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AÐVÖRUN!
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.
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Þroskahefti er ætlað til þess að
auka þroska allra Þjóðhátíðargesta. Í dag, eins og alla tíð, er
VKB skipað einstaklega þroskuðum og vel vöxnum mönnum.
Kynni okkar af Katli Bónda og því
sem hann stóð fyrir byggir enn
ofan á þann mikla þroska, svo
hann hreinlega skín af okkur. Því
er það okkur bæði ljúft og skylt að
leyfa ykkur hinum að njóta einhvers af þeim ljóma með okkur.

Gleðilega hátíð Eyjamenn og aðrir
Þjóðhátíðargestir.
Hefti þetta er skrifað á miklum
tímamótum. Fyrr í sumar fagnaði
bræðrafélagið Vinir Ketils Bónda
10 ára afmæli sínu og eru því þeir
okkar VKB bræða sem lengst hafa
fyllt raðir félagsins að fara flytja
friðar- og fagnaðarboðskap Ketils
Bónda á sinni elleftu Þjóðhátíð. Þó
svo að við bræður höfum einungis
verið þeirrar ánægju aðnjótandi í
tiltölulega stuttan tíma að umgangast Ketil Bónda, þá þykir
okkur nauðsynlegt að halda merki
hans á lofti. Þess vegna gefum við
út þetta hefti.

Því höfum við undanfarin ár leyft
ögn af þessum þroska að vella yfir
á pappír og gefið út Þroskahefti
öðrum til afþreyingar, en þó ekki
síst svo þið getið bætt ykkur sem
mannverur.
Það er öllum mönnum hollt að fá
að umgangast VKB mann, og í
raun hverjum manni nauðsynlegt
að kynnast því sem félagið
stendur fyrir. Þar sem okkur þykir
sérstaklega vænt um Þjóðhátíðina
viljum við leyfa gestum hátíðarinnar að njóta þeirrar ánægju að
kynnast félaginu og meðlimum
þess. En sökum eðlilegrar fæðar
félagsmanna og þar sem flestir
okkar hafa öðrum hnöppum að
hneppa þessa helgi getum við
ómögulega snert við hverjum
einasta gesti.
Þess vegna setjum við þroska
okkar, manngæsku og speki fram
á textaformi í þessu hefti, svo þið,
hinn sótsvarti almúgi, getið notið
með okkur þeirrar ánægju sem því
fylgir að vera jafn þroskaður og
fallegur og við VKB bræður erum.
Gleðilega Þjóðhátíð
fh. fræðrafélagsins VKB
Helgi Ólafsson, forseti VKB

~ 3 ~

Þ R O S K A H E F T I

~ 4 ~

2 0 0 8

Þ R O S K A H E F T I

"Í upphafi var orðið, og orðið var
hjá Katli. Ketill var orðið og sjáið
hvað hefur orðið."
Svona hljómar hið heilaga orð.
Bræðrafélagið Vinir Ketils Bónda
hefur nú náð 10 ára aldri og telst vera
eitt fárra sannra bræðrafélaga í landinu. Félagið byggir á langri sögu eins
og flestir þekkja úr "lygasögu
félagsins". En eiginleg stofnun þess
var á sumarmánuðum ársins 1998
þegar lög Skítamórals hljómuðu sem
hæst á rúntinum í Vestmannaeyjum.
Eins og frægt er orðið þá voru það
þeir
kumpánar
Andri
Hugo
Runólfsson og Borgþór Ásgeirsson
sem rákust á Ketil þar sem hann lá í
gangstéttinni. Drengirnir voru á leið í
afmælisveislu hjá Guðlaugi Þórarni
Rúnarssyni, eða Brúna bjargvættinum eins og hann var betur þekktur um tíma.
Myrtur í skjóli nætur
Ketill var illa á sig kominn, þrekaður
og minnti á belju í fjósi þegar þeir
drengir höfðu hann með sér í
gleðskap Guðlaugs. Ketill small afar
vel í vinahópinn en hann lá allan
tímann undir bjórdælu sem var á
staðnum og varð afar blautur við þá
iðju. Á ævintýralegan hátt náði Ketill
að lifa með hópnum í næstum því
heilt ár áður en að það varð honum að
bana. Enn eru uppi miklar deilur um
endalok Ketils, en margar samsæriskenningar hafa breiðst út um
morðmál þar sem að systir eins
meðlims VKB á að hafa myrt hann í
skjóli nætur.
Það var ljóst að félagið yrði aldrei
eins á eftir, en í sönnum anda bróðernis ákváðu menn að halda hópinn
og styrkja hann með nýjum meðlimum og halda uppi merki Ketils
eins lengi og við mögulega nenntum.
Bræðrafélagið VKB varð því í raun til
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við það að einn meðlimur lét lífið.
Nafnspjöldin notuð sem inngöngupassar
Fyrsta Þjóðhátíð félagsins var 1998,
en þá hafði einn af forsprökkum VKB
fengið þá hugmynd að klæðast
búningum úr myndinni Scream, sem
hafði vakið mikla lukku um þetta
leiti. Meðlimir félagsins þá voru þeir
Guðjón Kristinn Ólafsson, Ragnar
Benediktsson, Birkir Atlason, Finnur
Freyr Harðarson, Friðberg Egill
Sigurðsson, Arnar Valgeir Sigurjónsson, Borgþór Ásgeirsson, Guðlaugur
Þórarinn Rúnarsson og Sindri Freyr

