lanterna
Skýlið

Guðfinna Sveinsdóttir
Sveinn Ásgeirsson
Ásgeir Þorvaldsson
Tryggva Más Sæmundssonar
Lára og Svenni á Reynisstað
Skapti Örn Ólafsson
Hva, Siggi Forklede þá eða?
Gróa Ólöf Þorgeirsdóttir

ÁRNI HJÖRTUR
ÞORSTEINSSON
Jón Kjartan Bragason
Himmi Nínon
Valgeir og Fríða
Ragga, Helga og Hrabbý
Soffa og Tolli
Villa og Bergur
Inveldur Theodorsdóttir

Fríða Sigurðardóttir
Ólafur Guðmundsson
Páll Magnús Guðjónsson
Jón í Sjólist
Símonía Helgadóttir
Margrjet Bjaddna
Gústi í Mjölni
Ágúst
Davíð
Atli Jóh
Íris
Óli Jói
Silvía Björk Birkisdóttir
Silja Rós Guðjónsdóttir
Helena Björk Þorsteins
Guðný og Leifur
(Já, það eru amma og afi!)
Viktoría Guðmundsdóttir
Halldór Ingi og Palli
Gunna og Bjaddni
Bræðurnir Kári og Gústaf
Lilja Júlíusdóttir
Guðmundur Ólafsson
Ella og Jói
Jófríður Jórunnardóttir (kis kis)
Durgur (það er kötturinn hans!)
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TAPAÐ FUNDIÐ
Týndi buxum um síðust helgi.
Finnandi vinsamlegast hafi samband við
Zindra Frey í síma.
Týndi peysu um síðust helgi.
Finnandi vinsamlegast hafi samband við
Zindra Frey í síma.
Týndi sokkum um síðust helgi.
Finnandi vinsamlegast hafi samband við
Zindra Frey í síma.
Týndi þremur tímum um síðust helgi.
Finnandi vinsamlegast hafi samband við
Zindra Frey í síma.
Týndi síma um síðust helgi.
Finnandi vinsamlegast hafi samband við
Zindra Frey í pósti.
Týndi skóm um síðust helgi.
Finnandi vinsamlegast hafi samband við
Zindra Frey í síma.
Týndi röddinni um síðust helgi.
Finnandi vinsamlegast hafi samband við
Zindra Frey í síma.
Týndi bol um síðust helgi.
Finnandi vinsamlegast hafi samband við
Zindra Frey í síma.
Týndi veski um síðust helgi.
Finnandi vinsamlegast hafi samband við
Zindra Frey í síma.

Týndi jakka um síðust helgi.
Finnandi vinsamlegast hafi samband við
Zindra Frey í síma.

Týndi debetkorti um síðust helgi.
Finnandi vinsamlegast hafi samband við
Zindra Frey í síma.

Týndi nærbuxum um síðust helg.
Finnandi vinsamlegast hafi samband við
Zindra Frey í síma.

Týndi afmæliskorti um síðust helgi.
Finnandi vinsamlegast hafi samband við
Zindra Frey í síma.

Týndi vitinu um síðust helgi.
Finnandi vinsamlegast hafi samband við
Zindra Frey í síma.

Brundóttur köttur glataðist á síðustu
Þjóðhátíð
Finnandi vinsamlegast hafi samband við
rúnkfélagið Kormák

Týndi gleraugum um síðust helgi.
Finnandi vinsamlegast hafi samband við
Zindra Frey í síma.
Týndi húfu um síðust helgi.
Finnandi vinsamlegast hafi samband við
Zindra Frey í síma.
Týndi tveimur bjórum um síðust helgi.
Finnandi vinsamlegast hafi samband við
Zindra Frey í síma.
Týndi belti um síðust helgi.
Finnandi vinsamlegast hafi samband við
Zindra Frey í síma.
Týndi Lundanum um síðust helgi.
Finnandi vinsamlegast hafi samband við
Zindra Frey í síma.
Týndi kreditkorti um síðust helgi.
Finnandi vinsamlegast hafi samband við
Zindra Frey í síma.

Orðskýringar VKB
- Klofbót - Skírlífisbelti
- Klofburður - Lauslæti
- Að þeysa flötu - Að eiga vingott við
flatbrjósta stúlku
- Flemmingur - Stemmning
- Fjölkúlutefli - Snóker
- Skyntmurður - Unglingabólur
- Bendilstýri - Tölvumús
- The old dirty Cleveland rim-fels punch Að taka allan pakkann í rúminu

FÆST EFINS
Aldraður afi minn með alzheimers
heilkenni. Veit ekkert hvað hann er að
gera!

