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Þroskahefti er á engan hátt ætlað sem lesefni
undir öðrum en broslegum kringumstæðum.
Þungbúinn lestur heftisins er með öllu óheimilaður og afsalar Bræðrafélagið VKB sér allri
ábyrgð af slíkum lestri. Lestur heftisins er alfarið á ábyrgð lesandans. Heyranlegur lestur
heftisins er mjög varasamur, varúð skal höfð í
nærveru sálar. Heyrandi lesturs heftisins, 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 heftisins. Hafið því
varann á.

Það sem þú hefur í höndunum,
lesandi góður, er annað
Þjóðhátíðarhefti bræðrafélagsins
Vinir Ketils Bónda. Fyrir réttum
tveimur árum tóku VKB menn
sér það fyrir hendur að stuðla að
auknum þroska og manngöfgi
Þjóðhátíðargesta með útgáfu
Þroskaheftis. Hefti þetta vakti
gífurlega lukku og vegna
gífurlegra áskorana komumst við
vart hjá því að gefa út annað
hefti í fyrra. En vegna óvænts
verkfalls verkamanna í pappírsframleiðslufyrirtækjum í Urugvæ
neyddumst við því miður hinsvegar til þess að skorast undan
því.
En nú í ár fékk ekkert okkur stöðvað, og var hafist handa við gerð
fyrstu draga að nýju Þroskahefti
á snjóþungu miðvikudagskvöldi í
byrjun febrúar. Þótt tilvist
heftisins hafi verið í nokkurri
hættu um miðjan maí er mikill
malaríufaraldur herjaði á starfsmenn Tonbarad prentsmiðjunnar
í Síberíu, þá náðist að leysa úr
því er Guðlaugur Þórarinn (betur
þekktur sem Tóti bróðir) beitti
sínum víðfrægu kúnstum í
samningaviðræðum til að landa

afar hagstæðum samningi við
litla prentsmiðju í Turkistan.
Þess má til gamans geta að
prentsmiðjan er í meirihluta eigu
Yusuf
Britton
systursonar
Turkmenabasi, þjóðarleiðtoga
Turkmena.
En er nær dróg útgáfu heftisins
var okkur bent á að við þyrftum
að hafa eitthvert lesefni í því.
Sem varð til þess að Sindri Freyr
var vakinn af værum blundi og
Borgþór
múrarasonur
var
dreginn upp úr neðstu kommóðuskúffunni, rykið dustað af
honum og þeim færðir pennar í
hönd. Auk þess sem allir aðrir
VKB meðlimir og aðrir sem pennan geta valdið voru kallaðir
saman og sendir í afar strangar
greinaskriftabúðir
að
Skriðuklaustri í Fljótsdal í þrjár
vikur. En það sem gefur að líta í
þessu hefti er úrval þess sem
kom út úr þessum búðum. Svo
þetta er án nokkurs vafa besta
lesefni sem komið hefur út síðan
Stríð og friður eftir Tolstoy kom út
árið 1869.
Kær kveðja,
Helgi Ólafsson, forseti VKB

Bræðrafélag VKB hefur löngum
verið þekkt fyrir gáfur, snyrtimennsku, fágun og hógværð og
ekki skal neinn undra þar sem
svo fríðan hóp sveina ber augum
að líta. En fáir vita hinsvegar að
innan okkar drengjanna leynast
sannir listamenn. Meðlimir VKB
koma til með að ráða lofum og
lögum á bókamarkaði Íslands ef
ekki heimsins á næsta ári.
Friðfinnur
Kári
Dagsson,
bókarýnir hjá Morgunblaðinu tók
nokkrar af bestu bókum okkar
félaganna og gagnrýndi.
1. "Hvernig á ekki að
drekka!"
- Hér ber á góma sjálfkennslubók
í drykkjuvenjum Íslendinga.
Farið er yfir helstu atriði sem
skal forðast á meðan drykkju
stendur m.a. brjótast inn í bílskúr foreldra sinna, týna af sér
spjarirnar í garði nágrannanna,
kúka í sturtu ofl. Lífleg lýsing
Birkis Atlasonar á alskonar
uppátækjum er einkar fróðleg
og skemmtileg, en það sem
dregur bókina nokkuð niður
eru illskiljanlegir kaflar Zindra
Freys Ragnarssonar. Tekið
skal fram að bókin er rituð
undir áhrifum áfengis og virðist
það vera hennar bjargvættur
sem og Akkilesar-hæll, hvoru
tveggja í senn. Bókin er gefin
út af bókarforlaginu "Með rollu
í eftirdragi"
2. "Með lífið í lúkunum!"
- Einkar athyglisverð bók um sjómennsku,
þar
sem
þeir

Sigurhans
"WoC"
Guðmundsson, Sigurður Björn
"Murta" Oddgeirsson og Borgþór
"Kveif" Ásgeirsson fara á kostum
í sögum sínum af sjónum.
Sigurði og Sigurhansi tekst með
góðum hætti að hefja sjómennskuna upp til himna með
sögum af sjálfum sér, þó svo að
nokkrar þeirra jaðri við ýkjusögur.
Borgþór á hinsvegar erfitt með
að ná sér á flug þar sem hans
helsta afrek var að míga í saltan
sjó. Helstu kostir þessarar bókar
eru skemmtilegar sögur, en
ókosturinn er sá að þær eru helst
til líkar. Bókarforlagið "Mahh!"
gefur út þessa bók.

3. "Tónlist fyrir gæðinga"
- Þessari bók hefur verið beðið
með mikilli eftirvæntingu, þar
sem 2 sjálfskipaðir snillingar
ræða um tónlist frá upphafi sið-

menningar - og jafnvel fyrr - til
dagsins í dag. Þarna fara músíkmógúlarnir Andri Hugo "Vígó"
Runólfsson Renner og Þórir
"Hinn Einstaklega Leiðinlegi"
Ólafsson sannkölluðum hamförum í tónlistargagnrýni sem og
umræðu.
Andri hefur mjög
yfirvegaðan stíl, en snarpan og
leynir hann á sér með skemmtilegum skotum og hnyttni. Þórir
er alger andstæða. Hann á það
til að vera ofstoppafullur, bitur og
jafnvel dónalegur og jaðrar við
að lesanda finnist hann vera að
ráðast á sig persónulega. Þá
ætlar allt um koll að keyra þegar
gestaspekúlantarnir Jón Helgi
Gíslason "Wise" Felsdskeri 481BJÓR og Guðlaugur Þórarinn
"Mammúturinn" Rúnarsson
mæta til leiks. Þá stendur ekki
steinn yfir steini í umræðum
um hljómsveitir eins og Pink
Floyd, Stuðmenn, Korn, Tool
og Metallica og um tíma lítur út
eins og menn komist hvorki
lönd né strönd í umræðum um
þessi bönd. Byrjun bókarinnar
er með eindemum góð, þar
sem Andri og Þórir ræða sín á
milli, en missir dampinn rétt
fyrir lokin og alveg kolfellur í
endann þegar Þórir fer að
blanda pólitískum skoðunum
sínum í málið og fer að kalla
menn
"komma"
og
"afturhaldsseggi". Bókin er
gefin út af bókarforlaginu "Taco",
en einnig er hægt að fá hljóðsnældur með upplestri sem og
vínyl.