Guðjón Kristinn Ólafsson
einn af upphaflegum meðlimum VKB

Ragnarsson. Á sama tíma var hugað
að stærri fjárfestingum og því var
ákveðið
að
festa
kaup
á
Þjóðhátíðartjaldi, enda ekki annað
hægt en að vera hluti af hvítu tjöldunum. Eftirminnileg voru nafnspjöld
félagsins en það var í raun eina
tengingin við Bræðrafélagið Vinir
Ketils Bónda, þar sem þau voru merkt
okkur. Brytinn á Lundanum styrkti
framleiðsluna á nafnspjöldunum þetta
árið sem og næstu árin. En þess má til
gamans geta að nafnspjöldin eru
ennþá notuð sem inngöngupassar á
Lundann í dag.
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Sungu fyrir 9000 manns
Árið eftir fór félagsskapurinn að taka
á sig þá mynd sem flestir hafa af
okkur í dag. Sveinn nokkur Ásgeirsson hafði viðrað þá hugmynd við
bróður sinn Borgþór snemma á vormánuðum 1999, að klæðast frægum
bóndabúningum
úr
þáttum
Fóstbræðra á Stöð 2. Þeirri hugmynd
var vel tekið af bræðrunum í VKB.
Ýmsar hrókerringar áttu sér þó stað
innan félagsins þar sem þeir Arnar
Valgeir Sigurjónsson, Friðberg Egill
Sigurðsson og Finnur Freyr
Harðarsson drógu sig til hlés á meðan
Birkir Atlason fór erlendis. En í
þeirra stað voru teknir inn í félagið
þeir Sigurhans Guðmundsson og
Guðmundur Kristján Eyjólfsson.
Búningarnir vöktu mikla lukku enda
voru VKB menn út um allan Dalinn
eins og hágæða sveitalúðar, bítandi
gras og dansandi eins og sönnum
bróður sæmir. VKB vann fyrir vikið
búningarkeppnina, fengu að launum
Henson skjöldinn fræga og sungu og
dönsuðu upp á stóra sviðinu undir
hinu sívinsæla lagi "Föðurlandsvinurinn" fyrir framan um 9.000
manns, en það eru fjölmennustu tónleikar sem haldnir hafa verið á vegum
félagsins til þessa.
Grænar nælonsokkabuxur
Svo komu aldamót og ekki seinna
vænna en að sníða stakk eftir vexti og
kom þá ekkert annað til greina en
sokkabuxur. Búningurinn árið 2000
var því í anda Hróa Hattar með
grænum nælunsokkabuxum og öllu
tilheyrandi.
Birkir Atlason kom úr leyfi og nýr
meðlimur var vígður inn, sem er
annar helmingurinn af hinum, en það
var Jóhann Halldórsson. Þá var tekin
upp sú venja að vígja menn inn í
félagið með misgáfulegum þrautum
og drykkjum.