EINKAMÁL
Vildi stúlkan sem ég átti innilega stund
með uppi í brekku á síðustu Þjóðhátíð
vinsamlegast hafa samband við mig. Það
misfórst því miður, sökum rænuleysis af
þinni hálfu að skiptast á símanúmerum.
Ef þú sérð þetta hittumst þá á sama stað,
á sama tíma. Kiss Kiss!
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gunar heyar öruglega og staðann í hálvleik var 2-núl. Eyjarmen
birjuðu firi halFleikin að fulur kravti og ljéku einns og þeyr sem
valdið hava og a fimtugustu og 2. mínudu fek einnar þórr gulið
tækiværi til að géra út um leykin Efvtir að haffa fenngið glæsiljega sendinngu fra attla johanssynni miðjamaninum unnga sem
hevur oftt verrið að sýnna snilldar taggta í summar og er búin að
vera ein besti leikmanur ibV i summar. Enn frammararar neytuðu
að geffast up og rikaður daþason skorraði ur vítti á 63 mínnutu
evtir að pál hjarðjar hafði brottið af cher. Evtir Þeta foru eijarmen munn sterkarri aðilyn i leyknum og átu mjögg got færi á lokka
minnótum leiksinns en gunar í markki frammarra varrði órullega,
fasst skott fra leikmani leyksins attla johanssynni.

11. ummferð landsbánga deildini fór framm í gærkvöldi þégar
frammarar dógu á módi ibv á laugadagsveli. Eijamen gerðu goda
fer sutur til reikjavikur og lökðu framm ara 1:2, og eru gomnnir í
hörguslag í tobbbarádu deyldarinar en frammarar sytja sem fasdast Á bodni deildarinar og hava nu leigið díu leki í röð án sígurs
og með Sama aframhli leyka þeyrr i 1 Deilt að ari.
Eija men fenku Ósga birjun þwí aður enn 2 minútur vouru liðnnar var markkavjélin gunar Heyðar þorvalldson búin að sogra firyr
ðá kvítklædu, frammhja eijamaninum gunari sig(oftt nevntur
unndir sig) markmerði þeira frammara. Firri halvleykurin var anars
mjögg fjörukur þar sem færinn komu Á færribandi Á báðunmhelminkum valarins. til margs um litið sjalvsstraust í lidi frammara missnotaði frammherjn lúnkni. anndri Fanar, 2 uplöggð fjæri
og hynum meginn hevði gunar heyðar át að gjéra bettur þjegar
han reindi að vibba ifir gunar i marginu semm sá við tilburrðum
margahæðsta leykmans deyldarinar. Á maga mínótuni þeiri 43
fenngu eijamenn dæmmda vídaspirnu þjegar eynar þor fell nyður
i vitateg frammara eftyr viðskippti við egert stefánnsson, Garrðar
örrn dómmari dæmdi ummsfifalaust vítaspirnu og ur Heni skorrai