4. "Mér er alveg sama!"
- Hér hefur verið tekið saman
safn eftir helstu hugsuði VKB og
ber sérstaklega á einum þeirra.
Friðberg Egill "FES" Sigurðsson
fer hér hamförum í skoðunum
sínum eins og honum einum er
lagið. Hver kannast ekki við
greinar hans í Morgunblaðinu,
greinar eins og "Íraksstríðið, ég
veit nú allt um það!" og "Seinni
heimstyrjöldin, ég veit nú allt um
hana!" Eins og lesendum er
kunnugt þá er Friðberg góður
penni og liggur ekki á skoðunum
sínum. Hér er að finna hans vinsælustu greinar til dagsins í dag.
Bókin er gefin út á endurunninn
pappír, þá helst úr "Séð og heyrt"
og "DV". Bókarforlagið "Forhúð"
sér um dreifingu.
5. "Á mánudaginn!"
- Hér er á ferðinni mjög fróðleg
bók sem fjallar um mann sem ýtir
öllu á eftir sér. Hann á erfitt með

að taka ákvarðanir og þá
sérstaklega
varðandi
eigin
drykkju, sem á köflum virðist
vera að sliga hann. Hér er um

skáldsögu að ræða, en hef ég þó
á tilfinningunni að höfundur hafi
stuðst við efni úr eigin lífi. Þessi
bók er þægileg aflestrar og hefur
Daði
"Pólski"
Guðjónsson

sannað það að það er hægt að
skrifa bækur á servíettur einar
saman. Bókin er gefin út á
endurunnar servíettur í boði
Kárahnjúkavirkjunar.
Flestar þessara bóka koma út
mitt árið 2007, fyrir utan
bækurnar "Með lífið í lúkunum!"
og "Á mánudaginn!" en þær
koma út í jólabókaflóðinu 2007.
Á heildina litið þá eru þessar
bækur
mjög
skemmtilegar
aflestrar og skal engan undra,
enda höfundar þeirra góðir
pennar og hugsuðir miklir. Nú er
bara að bíða og vona að verðbólgan fari að lækka svo að
þessar bækur seljist, því þá
þurfum við almennir skattborgarar ekki að greiða þeim
launin sín.
Takk fyrir mig
Friðfinnur Kári Dagsson

Mörg voru kvótin á síðasta starfsári VKB og vægast sagt fjölmörg
sem komu til greina sem "kvót
ársins". Grettir Jóhannesson sló
persónulegt met og lét hafa eftir
sér 103 eftirminnileg kvót á árinu,
en það er einmitt í fyrsta sinn
sem meðlimur félagsins rýfur
hundrað kvóta múrinn. Við
óskum Gretti að sjálfsögðu til
hamingju með árangurinn en
okkur tekur það sárt að tilkynna
honum að ekkert af hans kvótum
toppar það sem að lokum stóð
uppi sem kvót ársins.

sem hann geymir mynd af sinni
heittelskuðu. Otar hann myndinni að Þóri sem rak upp stór augu
og kvað við:

Það var enginn annar en Þórir
"Hinn Einstaklega Leiðinlegi"
Ólafsson sem sló öllum þessum
103 kvótum hans Grettis við með
tveimur stuttum setningum...

Þórir vill koma því til skila að
hann er ekki mikill rasisti (ekki
mikill) og ekkert illt hafi verið
meint með þessum orðum. Þetta
vatt bara óvart upp úr honum,
eins um ósjálfráð viðbrögð hafi
verið að ræða. Þess má svo geta að
honum og “blökkukonunni” samdi
ljómandi vel þegar hún kíkti í heimsókn til Íslands um jólin síðastliðin.

Þannig var að, eins og við vitum
flest þá nemur bróðir Ástþór Ágústsson leiklist í Englandi um þessar
mundir og þar hefur hann, eins og
gerist svo oft með unga menn, nælt
sér í förunaut af hinu kyninu... merkilegt nokk! Sögur af þessu höfðu
frést hingað heim á klakkann við
upphaf síðasta sumars, en sögurnar
voru þó ekki alltaf ítarlegar. Þórir
hafði heyrt af kvenhappi Ástþórs og
þegar Ástþór kom heim til Íslands í

Viðbrögð hins einstaklega leiðinlega Þóris Ólafssonar við þessari mynd gáfu af sér eitthvað
skemmtilegasta kvót sem félagið
hefur að geyma innan sinna
vébanda og óskum við Þóri til
hamingju með titilinn "Kvót
Ársins 2005-2006."

sumarfrí kíkti hann í partý þar sem
Þórir var einnig staddur. Talið berst
svo að ástarmálum ástarpungsins
Ástþórs, sem leiðir svo til þess að
Ástþór dregur upp veskið sitt, þar

„Bjór er ekki bara bjór“ sagði
skáldið og þetta vitum við manna
best sem drekkum hann fram úr
hófi. Óvönum bjórdrykkjumönnum kann að þykja allur bjór
"sama sullið", en það er auðvitað
argasta vitleysa. Bjór er jafn misjafn og hann er margur og innan
ljúffengra veiga leynist oft
misheppnaður mjöður. Margir
þættir þurfa að sameinast til að
úr verði góður bjór; bruggunaraðferð, gæði hráefnis, aldur og
rétt hitastig eru fáein af þeim
fjölmörgu þáttum sem skipta máli
svo úr verði góður bjór. Svo er
það auðvitað útlitið. Það er
ekkert varið í það að drekka bjór
sem er öllu jafna bragðgóður en
er framreiddur í forljótum og hallærislegum umbúðum. Ljótar
flöskur eða asnaleg glös geta
skemmt fyrir manni heildarupplifun þess að drekka góðan bjór
og þetta vitum við í VKB. Og við
tökum líka mark á því. Okkur
tekur það sárt þegar fólk nýtur

ekki
öldrykkju
sinnar
og
ákváðum við þess vegna að
ráðast í það verðuga verkefni að
framleiða hinn fullkomna bjór,

bjór sem allir gætu sameinast um
að væri sá besti í heimi. Krefjandi
áskorun, svo sannarlega, en við
teljum
niðurstöðuna
vera
skothelda,
enda
þaulvanir

öldrykkjumenn og sérfræðingar
að verkum.
Útkoman er þessi sem þú sérð
hér á meðfylgjandi mynd,
Bóndabrugg.
Bóndabruggið
hefur gullna áferð og gefur létta
fyllingu. Það er meðalþurrt með
sætu eftirbragði, sem loðir þó
stutt við. Beiskjan er lítil en hvöss
og alls ekki yfirþyrmandi. Mjúkur,
ristaður kornkeimurinn leikur um
bragðlaukana og mildir mokkatónar falla vel að smakkinu.
Okkur bræðrum er annt um
bjórinn okkar - og bjórinn ykkar og við látum okkur það varða að
allir njóti þeirrar upplifunar sem
það er að drekka góða bjór.
Bóndabruggið er því okkar framlag til betri og skemmtilegri
öldrykkju, ekki eingöngu með
góðum bjór heldur einnig með
yndisfríðum og skemmtilegum
umbúðum.

hvað þeir geta að tala illa um
stolt allra Eyjamanna en án
árangurs. Vitinn stendur sem
fastast og mun gera það næstu
árin
í
höndum Bræðrafélagsins VKB
sem tók við vitanum form-lega á
Þjóðhátíðinni 2005 frá Svarta
genginu sem hafði haldið utan
um Vita- og Hafnarmál frá árinu
1989.