Þ R O S K A H E F T I
Fórnaði sjálfum sér fyrir bræðurna
Árið 2001 settist Guðjón Ólafsson í
helgan stein en VKB bræður eiga
þeim ágæta manni mikið að þakka,
enda var það hann sem hélt hópnum
saman fyrstu árin og eflaust hefði
þessi félagsskapur aldrei orðið til ef
Guðjóns hefði ekki notið við.
Friðberg mætti galvaskur aftur í
hópinn auk þess sem að fjórir nýjir
meðlimir litu dagsins ljós; það var
hinn helmingurinn af
hinum Símon Halldórsson,
Andri Ólafsson, Þórir Ólafsson og loksins eignaðist
félagið forseta, því að
Helgi "Forseti" Ólafsson
mætti á svæðið. Þeir fengu
að sjálfsögðu sína tegund
af innvígslu sem endaði
þannig að einn þóttist vera
hetja og kláraði úr flöskunni og bjargaði þar með
bræðrum sínum, en fórnaði
í leiðinni sjálfum sér. En
hann gerði ekki frekari
gloríur það kvöldið.
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afrek. Kertunum stilltu þeir upp af
mikilli útsjónarsemi svo þau stöfuðu
V K B í hlíðum Helgafells. Ákveðið
var að kveikja ekki á merkinu fyrr en
að Björgunarfélagið hefði lokið sinni
flugeldasýningu af, enda ekki í anda
VKB að skyggja á það sem aðrir gera
vel. En svo þegar tendra átti ljós í
kertunum kom í ljós að gleymst hafði
að taka með kveikjara. Þórir Ólafsson
hafði þó, sem betur fór, haft með sér
forláta Zippo kveikjara uppá fjall, en

þess sem þetta er eini tími ársins sem
nýjir meðlimir geta hlotið inngöngu í
raðir félagsins. Aðalfundurinn er afar
ólíkur þeirri mynd sem flestir hafa af
félaginu enda er fundurinn mjög
formlegur. Menn eru snyrtilega
klæddir, strangar reglur gilda um
sérhverja hluti sem í gangi eru og
forseti stýrir fundinum af festu.