Mér var falið að lyfta hulunni af leyndardómi þeim sem fylgir félagi einu
sem kennir sig við stafina VKB. Í þó nokkur ár hefur fólk verið að velta
fyrir sér hvaða fyrirbæri þetta er og hefur enginn komist að neinni haldbærri niðurstöðu. Því hef ég tekið það að mér að komast til botns í
þessu máli og kynna mér sögu þessa fyrirbrigðis til heildar.
Sagan hefst á merkilegum stað. Það tók mig þó nokkurn tíma að rekja
söguna alla leiðina þangað sem ég persónulega tel að upphafið sé, þó svo að
margir séu mér ósammála þá tel ég að upphafið finnist í handritum einum
sem fundust í Babylon. Eftir ítarlega rannsókn á þessum handritum þá hef ég
komist að þeirri niðurstöðu að þetta eru fyrstu rituðu heimildir sem til eru um
þetta magnaða fyrirbæri, VKB. Í þessum handritum sem eru frá því u.þ.b. 598
f.kr. er lýst sigri Nebuchadnezzar á Babyloniumönnum. Fá handrit eru til, eða
einungis 2 sem segja frá þessum sigri. Þar má sjá að Nebuchadnezzar
þakkar VKB fyrir stuðning sinn og staðfestu í aðför sinni að
Babyloniumönnum.
Samkvæmt þessum handritum þá vitnar
Nebuchadnezzar í lofsöngva sem tileinkaðir eru VKB. Óljóst þykir hver tengsl
VKB eru meðal gyðinga en í Talmútnum er hægt að finna fleyg orð sem
víðsvegar um heiminn og það greinir á hvort þau séu upprunalega úr
Talmútnum eða frá því fyrirbrigði sem við erum að skoða,VKB. Orðin hljóða
svona:"Vín í litlu magni opnar heila mannsins. Alger bindindismaður höndlar
sjaldan hinn mikla vísidóm."
Einnig hafa fundist heimildir fyrir því að Móses hafi tilheyrt einhverjum hópi
sem kenndi sig við VKB. Ein af reglum félagsins má rekja beint til Móses og
skulum við líta snöggvast á hana:"Eigi er gott að maðurinn sé einsamall"
(Mósebók, fyrsta 2:18). Þarna er hann að lýsa félagskap bræðra og að öllum
er holt að eiga vini og stunda félagsstörf ýmiskonar.
Lítið ber síðan á þessu fyrirbrigði fyrr en við förum að skoða hin grísku rit
sem Platón skrifaði. Þar viðheldur Platón heimspekistefnu Sókratesar til
heiðurs honum eftir réttarhöld og aftöku hans árið 399 f. Kr. Eins og í ritum
Platóns kemur þessi stefna fram í samtölum á milli Sókratesar og viðmælenda hans, þar sem Sókrates spurði þá spjörunum úr. Það merkilega við þessa
stefnu var að hún var kölluð Sapienta Opes Sodalitas, eða Vísidómur Kraftur,
Bræðralag og nú er komin skemmtileg mynd á þetta. Úr þessu er hægt að
lesa VKB! Rit Platóns var síðan lauslega byggt á stefnunni Sapienta Opes
Sodalitas. Þar hafði Platón hugsað hið fyrirmyndarríki sem samstarf
vísidóms, krafts og bræðralags. Nauðsynlegt var að allir þessir þættir myndu
vinna saman til þess að fyrirmyndarríkið eða "Útópía" eins og Platón kallaði
það, myndi virkja sem skildi.
Líður svo langur tími þar til VKB ber á góma aftur, en það var ekki fyrr en
heilagur Ágústínus (354-430 e.kr.) fór að kynna sér stefnu Platóns og

Maknús gilvason og lærasveynar hanns í íBV hövðu ærnna á
stæðu til að fakna þekar flauttað var til leykslokka, með sygrinnum
skuttust eijarmen up firyr fh-ingarna í anað sætið. Íbv er ánn
noggurs vaffa eit bjesta lið á islandi í dag og ætu þesi svoköluðu
stórru lið einns og kr, framm og filkir að takka barátu og sigurvillja
íbV cer til firyrmindar.
Gunar márr