Vitinn hefur staðið vörð við
dalsmynnið síðan 1989 og hefur
prýtt dalinn svo um munar, nema
þegar vitleysingarnir héldu
Þjóðhátíð á sléttatölu árunum en
þá var einnig mikið talað um það
að fólk rataði jafn-vel ekki inn í
dal og að Þjóðhátíðin hefði verið
handónýt, svo það var fyrsta
verk ÍBV við sameiningu að
samþykkja Vitann sem aðal
mannvirkið í Dalnum.
Mikið hefur gengið á þau ár sem
vitinn hefur staðið, ýmis veður
hafa reynt sitt besta við að koma
honum um koll og svo hafa afar
afbrýðissamir viftumenn reynt

Formenn Vita- og Hafnarmála
hafa verið nokkrir en þó aðallega
þrír menn sem segjast allir vera
formenn og það allir á sama
tíma. Það eru hálfvitarnir Ævar
Rafn Þórisson, Ásgeir Þorvaldsson og Eðvald Sigurðsson, sem
er
betur
þekktur sem Deddi. Þetta hvimleiða
formannsvesen
setti
nokkuð svartan blett á störf Vitaog Hafnarmála en nú er von um
að þetta leysist, nú þegar
nefndin hefur störf undir
merkjum VKB, eða svo segir
nýkjörinn formaður Vita- og
Hafnarmála, Helgi Ólafsson.
En hvað gerði Vita- og
Hafnamálanefnd
þegar
Þórsþjóðhátíð var og fólk taldi
sig ekki þurfa á vitanum að
halda? Blaðamaður Þroskaheftis
og nýkjörinn formaður Vita- og
Hafnarmála, Borgþór Ásgeirsson spurði Ævar Þórisson,
fyrrverandi hálfvita að því og
tjáði hann honum það að formennirnir þrír stóðu fyrir strangri
dagsrká fyrir nefndina, meðal
annars fóru þeir kumpánar
hringferð um Ísland til að skoða
aðstæður hjá öðrum vitavörðum
og einnig fóru þeir mikið erlendis

að skoða aðstæður þar til að
færa erlenda menningu og
heimsmyndarblæ
yfir
Þjóðhátíðina.
Strax
eftir
Þjóðhátíðina 2005 fóru nokkrir
meðlimir VKB í strangt nám við
það að verða nefndarmenn í
Vita- og Hafnarmálum, þó
reyndar hafi það verið hjá öllum
þremur formönnum á sitthvorum
tímanum sem flækti málin enn
frekar. Ævar segir að það ferli
við að setja upp vita þurfi að vera
svona flókið, svo að hægt sé að
að skilja þá sem geta sett upp
vita og þá sem ekki geta það og
fara þeir þá í eitthvað annað eins
og að tína rusl eða setja upp viftuna.
Að lokum viljum við nýkjörnir fulltrúar í Vita- og Hafnarmálum
þakka þeim heiðursmönnum
sem héldu uppi Vitanum góða
fyrir öll sín störf og bjóðum við
þeim að þiggja veitingar við
vígslu vitans þann 3. ágúst
næstkomandi, kl. 00:00.
Vitinn lengi lifi!
Húrra!
Húrra!
Húrraaaah!

Húrra!

-

Eftir útgáfu síðasta Þroskaheftis
gerðum við okkur grein fyrir því að
ekkert var í blaðinu sem höfðaði til
fólks af erlendu bergi brotnu.
Tungumálakunnátta útlendinga er
yfirleitt ekki það góð að þeir skilji
okkar undurfagra tungumál og
fengum við fjölmargar kvartanir á
ýmsum tungumálum eftir síðustu
útgáfu.

En batnandi mönnum er besta að
lifa og vonum við að það sem hér
kemur á eftir bæti upp fyrir mistökin
síðast. Við fengum félagsmann
okkar og bróður, hann Elías Inga
"Einóma" Björgvinsson til að skrifa
fyrir okkur reynslusögu af sjálfum
sér, frá þeim tíma sem hann dvaldi
í Þýskalandi, atvinnulaus og
óþreyjufullur.
Reynslusöguna

Mein kurzes Leben als
Grillwalker

Sehet die Bratwurst! Sie bringt euch
Sättigung! Und die Massen strömten
zu mir und sie wurden gesättigt. Kein
Hungerleidener kam vergebens zu mir
und selbst der Elendste unter ihnen
wurde dieses Glücks teilhaftig: Weder
Ketschup noch Senf noch das Fett,
das aus diesen knackig gegrillten
Würsten über ihre saftigen Lippen
quoll und ihr Antlitz erglänzen ließ,
konnten die Zufriedenheit ihres
Lächelns verdecken. Und ich wusste,
was Glückseligkeit bedeutet, ich
wusste, wonach ich mein Leben lang
gestrebt hatte. Mein Dasein war mit
Sinn erfüllt: Jeglichen irdischen Durst
stillt die gebratene Wurst. Und dieser
Durst sollte auf ewig gestillt werden.
Und ich hegte nicht den geringsten
Zweifel daran, dass diesem Glücke ein
Ende gesetzt werden könnte - doch
das Schicksal in Gestalt eines
Telefonanrufes warf mich jäh auf den
felsigen Boden der Realität und
Islands zurück. Die Fischereiflotte
brauchte mich! Ich musste meine
Pflichten als Isländer erfüllen,
heimkehren und fisch fangen. Es ist
wohl wahr, was der Alte eimal gesagt
hat: Glück und Glas, wie leicht bricht
das.

Es war Sommer, es war verdammt
heiß und ich hatte keinen Job. Monate
lang bin ich verschwitzt und durstig auf
der Suche nach Arbeit durch die
Berliner Straßen gepilgert - ohne
Erfolg. Eines Tages, ich saß in der UBahn und war auf dem Weg nach
Hause, gesellte sich das Schicksal in
Form
einer
aufgeschlagenen
Tageszeitung zu mir: Wir brauchen
dich! stand da in kohlschwarzen
Lettern gedruckt, welche sogleich
meine gesamte Aufmerksamkeit
erheischten und absorbierten. Ich verlor mich vollständig in diesem
Wörterwald, gleichwohl verlief ich mich
nicht darin sondern fand geradewegs
zur Lichtung, die einer Erleuchtung
gleich kam: Grillwalker gesucht! Das
war die Botschaft, das Geheimniss
dieses Waldes, das ich entschlüsselte
und ich wusste, dass ich meine
Bestimmung gefunden hatte und auch
der Förster dieses Waldes war der
Ansicht, dass nur ich der geeignete für
diesen Posten wäre.
Es offenbarte sich mir, dass das
Himmelreich auf Erden möglich war
und so zog ich durch die Straßen und
verkündete das neue Evangelium:

Elías Fritz Björgvinsson

höfum við svo þýtt yfir á fjögur
tungumál og fengum við til þess
fjóra útlendinga, sem glaðir þáðu
grjónagraut og kleinur fyrir þetta
auðveldaz verkefni.
Við beinum vinnueftirlitinu að tala
við forseta félagsins, Helga Ólafsson ef einhverjar atvinnureglur hafa
verið brotnar við þetta athæfi.
My
short
Grillwalker

life

as

It was not summer, it was condemned
hot and I had a job months is long I
sweats and thirstily on the search for
work by the citizens of Berlin roads
gepilgert - without success. A daily, I
sat in the underground and was on the
way home, associated the fate in form
of a broken open daily paper with me:
We need you! stood there in Kohlblack type characters printed, which
erheischten and absorbed immediately
my entire attention. I lost myself completely in this word forest, nevertheless
ran I therein but was not directly for
clearing, which came equal an illuminating: Grillwalker searched! That was
the message, secreteats this forest,
which I decoded and I knew that I
mean regulation had found and also
the Foerster of this forest was the opinion that only I would be the suitable for
this post.
It revealed itself to me the fact that
heaven on ground connection was
possible and so I pulled by the roads
and announced the new gospel: See
the bratwurst! It brings you saturation!
And the masses flowed to me and
them
were
satisfied.
No