Á fyrsta aðalfundi félagsins var kosið
í embætti forseta. Í framboði voru
þeir Borgþór Ásgeirsson,
Guðmundur
Kr.
Eyjólfsson og Helgi Ólafsson. En sá síðastnefndi
hreppti hnossið og hefur
setið allar götur síðan sem
forseti félagsins. Samþykktar voru reglur fyrir
félagið og tveir nýjir
meðlimir voru kosnir inn.
En þá gilti sú regla að allir
meðlimur þyrftu að samþykkja umsóknina. Nýir
meðlimir VKB það árið
voru þá þeir Kolbeinn
Ólafsson og Víkingur
Másson. Á aðalfundinum
Búningurinn var í anda
var einnig samþykktur
Siggi Björn og Helgi með fyrsta heiðursmeðlimi félagsins,
gömlu ævintýranna líkt og
fyrsti heiðursmeðlimur
Guðjóni Hjörlefissyni
árið áður, en í þetta skiptið
félagsins, en það var
voru það skytturnar úr sígildri skáld- á þessum tíma var hann að íhuga að enginn annar en Guðjón Hjörleifsson,
sögu Alexandre Dumas. Tjöldin voru byrja reykja, enda rokkaraferill hans sem hafði staðið sig með glæsibrag
orðin tvö en oftar en ekki voru allir rétt að byrja. Með einum Zippo þegar hann fór í fylkingarbrjósti fyrir
bræðurnir samakomnir í öðru tjaldinu kveikjara og litlum brúsa af hópnum á formlegri innkomu VKB
á meðan hitt var notað sem salerni eða kveikjaralög kveiktu VKB bræður manna í Dalinn á föstudeginum.
jafnvel til að uppfylla aðrar þarfir, ljós á 200 friðarkertum. Strax á leið- Síðan þá hefur þeim Árna Johnsen,
sem vakti oft mikla kátínu meðal inni niður hófust svo miklar skipu- Steini Ármanni Magnússyni, Gísla
tjaldgesta.
lagningar fyrir næsta ár.
"Foster" Hjartarssyni og nú síðast
Séra Kristjáni Björnssyni hlotnast
Einn kveikjari og brúsi af kveikjar- Fyrsti aðalfundurinn
þessi mikli heiður.
alög.
Eftir áramótin tók við bjartari tíð, en
Þá um áramótin varð til ný hefð innan fyrsti aðalfundur félagsins var þá Slagveðursþjóðhátíð og viðarkubVKB, en þá klifu menn eitt af erfið- haldin, á vordögum 2002. Fundurinn bar á Helgafelli
ustu fjöllum Vestmannaeyja til þess hefur skapað sér fastan sess í starfi Þjóðhátíðin 2002 lifir mörgum ferskt í
eins og skemmta og bræða hjörtu félagsins, enda sá vettvangur þar sem minni enda slagveðursþjóðhátíð með
eyjaskeggja. Menn lögðu blóð, svita félagsmenn geta látið í sér heyra, eindæmum. Enn var haldið í ævinog tár og 200 friðarkerti í þetta mikla breytt reglum og kosið forseta. Auki týraþemað, en búningarnir það árið
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voru Dvergarnir sjö. Fólk sá þó ef til
vill lítið af þeim, enda voru menn
betur klæddir en svo að vera bara í
dvergabúningnum. Ofsaveðrið lék
VKB tjöldin grátt, svo stefnan var sett
á að versla nýtt fyrir næstu hátíð.
Að sjálfsögðu reyndu menn við
merkið á Helgafelli um áramótin,
enda komin betri hugmynd en friðarkerti og Zippo kveikjari. VKB menn
söfnuðu líters pizzasósudósum frá
Pizza67 og Café María í nokkra
mánuði. Þegar nálgaðist áramót voru
svo keyptir tugir viðarkubba, líkt og
menn brenna gjarnan í kamínum.
Kubbarnir voru svo hoggnir í tvennt
og settur hálfur kubbur í hverja
sósudós. Að kljúfa kubbana í tvennt
var þó ekki auðveldur leikur og voru
menn búnir að vera hamast með öxina
að höggva og höggva þegar einn
kubbur var eftir. Þá mætti forsetinn
galvaskur af fundi, tók öxina og sló
með slaghamri á hana svo kubburinn
klofnaði á tveimur sekúndum. Það
mátti skera andrúmsloftið með hníf,
þvílík var undrunin og vonbrigðin að
þessi maður skyldi ekki hafa komið
fyrr.
Þessi útfærsla virkaði ágætlega og
merkið fór upp þó það hafi ekki logað
lengi. Enn og aftur fóru menn að
rökræða á leiðinni niður
hlíðar
Helgarfellsins,
aðeins kenndir eftir of
mörg
skátakakóglös,
hvernig útfæra skyldi
merkið að ári liðnu.
Heimsins
stærsta
Þjóðhátíðartjald
Árið 2003 má segja að hafi
verið nokkuð markvert hjá
VKB.
Bræðrafélagið
losaði sig við tvö tjöld sem
höfðu fylgt félaginu um
áraraðir og versluðu 32
fermetra Þjóðhátíðartjald
af Gáfumannafélaginu. Á
aðalfundinum komu inn
þeir Einar Örn Ágústsson,
Gunnar Már Kristjánsson,
Hannes Kristinn Eiríksson, Hafþór
Halldórsson og Sigurður Björn
Oddgeirsson.
Nokkur breyting átti sér þó stað um
Þjóðhátíðina þegar félagið ákvað að
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draga sig formlega úr búningakeppninni. Í stað þess voru endurgerðir sigurbúningarnir frá 1999 fyrir
nýja meðlimi og þá sem höfðu víkkað
meir en búningurinn.