nýplatónisma Plótínusar. Heilagur Ágústínus varð heillaður af VKB stefnunni
og loks þegar hann sneri sér svo aftur að kristninni þá 32 ára að aldri, þá felldi hann stefnu VKB saman við kristindóminn.
Þegar líða tók á miðaldir þá tóku áhrif VKB að þverra, því stefnan þótti
mjög umdeild á þessum tímapunkti. Einungis örfáir fræðimenn aðhylltust
þessari stefnu, þar á meðal var Tómas frá Aquino sem mælti hin fleygu orð:
„Konur eru í heiminn bornar til að lúta um alla framtíð boði herra síns og meistara. Hann er að öllu leiti gæddur þeim yfirburðum frá náttúrunnar hendi að
hans er mátturinn og dýrðin.“
Lesa má úr þessum orðum að VKB hafi verið karlaveldi mikið og konum
meinaður aðgangur að þeirra starfsemi.
Rannsóknir mínar á VKB hafa sent mig í marga hringi og virðist sem þetta
fyrirbrygði skjóti upp kollinum í mörgum menningarþjóðum og á mismunandi
tímum. Hér hef ég lauslega rakið leið þessarar félagsskapar um Evrópu og
um miðausturlönd, en heyrt hef ég af kollega mínum Dr. Herbert Gorgovitjs,
mannfræðingi og lagaprófessori við háskólan í Kiev, að VKB hafi teygt arma
sína alla leið til Rússlands í fyrri heimsstyrjöldinni og jafnvel fyrr. Vill hann
meina að sérvitringurinn Grígórí Raspútín hafi tengst þessum félagsskap á
einn eða annan hátt. Einnig tjáði hann mér að rithöfundurinn og listamaðurinn
Fjodor Dostovjeski hafi verið einn af stærstu fylgismönnum VKB. Hann mælti
einmitt hin fleygu orð þegar banna átti starf VKB í Rússlandi:"Áður en þú ert
í raun og veru orðinn bróðir allra, er ekki um bræðralag að ræaða. Aðeins
með bræðralagi verður frelsinu bjargað." En þar sem ég hef ekki komist yfir
þau skjöl sem kollegi minn hefur undir höndum þá verð ég að fjalla betur um
það síðar.
En af öðrum umdeildum fræðimönnum sem starfað hafa undir formerkjum
VKB má nefna Kopernikus (1473-1543), Galileo Galilei (1564-1642) og Isaac
Newton (1642-1727). En hér vandast málið, því bæði félagar mínir, Dr. Elsa
Klingenberg félagsfræðingur við háskólan í Berlín og Dr. Michael Berger fornleifafræðingur og málvísindamaður við háskólan í Boston, vilja meina að þeir
Kopernikus, Galileo og Newton hafi allir dregið sínar ályktanir af stefnu VKB í
gegnum heimspekistefnu fyrri tíma (Sókrates&Plaón), en samkvæmt mínum
rannsóknum þá viðist svo ekki vera. Fyrir nokkru hafði góðkunningi minn
Livret Papier bókasafnsfræðingur í Marseilles, samband við mig vegna fundar í bókasafninu hjá þeim sem mér gæti þótt merkilegur. Ég fór rakleitt til
Frakklands og tók lest til Marseilles og gekk á fund Livret og viti menn, hann
hafði í höndum sér ævaforn skjöl sem hétu því athyglisverða nafni "Hin leyndu skjöl" eða "Arcanus liber manus scriptus". Er ég fór að rýna í þessi skjöl
komu aldeilis hreint magnaðir hlutir í ljós, sem renndu stoðu undir grunsemdir
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mínar um tengsli Kopernikusar, Galileos og Newtons í sambandi við VKB.
Þarna fann ég einnig skemmtilegar staðreyndir um náið samband Jésús krists
við Maríu Magdalenu. En það sem mér fannst merkilegast var að enginn
annar en Leonardo da Vinci (1452-1519) var tengiliður þeirra félaga sem áður
voru nefndir. Voru þeirr allir miklir aðáendur da Vincis og fetuðu þeir í fótspor
hans og gengu í reglu þá sem kennd var við Síon fjall. En það allra
athyglisverðasta við þennan fund minn var að ef rýnt er nógu gaumgæfilega
í skjöl þessi þá má sjá að þau eru rituð á einskonar leynimáli. Orðin
"Sepienta", "Opes" og "Sodalitas" koma æði oft fram í tilvísunum um að halda
því leyndu að Jésús og María Magdalena hafi átt í nánu sambandi. Mitt persónulega mat er að reglan hafi áður heitið SOS(Sepienta Opes Sodalitas)
eða VKB, en vegna umbrotatíma þess sem þessi regla var uppi á, þá þurftu
þessir mætu menn væntanlega að skipta um nafn á leynifélagi þessu. En nú
nýlega kom út bók að nafni "Da Vinci lykillinn" og er þessu máli gerð góð skil
í þeirr bók, þó svo að í sumum tilfellum hafi höfundur farið nokk frjálslega með
heimildir.
En þar sem við erum komin að leynifélgögum þá ber þess að nefna að
hinir heilögu riddarar krossferðanna (Templararnir) voru einmitt tengdir VKB
mjög sterkum böndum og segja má að regla sú hafi verið einskonar afsprengi af VKB. Einnig hefur kollegi minn Dr. Raoul Vizirizi guðfræðingur frá hinum
virta háskóla í Róm, einnig tjáð mér að Rósarkrossreglan (Rosa Crux Regula)
sé að einhverju leiti tengd VKB. Eru þessar reglur tengdar VKB sterkum böndum og einnig hef ég heyrt frá lord John Stewart aðalsmanni í Wales og áhugmanni um leynifélög, að hin virta Frímúrararegla sé uppsprottin af hinum
merku kenningum VKB þannig að segja má...
Dr. Haraldur Thorlasius, mannræðingur og heimsspekingur.
(Framhald Í næsta hefti)
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