Hungerleidener came in vain to me
and even the most miserable one
among them became teilhaftig this
luck: Neither Ketschup nor mustard still
the fat, which poured from these
knackig grilled sausages over their
juicy lips and their face let erglaenzen,
could cover the satisfaction of their
smile. And I knew, what meant luck
blessedness, I knew, according to
which I had long striven my life. My
existence was fulfilled with sense: The
roasted sausage satisfies any terrestrial thirst. And this thirst should be satisfied on eternal. And I did not preserve
the smallest doubt to the fact that an
end could be set for this Gluecke - nevertheless the fate in shape of a telephone call threw me suddenly on the
rocky soil of the reality and Iceland
back. The fischereiflotte needed me! I
had to fulfill my obligations as
Islaender, return home and fish to
catch. It is probably true, which the old
person said eimal: Luck and glass, as
easily break that.
Elias John Smith

Ma courte vie comme
Grillwalker
N'était pas été, était condamné chaud
et avait un travail que les mois sont I
longueur sudan et assoiffé dans la
recherche pour le travail des citoyens
du gepilgert des chemins de Berlin sans succès. Un journal, je me suis
assis dans le souterrain et était dans la
manière faite à la maison, associé le
mais sous forme de journal ouvert
cassé à à moi: De le nous avons
besoin ! état arrêté dans le Kohl-negro
type caractères a imprimé, qui erheischten et ont absorbé immédiatement
mon attention complète. Je me suis
totalement perdu dans cette forêt du
mot, j'ai fonctionné toutefois I dans
ceci mais n'était pas directement pour
le clair, qu'a été égal illuminer :
Grillwalker cherché ! Celui-là était le
message, secreteats cette forêt, qui ai
déchiffré et savait que je signifie que le
règlement avait trouvé et aussi le
Foerster de cette forêt était l'avis qui
serait.
Il a été révélé à à moi le fait que le ciel
dans la connexion de terre était possible et donc j'aie jeté par les chemins et
aie annoncé le nouvel evangile : Voyez
Bratwurst ! Il lui apporte la saturation !
Et les masses ont coulé à à mo'et ont
été satisfaites. Aucun Hungerleidener

n'est venu dans inutile à à mo'et y
compris le plus malheureux entre lui
cette chance s'est transformée teilhaftig : Ni Ketschup ni la moutarde la
matière grasse, qui a versé de ces
saucisses asadas à la parilla knackig
sur ses lèvres juteuses et sa face a
laissé encore erglaenzen, pourrait couvrir la satisfaction de son sourire. Et il
savait, ce qu'il a signifié blessedness
de la chance, je savais, comme celui
qui mo'avait efforcé de longueur ma
vie. Mon existence a été satisfaite avec
sens : La saucisse asada satisfait toute
soif terrestre. Et cette soif doit être satisfaite dans éternel. Et je n'ai pas
préservé le doute plus petit au au fait
qu'une extrémité pourrait être fixée
pour ce Gluecke - le mais sous forme
d'appel téléphonique il m'a lancée
toutefois soudainement derrière dans
le sol rocheux de la réalité et de
l'Islande. Le fischereiflotte de m'a eu
besoin ! Ai dû satisfaire mes obligations comme Islaender, la maison de
retour et les poissons de prendre. Il est
probablement vérité, qui le propos
eimal de la vieille personne : La
chance et le cristal, comme ils cassent
facilement cela.
Elias Ingi Cleusau

mos! estado parado en el tipo Kohlnegro caracteres imprimió, que erheischten y absorbieron inmediatamente
mi atención entera. Me perdí totalmente en este bosque de la palabra,
sin embargo funcioné I en esto pero no
estaba directamente para el claro, que
vino igual el iluminar: ¡Grillwalker buscado! Ése era el mensaje, secreteats
este bosque, que descifré y sabía que
significo que la regulación había
encontrado y también el Foerster de
este bosque era la opinión que solamente sería el conveniente para este
poste.
Se reveló a mí el hecho de que el cielo
en la conexión de tierra era posible y
así que tiré por los caminos y anuncié
el nuevo evangelio: ¡Vea Bratwurst!
¡Le trae la saturación! Y las masas
fluyeron a mí y fueron satisfechas.
Ningún Hungerleidener vino en inútil a
mí e incluso el más desgraciado entre
él se convirtió en teilhaftig esta suerte:
Ni Ketschup ni la mostaza todavía la
grasa, que vertió de estas salchichas
asadas a la parilla knackig sobre sus
labios jugosos y su cara dejó erglaenzen, podría cubrir la satisfacción de su
sonrisa. Y sabía, qué significó blessedness de la suerte, yo sabía, según
quien me había esforzado de largo mi
vida. Mi existencia fue satisfecha con
sentido: La salchicha asada satisface
cualquier sed terrestre. Y esta sed se
debe satisfacer en eterno. Y no preservé la duda más pequeña al hecho
de que un extremo se podría fijar para
este Gluecke - sin embargo el sino en
forma de una llamada telefónica me
lanzó repentinamente en el suelo
rocoso de la realidad y de la Islandia
detrás. Es probablemente verdad, que
el eimal dicho de la vieja persona: La
suerte y el cristal, como rompen fácilmente eso.
Elías Lopez Ruiz Hernandoz

Mi vida corta
Grillwalker

como

No era verano, era caliente condenado
y tenía un trabajo que los meses son I
largo sudan y sediento en la búsqueda
para el trabajo de los ciudadanos del
gepilgert de los caminos de Berlín - sin
éxito. Un diario, me senté en el subterráneo y estaba en la manera casera,
asociado el sino en forma de un diario
abierto quebrado a mí: ¡Le necesita-

jarðbunndnnari náunkar einns og vil
oldhamm og markc kosellec (red hás
peynters.

Bella er lystamanseyti norðlendinksinns baltfinns rinksteed. Sém nu
bír í glafskó og leikkur stunt á
meysttarranámm í mindlyst. Baltfinn
hevur reind sik við ímislegt, bæði
inan mindlysttar og tónnlystar of first
kvað að honnum ý agureiaraskusveitynni exxið. (Sem á bísnnna
skemtylekt lak á þriðju summarspólluni, sem komm út 1991.
Tonnlystinn á holle and korner er lákstemmd og kasagítardriffin "alfeg
þaullreynd formula" einns og baltfin
orðaði það í viðtalinnu sem rytstjóri
froðskjaheftys átti við han. með plötuni stýggur han in á svið sem mikil
umgankur um hinn sýðustu ár hérr á
lanti. Einnyrgjastarvsemmi þar sem
tónlystinn er berstrýbaðu og túlgunnin, einnlæg og nevna má til lystamen á borð við helka van, runner
(fyrum nátfara) lárru, heru, sigka
árman og þori. Mig grunnar stuntum
að platann O með temieen ræs
(gevinn út 1982) haffi kfeykt þennann nagta neysta ý fólgi á sýnum
týma en vagsandi áhugji á sveittaroki hevur líka spylað in ý. Og sem
bettur fjer hevur fjaðurvygtarmatur á
borrð vid damían ræs ekgi einnnotað
þesa bilgju, og títnevndir aðillar á
borrð við jev bukklei og eliod smitt
hafa havt sit að sekja, og javnvel

Platan obnar með " tiket tú a trein"
hlómsveytarlegu lagi þar sem tromur
basi og orggel gera meðall anars
vard við sik. Lagið nærr því að verra
hresilekt og melotýskt í einu einns
þersaknnakent og það hljomar grýpanndi smýð, djúnmúgt ok nok
hevðbunndið pobbrok í milihröðum
takkti. Skibt er so um gýr í næssta
lagi "blíd" ómögulekt er anað enn að
að líta á það sem hillýngu til nikk darick, svo nauðalýggt er það þvý sem
sá mætti tónnlysarmaður var að gera
á sýðusttu plotu sini. Pink mún.
Í þryðja lakinu "stóns" er má
hinnsvekar finna ákæt dæmmi um
þan sýl sem bella vinur sem mestt
með á plödunni rólindis gýttarbalaða
kridduð með kfenmansröd og stállgýtarspili. Haklega saminn og faleg
og samma má sega um "tjún" sem
filgyr marknotuðum hljómaggangi
sem lift er up með gýtarspily sem
hirist avturábak, ev mer heirist rjétt.