Jóhann Halldórsson í
þjóðhátíðarbol félagsins 2004

Áramótin 2003 var ákveðið að endurtaka hugmyndina frá árinu áður en þó
með breyttu sniði, þar sem nú var
fenginn viður í stað þess að fjárfesta í
viðarkubbum og þar með hlaust
mikill sparnaður af. Olía fékkst einnig
gefins og voru kubbarnir olíubleyttir

Fyrri Þroskahefti félagsins,
gefin út árin 2004, 2006 & 2007

yfir nóttina áður en þeim var komið
fyrir í dósunum og tendrað í. Merkið
lifði skemur og veður gerði það að
verkum að menn fóru kaldir og
þreyttir niður af fjallinu, en þó
staðráðnir í að gera betur á næsta ári.
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Þroskahefti, bolir og Þjóðhátíðarloft
Aðalfundur félagsins var haldinn sjómannadagshelgina 2004 og þá voru
tekknir inn í félagið þeir Andri Hugo
Runólfsson, Daði Guðjónsson, Grettir
Jóhannesson og Hafsteinn Daníel
Þorsteinsson hlutu inngöngu í félagið.
Hörð barátta var um forsetastólinn
eins og venjulega en Helgi sigraði þó,
eins og alltaf. Enda erfitt að velta sitjandi forseta úr sessi, hvað þá manni
sem hefur viðurnefnið "forseti".
Þá ákváðu VKB menn að framleiða
eitt stykki Þjóðhátíðarblað. Nema það
var ekki blað heldur hefti. Þroskahefti
kom út eftir mikla vinnu auglýsingastjóra, ritnefndar og þá aðallega
ritstjóra og aðal uppsetjara, Andra
Hugo, auk ómældrar hjálpar og stuðnings heiðursmeðlimsins Gísla
Foster. Eftirmálar blaðsins urðu þó
meiri en félagsmenn áttu von á.
Lögregla og sýslumaður voru ekkzi
par hrifnir af meintri áfengisauglýsingu inn í blaðinu og voru í
heilan mánuð að reyna ná í ábyrgðarmann Þroskaheftis. En við höfðum
ákveðið að gera Guðmund Kr.
Eyjólfsson, sem þá var búsettur í
Ameríku, að ábyrgðarmanni, enda
ekki möguleiki að ná í hann þar. En sá
brandari var kannski ekki sérstaklega
fyndinn, enda var nú við
mun reiðari menn að etja.
Þetta fór þó allt vel að
lokum og var í raun allt
saman byggt á misskilningi
og menn búnir að sættast
fyrir löngu.
Okkur þótti við ekki nægilega
stórtækir
þessa
Þjóðhátíðina, svo við
ákváðum að bæta aðeins
við og framleiða boli sem á
stóð "Fallega fólkið og þú".
Einnig buðu VKB menn
upp á nýjung í dalnum, að
fólk gæti tekið með sér
minningar í formi andrúmslofts. En Þjóðhátíðarloft var í boði fyrir þá sem
gátu
ekki
sleppt
takinu
á
mánudeginum.
Minni sögum fer þó af sölutölum,
enda flestir sennilega of uppteknir við
að bleyta í sér.

Þ R O S K A H E F T I
Verkfræðideild VKB beið afhroð
þetta árið. Eftir margra mánaða
hönnunarvinnu, smíðar, burð, blóð,
svita og tár sátu VKB menn eftir með
sárt ennið, fullt af timbri
og hálfan lítra af bensíni,
en ekki eina einustu
logandi spýtu þegar
kveikja átti upp í merkinu.
Gleðin var ekki mikil,
enda menn vonsviknir og
þurftu enn eitt árið að fara
setjast að teikniborðinu til
að hanna nýtt og betra
merki á Helgafellið.
Vitinn keytpur af Svarta
genginu
Á aðalfundinum árið 2005
hlutu tveir nýjir meðlimir
inngöngu í félagið, þeir
Ástþór Ágústsson og Jón
Helgi Gíslason "Weis"
Feldskeri 481-BJÓR. Ákveðið var að
fresta blaðaútgáfu í bili en menn
komu askvaðandi fram með nýja
tegund Þjóðhátíðarlofts, enda hafði
uppátækið vakið mikla lukku árið á
undan. Það sem hæst bar þetta árið
voru kaup VKB manna á fallegasta
mannvirki dalsins, sjálfum Vitanum,
af Svarta genginu. Kaupverðinu var
haldið leyndu en að sögn hálfvita í
Svarta genginu var eftirlaunasjóðnum
þeirra í Svarta genginu borgið við
þessi viðskipti.
Áramótin 2005 munu lengi lifa í
minnum okkar bræðra. "Loksins,
loksins!" heyrðist hrópað af fjallinu
langt niður í bæ. Það tók okkur ekki
nema 5 ár að fatta réttu leiðina. Ljós
og fögnuður braust út, sem lifði langt
fram á kvöld. Minnugir ófaranna
2004 höfum við alið hjá okkur hjátrú
og þorum ekki annað en að gera allt
nákvæmlega eins og þegar þetta tókst
loksins. Hjátrúin virðist skila sér, því
enn hefur þetta ekki klikkað, svo nú
eru menn farnir að einbeita sér að því
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að beturumbæta flugeldasýninguna
sem þessari fjallaferð fylgir á hverju
ári.