Ófvrumleykin sá er eynkenir plöttunna pirar sjaldnnast, helsd að lök

einns og "tæme og teins" séju full
flöd, hæðsstu hæðum er hinnsfegar
ná með lökunum "dawn" og "jérome"
lángbessta laki plöttunar saungur
bella er þar ófenju tilfyningarýkur og
laklýnan og gýtarsbilið tærr snilld.

Röd baldfinns eða bella lagfær og
kvíslandi ánn sgruðs og látaláda,
heni hætir þó til að verða ful sjérkenalaus. Það er visst áreinnsluleysi
sem einnkenir plötunna, maður
hevur á tilfyninnguni að baldfin hafi
ákfeði að skela í einna plöttu, með
kjærileisislegu "afþvý bara" huggafari enn eki vegnna einnhverra
óraunnsæja
draumma
umm
heimmsfrægð. Þeta hevur tvenn
skonar áhriff, bæði fleitir þeta avslabbaðra viðhorv á plötuni ifir meðallag
og gevur heni visan sjarmma en um
leyð felllur þeta hanna að visu leytti.
Og það sem hellst vanntar ubb á, er
a ð baldfin gevi meirra af sjálvum
cher, hinn troðnna slóð er lysta vel
vetuð en maður værri til í að sjá
meirra að "honnum" og "mina" hinnum.
Enn alt í alt, brýðilegasta frummburrður og fert að filgjast með næssta
útsyli…..

Þessi mynd er sennilega tekin í
kringum 1926 og er af þeim
bræðrum Eiríki Hafdal og Sigfúsi
Hafdal Guðmundssonum, Guðmundar Árnasonar, sem var betur
þekktur sem Gvendur dúllari.
Gvendur dúllari var meðal
þekktustu landshornaflakkara á Íslandi. Hann
flakkaði á milli bæja á
Íslandi og fór með rímur
af stakri snilld en frægastur var hann fyrir dúllin
sín og dúllaði hann mikið.
Þeir bræður Eiríkur og
Sigfús fluttust ungir til
Vestmannaeyja eða um
1879 og hófu störf hjá
kaupmanni Sívertsen,
sem rak verslun hér í bæ
á árum áður. Þeir
stöldruðu ekki lengi við í
versluninni heldur réðu sig sem
vinnumenn hjá Þorvaldi Gíslasyni
að Reykjum. Þeir voru atorkusamir
og dugmiklir vinnumenn og
þreyttist Þorvaldur seint að mæra
þá til hæstu hæða. Þeir voru hinir
mestu völundar á tré og var þess
getið með kímni að þeir gætu
smíðað hina mestu gersemi úr
sagi. Þeir voru þó frægastir fyrir hjó

börurunar sínar sem þeir smíðuðu
úr þremur girðingastaurum og
einni ámu er notuð var undir sýru.
Þegar tími gafst milli verka hjá
þeim bræðrum þustu þeir um á
hjólbörunum sínum um tún og
götur Vetmannaeyja og skemmtu

íklæddur stakk, sat börurnar eins
og það var kallað, meðan Sigfús
stýrði. Eftir að hafa brunað dágóða
stund eftir þverhnýpinu skullu
börurnar á steinvölu og kastaðist
Eiríkur í loftið og fram af brúninni.
Það varð Eiríki til happs að á steinnibbu hékk hann á bót
sem var saumuð í
stakkinn og komst hann
heill
frá
þessum
hremmingum. Sem hann
náði fótum á brúninni, fetti
Sigfús bróðir hans upp á
sig og orti svo:
„Yfir okkur happ ég finn
Er skullum við á grjót
Eiríki kæra bróður minn
Bjargaði Stakkabót“

þeir sér og öðrum með leik sínum.
Svo þjálfaðir voru þeir með hjólbörurnar að þegar vel lá á þeim
sýndu þeir hina mestu loftfimleika
svo fólk tók andköf af hrifningu.
Alkunn er sagan af þeim bræðrum
Eiríki og Sigfúsi þegar þeir eitt
kvöld eftir mjaltir brunuðu eftir Litla
Höfða á hjólbörunum. Eiríkur,

Síðan þá hefur sá staður
austan Litla Höfða verið
kallaður Stakkabót og skerin Litli
Stakkur og Stóri Stakkur.
Bræðurnir fóru sér hægar í hjólböru bruni eftir það en tóku þó í
börurnar á tyllidögum. Bræðurnir
unnu hjá Þorvaldi allt til dauðadags
1938 og 1939 en enn lifa í
brjóstum Eyjamanna sögur af
þessum miklu mönnum.

Í áttahundruð ár er búið að vera
ýmislegt á seyði sem er sopið
áður en á ausuna er komið vor
áður en við höfum snúið okkur í
hring eftir hring og hring eftir
hringinn í kring um landið okkar
hreina og bláa hafið hugann dregur ýsur á færibandinu þokast
nær en ekki þorskar sem eru
flakaðir og flattir eins og ekkert sé

að ske meðan allir dansa eftir
trumbuslætti meistaranna sem
komust til valda þegar sumir
sofnuðu á verðinum áður en
klukkan var orðin áttatíu og níu
eðlur skriðu eftir gólfinu í leit að
brauðmolum systkinanna sem
ráfuðu stefnulaust um skóglendið
sem fór ört minnkandi vegna
ágangs skógarhöggsmanna og

gerði það að verkum að fyrr eða
síðar væru þau stödd fyrir utan
skóginn sem hýsti dýrin sem voru
löngu orðin þreytt á því að vera
vinir þar sem einhver hefur orðið
á málþinginu sem kallað var
saman þegar allt var farið fjandans til að gera eitthvað markvert
í ríkjandi ástandi!
Ástþór Ágústsson

Murtan er smávaxið
nagdýr af músaætt,
náskyld
snjáldurmús.
Helstu búsvæði murtunnar eru í regnskógum
norður Brasilíu og í
Cleveland í Ohio fylki
Bandaríkjanna. Murtan
vegur oftast
á bilinu 1
til 4 únsur
og er um
3,5tommur
að lengd. Skott
murtunnar er stutt
og snúið og
feldur
hennar
afar þykkur og mjúkur.
Feldur hennar var mjög
vinsæll til hattagerðar af
hollenskum
hvalveiði
mönnum sem höfðu
vetursetu
í
norður
Brasilíu á leið sinni til
Austin í Texas á ofan-

verðri 19. öld. Murtan er
einfari að eðlislagi og
hittir
aðeins
aðrar
murtur
á
mökunartímanum. En eins og
önnur nagdýr þá getur
murtan tímgast afar hratt
í góðu árferði. Stofnstærð
murt-unnar vex
með nokkurra
ára sveiflu og
í
toppi
tortímir hluti
af stofninum
sér,
fer
þá beint
af augum
fram af björgum eða í sjó.
Fundist
hefur
að
stresshormónið adrenalín
vex í blóði dýranna því
þéttari sem stofninn
verður og er það talið
vera orsök fyrir þessu.

Brjóstaskoðun
Tek að mér að leita að brjóstakrabba og öllum nýjustu
brjóstakvillum. Sérstök kjör í boði fyrir kvenmenn úr '82
árganginum.
Kolbeinn Ólfasson, áhugamaður um brjóst.
Sími: 669-9592
Málverk til sölu
Málverk máluð í Adamsklæðum einum saman, síðla
nætur og árla morguns til sölu í stórum stíl.
Upplýsingar gefur Kingur.
Sími: 694-7762
Viðrunefni
Tek að mér að viðurnefna. Mannanöfn, staðarheiti og
bílnúmer. Allt kemur til greina.
Helgi Ólafsson
Sími: 867-8212
Tapað fundið
Glataði Levi's 501 gallabuxum á leiðinni frá Austurgötu að
Ásavegi aðfaranótt sunnudags á Þjóðhátíðinni 2005.
Fundarlaun í boði.
Hafþór Halldórsson
Sími: 849-8168
Murta til sölu
Notuð og ný.
Siggi Björn
Sími: 861-0130
Gæludýragæsla
Tek að mér að passa gæludýr yfir Þjóðhátíðina. Afsala
mér allri ábyrgð á velferð dýranna að pössun lokinni.
Jón Helgi Gíslason "Weis" Feldskeri 481-BJÓR
Sími: 481-BJÓR
Gæsla fyrir betri helminginn
Vantar pössun fyrir betri helminga okkar yfir Þjóðhátíð.
Greiðsla fæst jafnt í peningum og blíðu.
Guðmundur Kr. Eyjólfsson & Daði Guðjónsson
Símar: 895-3369 & 865-1893

Helena er stelpa
Vil minna Steina pípara á að dóttir hans er ennþá stelpa.
Þórir Ólafsson
Sími: 866-6285
Mögulega!
Á mögulega boli á lager. Seljast á viðráðanlegu verði.
Helgi Ólafsson.
Sími: 867-8212
Könnuvarp
Tek að mér að kenna könnuvarp. Vatnskönnur fyrir
byrjendur, bjórkönnur fyrir lengra komna. Sérstakur
ræðumaður á námskeiðinu er Stefán Björn Hauksson.
Andri Hugo Runólfsson
Sími: 699-2169
Upplýsingar
Tek að mér að veita upplýsingar. Ekkert viðfangsefni of
stórt.
Friðberg Egill Sigurðsson
Sími: 867-8173
Hvannarrótarvín
Er með til sölu eðal hvannarrótarvín, árgangur 2004, með
léttum súkkulaðikeim.
Gunar Márr Gristjánsson
Sími: 697-5182
Réttingar
Tek að mér að rétta skökk málverk, kerti, spegla,
hasshausa og allt annað sem er skakkt og ósymetrískt.
Andri Hugo Runólfsson
Sími: 699-2169
Tómur Bolli
Áttu tóman bolla? Tæmdu hann þá! Láttu mig svo fá
hann.
Birkir Atlason
Sími: 695-2993

Munkahlunkur
Munkahlunkar og Ericson símar fást innpakkaðir í
koddaver á sérdeilis prýðilegu verði.
Borgþór Ásgeirsson
Sími: 663-3493

Fatamarkaður
Íbúar Hólagötu auglýsa fatamarkað að Hólagötu 15. Fötin
hafa öll fundist á Hólagötunni og virðast vera af litlum,
ljóshærðum dreng.
Markaðurinn byrjar 15. ágúst 2006 og stendur yfir í 2
vikur.

Táknmálskennsla
Tek að mér að kenna byrjendum og lengra komnum allt
um undraheim táknmálsins. Sérstakur gestur á
námskeiðinu er Elli “Mónó”.
Siggi Björn Geirason
Sími: 861-0130

Ási í Bæ
Kem í partý og spila Ása í Bæ, hvort sem ykkur líkar betur
eða verr!
Þórir “Hinn Einstaklega Leiðinlegi” Ólafsson
Sími: 866-6285

LEIÐRÉTTING
Í grein hér í blaðinu voru gerð þau miklu mistök að
ranglega var greint frá því hver væri nýkjörinn
formaður Vita- og Hafnarmála.
Rétt nafn er Hannes Kristinn Eiríksson.
Við biðjumst velvirðingar á þessum misskilningi.

mikið mál því báturinn var í afbragðs
ástandi þó svo hann hafi lengi staðið
óhreyfður. Allmargar ferðir hafa verið
farnar á Öllara og þykir hann
afbragðs sjóskip. Lengst hefur fleyið
sigld út að Bjarnarey og þar hefur
verið stoppað við, rennt fyrir og
fiskast vel á bátinn.

Það varð núna í vetur sem nokkrir
meðlimir í VKB fjárfestu í bát og hlaut
hann strax nafnið Öllari. Fljótlega
upp úr því var svo stofnað útgerðarfélag í kringum bátinn, Útgarðarfélagið Íglasi. Undir eins hófust
félagsmenni handa við að gera
dallinn sjóklárann, sem var nú ekki

Öllari var smíðaður í Noregi 1975 og
mælist sem hér segir: 460 cm langur,
130 cm breiður og er djúprista
bátsins 37 cm óhlaðinn. Báturinn vigtar sem hér segir: 0.35 bt. 0,37 brl. og
rúmtala 3. Öllari er knúinn áfram með
6 hestafla Suzuki aðalvél og gengur
hann 5,8 sml með fjóra í áhöfn.
Í áhöfn eru Hafþór Halldórsson
skipsstjóri,
Sigurður
Björn
Oddgeirsson
vélstjóri,
Hannes
Kristinn
Eiríksson
messagutti,
Borgþór Ásgeirsson háseti og Þórir
Ólafson fyrsti afleysingarmaður.

Nú styttist í slipptöku og á þá að mála
bátinn. Strax í haust eru svo
fyrirhugaðar stórtækar breytingar á
bátnum, en þá á að setja á hann brú
og setja ný tæki í hann. Einnig eru
blikur á lofti um að setja í hann stærri aðalvél, sem kemur allt til með að
velta á því hvort hluthafar séu til í að
leggja meira fé í útgerðina.
Ég ætla ekki að hafa þetta lengra og
sendi öllum bestu Þjóðhátíðarkveðju
og hvet svo alla til að fara niður á
bryggju og skoða eina fallegustu fleytu flotans.
Hafþór Halldórsson,
skipstjóri

Eins og öllum sem til þekkja er vel
ljóst, þá er bræðrafélagið Vinir
Ketils Bónda afar bókhneigt félag.
Það hefur löngum þótt ómissandi
þáttur í skemmtunum félagsins að
lesa upp úr vel völdum bókum.
Lesið hefur verið úr mörgum
bókum í gegnum tíðina á samkomum félagsins, allt frá Strophe
eftir Giorgos Seferis og Le Mythe
de Sisyphe eftir Albert Camus til
The Waste Land eftir T.S. Eliot og
The English Roses eftir Madonnu.
En engin bók hefur þó vakið viðlíka lukku við upplestur eins og
Íslenska Samheitaorðabókin sem
Mál og menning gaf út árið 2002 í
samvinnu við Háskóla Íslands. En
það er 5. útgáfa bókarinnar sem
fyrst var gefin út árið 1985 og er
henni
ritstýrt
af
Svavari
Sigmundssyni.

Meðal þeirra samheita sem gefin
eru í bókinni og við höldum hvað
mest upp á eru:
reiðhrókur
->
graðnagli,
kvennabósi
ganga örna sinna -> flytja hann
Snorra
getnaðarlimur -> pissi
píramíti -> upptyppingur
skíthæll -> skítabesefi, skítholt
fílapensill -> graðbóla, skírlífisnabbi
freta -> kveða drundrímur
samkynhneigður -> argur, hinu
megin við stakketið
hommi -> aftaníoss, bakkari, bakvaktarmaður, bakvörður, bossi,
brútus, krókur, pitlari, sauri, tvítóli,
rassmus

Þar sem þessi bók hefur veitt
okkur svona margar ánægjustundir í gegnum tíðina, þá
ákváðum við að leifa lesendum
þessa heftis að njóta hennar með
okkur og bjóðum ykkur því upp á
stuttan úrdrátt upp úr henni. Hér er
að finna afar fræðandi og á
stundum ansi glettilegan lestur.

...að til að skilja hina eiginlegu tengingu milli
VKB, Templaranna og Frímúraranna, þá þurfum
við að leita hjálpar hjá þeim Ludwig Andreas von
Feuerbach og Friedrich Daniel Ernst
Schleiermacher.
Þeir félagar áttu mjög
athyglisverðar kenningar um hina eiginlegu
tengingu þessara félaga og magnað þykir að sú
tenging er engin önnur en almættið sjálft og skilgreining þess. Til að skilja þetta betur skulum
skoða brot úr doktorsritgerð Dr. Harry Klein,
trúfélagsfræðings og mannfræðings við
Háskólann í Uppsölum, en þar drepur Dr. Klein
einni á viðhorf Zabala og Martin Buber:
"Fréttir af dauða mínum eru stórlega ýktar" sagði Paul McCartney og sama
mætti eignlega segja um guð. Ég er sammála Feuerbach og Schleiermacher
um hve persónulegur guð er hverjum og einum. Hugmyndinni um dauða hans
væri hægt að líkja við kenningu Schröders um köttinn í kassanum. Schröder
setur kött og eiturglas á gólfið og síðan kassa yfir. Nú veltir hann fyrir sér hvort
kötturinn sé lifandi eða dauður, en hann má ekki fjarlægja kassann til að
komast að því. Eina niðurstaðan sem hann getur dregið er að kötturinn sé
bæði lifandi og dauður. Sama er hægt að segja um guð. Þessi persónulega
trú okkar virkar sem kassi sem er yfir okkur öllum og þar með getum við ekki
sannað trú okkar á guð fyrir neinum nema okkur sjálfum. Fyrir þá sem trúa á

guð er guð lifandi, en fyrir þá sem ekki trúa á hann er hann "dauður". Ég set
"dauður" inní gæsalappir vegna þess að ekki hafa allir þessa grunntrú á guð
og þá spyr maður sig: "Er hægt að drepa eitthvað sem ekki er til?" Hvort guð
hafi dáið með endalokum frumspekilegrar bjarghyggju eða í Auswitsch er
algerleg undir persónulegu mati fólks komið. Trúarkenningar eru eins misjafnar og þær eru margar og túlkun þeirra verða ávalt persónulegar. Guðleg nálgun er háð einstaklingnum en ekki hvernig fjöldinn hagar sér. S. Zabala kemur
skemmtilega inná þetta þegar hann talar um sannleikann. Að hans mati getur
mannleg skynsemi ekki höndlað guð, en það þýðir samt ekki að hann sé til eða
ekki til, heldur er það óljóst hvað það merkir að staðfesta eða hafna trúnni á
hann/hana/það. Sönnun guðs eða afsönnun er möguleg þar sem hann er í
okkar persónulega kassa, sem ekki er hægt að fjarlægja. Svo er hægt að líta
á það sem svo að ef guð gefur okkur vald til þess að velja hvervegna ættum
við ekki að nýta okkur það? Getur ekki verið að tilvistin eins og við þekkjum
hana sé einhvernskonar tilraun guðs til að sjá hversu megnug við erum? Ef
hann er faðirinn og móðirin þá hlýtur hann að ætla að við getum staðið á eigin
fótum einhverntíman og til þess að geta það þá þarf hann/hún að fara eða
deyja. Við hættum að varpa okkar vandamálum yfir á guð og leysum úr þeim
sjálf. Trúin er orðin svo sjálfhverf að við erum farin að krefjast þess að guð
geri eitthvað fyrir okkur frekar en að hann sé að kerfjast þess að við gerum eitthvað fyrir hann. Dæmið er búið að snúast nokkurnvegin við. Ef guð er svona
frábær eins og margir vilja meina hefur hann þá ekkert betra að gera en að fylgjast með okkur? Eins og M.Buber segir:"Guð er þar sem mannleg samskipti takast." Þetta þykir mér ekki galið. Ég er nokkuð sammála Zabala um að

Og þar sem Klumpur er sagður
merkja
Köggull,
þá
hlýtur
Rassmus Klumpur að þýða
Homma köggull.
besefi -> labbakútur
skaufi -> slöttungur, smábaggi,
hnykkill, sökkull, hákarl
rasshönd -> vinstri hönd
rasshandarlag -> klaufaskapur
melludólgur -> skækjumiðlari
samfarir -> amorsbrögð, liggja til
barns, fá sér á snípinn, uppáferð,
gaman
kvensköp -> blygðun, burðarliður,
fuð, fæðingastaður, láfa, leika,
ónefna, skömm, sneypa, snýta,
gaman
salerni -> mígildi
getnaður -> barnlagnaður
drukkinn -> góðglaður, hreifur,
puntaður, rallrakur, skvompaður,
slurkaður, sósaður, svínkaður,
þéttkenndur
heimskingi -> afsi, aplakálfur,
drundi, fálki, fáni, fimbulfambi,
flautakollur, glópaldi, golþorskur,
hrosshaus, moðhaus, snápur,
sullukollur
geðbilaður -> hindraður á
rænunni
geðheill -> óhindraður á rænunni

taka guð meira til okkar í stað þess að gera hann að einvherju sem við getum
ekki nálgast. Undir lokin erum við og guð orðin að einu og þar með er
hringnum lokað. Mun hann deyja? Nei það held ég ekki, en áhrif hans yrðu
öðruvísi. Líklega þyrfti að taka inn mannúð og mannréttindi í stað kredda og
siðfræðin yrði líka þarna inní. En trú verður líklega alltaf föst í menningunni
þar sem hún hefur haft svo mikil áhrif á þróun mannkyns. Hin persónulega trú
yrði að mínu mati þá hin eina trú sem myndi virka til lengdar þar sem hún er
mun umbuðarlyndari en fastar trúarkreddur, fólk getur rökrætt siðferði og mismundandi skoðanir og komist að mun farsælli og sanngjarnari niðurstöðu. Þar
væri ekki hægt að nota syndir til að kúga fólk og ekki væri hægt að fela sig á
bak við trúna í stríði. Umburðarlyndi er það sem trúarbrögðin þurfa og hin persónulega trú er besti farvegur fyrir hana.
Að þessu má draga að köllun þessara félaga sé að vernda það sem okkur
þykir hvað verðmætast í menningu okkar, trúna, mannúðina, mannréttindin
osfrv. En ekki er öllu lokið um þetta merka fyrirbæri sem kallast VKB. Norskur
kollegi minn prófessor Sven Hamstrüp sem hefur umsjón yfir menningarsetri
Noregs hafði samband við mig fyrir skömmu og sagðist hann hafa fundið
gríðarlega merkilegan fund. Hann vildi meina að innan hinna blóðþyrstu
víkinga væri að finna tengsl við VKB. Ég brá mér til Noregs til fundar við
prófessor Sven og viti menn, það sem hann sýndi mér sýnir fram á að...
Dr. Haraldur Thorlasius, mannfræðingur og heimspekingur.
Framhald í næsta hefti.

Þjóðhátíð í eyjum hefur lengi verið
eitt af einkennum Vestmannaeyjabæjar. Yfir verslunar-mannahelgi
flykkist fólk til Eyja til að komast í
kynni við eyjastemminguna, sjá
brennuna, flugeldasýninguna og
taka þátt í stærsta hópsöng í heimi,
brekkusöngnum. Til þess að
þjóðhátíðin verði að veruleika þarf
leggja fram mikla vinnu. Eyjamenn
taka höndum saman og vinna hart
að því að koma öllu upp og í gang
fyrir þjóðhátíð. Án þessarar sjálfboðavinnu yrði ekkert af hátíðarhöldunum.

Eitt af því sem setur svip sinn á
Þjóðhátíðina eru þessir og hinir
hópar sem klæða sig upp í búninga
eða taka upp á hinum og þessum
uppátækjum. Við Vinir Ketils Bónda
tókum upp á því að setja saman
Þroskahefti í annað sinn nú í ár,
okkur og öðrum til skemmtunar og
gamans. Til þess að setja upp þetta
hefti þurftum við á hjálp að halda.
Við leituðum til fyrirtækja um að
kaupa auglýsingar í heftið og til
einstaklinga um hjálp við að gera
útgáfu heftisins að veruleika. Viljum
við því nýta tækifærið og þakka
þeim sem styrktu okkur með
auglýsingum og hjálpuðu til við
útgáfu heftisins með einum eða
öðrum hætti. Án þeirra hefði þetta
ekki orðið að veruleika. Gísli Foster,
Heiðursfélagi VKB á stærstan
heiður skilið, enda hefðum við gefist
upp án hans á miðri leið. Af hverju
spyrðu? Okkur fannst að okkur
vegið þegar Þjóðhátíðarnefnd hafði
samband við suma af okkar
styrktaraðilum og skammaði þá fyrir
að veita okkur aðstoð. Þeir vildu
meina að við værum í beinni

samkeppni við Þjóðhátíð og
Þjóðhátíðarnefnd. Vil ég bara nýta
tækifærið til þess að segja
Þjóðartíðarnefnd ÍBV að okkar
hópur samanstendur af nær 30
meðlimum sem borga sig allir inná
hátíðina. Vitinn er einnig í okkar
umsjá og við erum með stærsta
Þjóðhátíðartjaldið í Dalnum. Við
erum bara einn af þeim hópum sem
eru að reyna setja sinn svip á
hátíðina. Í stað þess að líta á okkar
framtak sem ógnun eða samkeppni
ætti Þjóðarhátíðarnefnd að gleðjast
yfir því frumkvæði og framkvæmdagleði sem hópar eins og VKB setja á
hátíðina Án okkar styrktaraðila
hefðum við ekki getað gefið út
heftið, en Þjóðhátíðarnefnd verður
líka að muna að án þeirra
Eyjamanna sem hjálpa þeim væri
engin Þjóðhátíð.
Hlökkum við því til að sjá alla
þjóðhátíðagestina í Dalnum og
gleðilega þjóðhátíð!
Einar Örn Ágústsson
VKB

ákveður að hafa gaman af þessari
ferð. Hann kemur til Eyja og fær að
tjalda í garði við heimahús hjá vingjarnlegu Eyjafólki. Hann fer inn í
dal á föstudagskvöldinu og fær sér
vel í glas.

Þar sem Þjóðhátíðin er loksins
kominn langar mig að segja eina
sögu af einum óheppnasta manni
sem ég hef vitað um. Hann ákvað
að kom á Þjóðhátíð með litlum sem
engum fyrirvara og fer í það að
redda sér því sem þarf; tjaldi, áfengi
o.s.frv. Hann reddar því og leggur af
stað í Þorlákshöfn á bílnum sínum,
sem var kominn til ára sinna. Þegar
hann er kominn dágóðan spotta fer
bíllinn hans allt í einu að láta asnalega sem endar með því að hann
gefur upp öndina. Hann verður náttúrulega alveg eyðilagður yfir þessu
maðurinn en gefst ekki upp og
byrjar að reyna húkka sér far restina
af leiðinni. Hann reynist svo heppinn
að fljótlega stoppar bíll fyrir hann og
ökumaðurinn er tilbúinn að skutla
honum í Herjólf án greiðslu. Hann
grípur allt draslið úr skottinu á
bílnum sínum og fer inn í bílinn sem
ætlar að skutla honum. Svo er
honum skutlað í Herjólf og hann er
auðvitað himinlifandi með þetta allt
saman, kveður fólkið í bílnum og
gengur inn í afgreiðslu Herjólfs.
Þegar hann er búinn að standa í
röðinni í þó nokkra stund áttar hann
sig á einu: hann hafði einungis tekið
með sér tjaldið og töskuna en
gleymdi öllu áfenginu í bílnum hjá
þeim sem skutluðu honum restina af
leiðinni. Hann þekkti það fólk ekkert
og hafði þar af leiðandi engin
símanúmer til að hringja í. Jæja,
hann lætur þetta ekkert á sig fá og

Svo þegar fer að líða á nóttina
ákveður hann að drulla sér heim í
tjaldið sitt og fara að sofa. Þegar
hann kemur í garðinn þar sem
tjaldið hans var kemur hann að
tómum kofanum, því það var búið
að stela tjaldinu hans og öllu
draslinu. Þegar hér er komið við
sögu hugsar þessi einstaklega
óheppni maður eflaust með sér að
botninum hafi verið náð í óheppni.
Jæja, hann sefur þetta kvöld undir
berum himni, enda var veðrið mjög
gott og ekkert tiltökumál að hafa
ekki tjald yfir hausnum. Hann vaknar síðan á laugardeginum við það
að það er byrjað að rigna. Hann fer
niður í bæ og kaupir sér regnföt og
vappar sér síðan niður í Dal,
ákveðinn í því að hafa gaman af
þessu öllu saman. Þegar hann er
búinn að vera niðrí Dal í þó nokkurn
tíma sér hann stelpu sem að hann
kannast við. Kemur þá upp úr
krafsinu að þessi unga stelpa hafi
verið með honum í skóla og hann
límir sig á hana. Þau skemmta sér
saman um kvöldið og hann var
farinn að gera sér vonir um að
heppnin væri farin að ganga til liðs
við sig. Síðan hitta þau einhvern
gaur sem að stelpan kannast við og
segir þá stelpan við okkar mann að
hún þurfi að fara að pissa. Okkar
maður "leyfir" stúlkunni að sjálfsögðu að fara að pissa með hinum
stráknum og segir að hann muni
bara bíða eftir þeim. Hann bíður og
bíður, en ekkert gerist. Biðin lengist
enn meira og enn bólar ekkert á
þeim. Hann fer og kíkir hvort þau
séu enn að pissa en kemst svo að
því að þau hafa stungið hann af.
Hann röltir aðeins um svæðið og
eftir örlitla stund kemur hann auga á

stúlkuna, þar sem hún stendur og
sýgur andlitið á félaga sínum sem
hún fór að pissa með.
Enn lítur okkar maður á björtu
hliðina og lætur sér þetta lítið um
finnast. Hann ákveður því næst að
fara og taka bekkjarbílarúnt. Hann
bíður eftir bekkjabíl við umferðareyjuna við innkomu Dalsins, en þar
týnir hann annarri augnlinsunni
sinni. Undirritaður kemur að honum
þar sem hann er á fjórum fótum,
leitandi að linsunni og gefur sig á
spjall við hann. Hr. Óheppinn segir
mér alla söguna, hvernig helgin
væri búin að vera eitt óhappa atvikið
á fætur öðru, en brosir svo út í
annað að sögunni lokinni og segir:
"Ég kom hingað til að skemmta mér
og það ætla ég að gera, sama hvað
það kostar!"

Eins og þið sjáið er sumum
mönnum hreinlega ekki bjargandi
þegar kemur að því að vera
óheppinn! En með réttu hugarfari er
hægt að hafa gaman af lífinu þrátt
fyrir að stundum blási vindar á móti
og allt virðist ómögulegt.
Jón Helgi Gíslason "Wise"
Feldskeri 481-BJÓR