Stoltir bræður við vel heppnað merki upp
á Helgafelli áramótin 2007/2008

Fortíð og framtíð
Árið 2006 komu þeir Elías Ingi
Björgvinsson og Ívar Örn Leifsson
inn í félagið. Nýtt tölublað Þroska-

heftis leit dagsins ljós og vígsla
Vitans var sameinuð tjaldvígslunni,
sem
skapaði
stórskemmtilega
stemningu sem lifði langt fram á
nóttina í miðjum hitabeltisstormi.
Núna virðast árin líða hratt
og færri komast að inn í
félagið en vilja að því er
virðist. Séra Ólafur Jóhann
Borgþórsson kom inn árið
2007 en það ár var sérstaklega skemmtilegt fyrir
meðlimi VKB, þar sem þá
voru teknir upp búningar
aftur sem vöktu mikla
kátínu fólks, enda ekki oft
sem fólk sér svona marga
Star Trek nörda samankomna á einum stað.
Allavega ekki á Íslandi.
Í ár var það svo hann Hermann
Sigurgeirsson sem hlaut náð fyrir
augum VKB manna er hann hlaut
inngöngu í félagið.
Það er ljóst að margt láðist að nefna
í þessari löngu grein eins og
Þjóðhátíðarkvöld á Pravda, sala
átthagaskírteina, ferðalög félagsmanna innanlands sem og utan, hinir
ýmsu undirklúbbar og sérstöku partý,
jólagleði VKB og svo auðvitað
afmælið okkar, sem við höldum
hátíðlega þann 29. júní ár hvert, og
þá sérstaklega stórafmælum eins og
núna í júní síðastliðnum.
Framtíðin er björt hjá okkur
bræðrunum í VKB og er það von
okkar að við getum skemmt ykkur
Eyjamönnum sem og landsmönnum
öllum í komandi framtíð.
Gleðilega hátíð nær og fjær
Og til hamingju með 10 ár af VKB

Fallegasta mannvirkið í dalnum,
Vitinn, sem nú er í eigu VKB.
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Fregnir herma að Guðmundur Kristján Eyjólfsson, betur
þekktur sem Gvendur Ameríkumíla, hafi lagt ferilinn sem
stjörnulögmaður í Bandaríkjunum á hilluna á meðan hann
einbeitir sér að ástríðu sinni, kvikmyndaframleiðslu.
Samkvæmt öruggum heimildum Þroskaheftis er Guðmundir
langt á veg kominn með að skipa í öll helstu hlutverk nýrrar
epískrar stórmyndar byggðri á sögu bræðrafélagsins Vinir
Ketils Bónda. En eins og allir vita, þá er Guðmundur stærsti
meðlimur félagsins.
Guðmundur hafði víst lengi gengið með þann draum í maganum að gera kvikmynd um hina margbrotnu sögu
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bræðrafélagsins, en samt ekki viljað hafa neitt hálfkák í
kringum það. Svo þegar hann hafi fengið staðfest að sjálfur
Steven Spielberg væri tilbúinn til þess að taka að sér leikstjórnina setti hann allt á fullt. Vitað er að Steven sé mikill
aðdánadi bræðrafélagsins og þess málstaðar sem það
stendur fyrir.
Ekkert hefur enn verið gefið formlega út um skipan
leikhópsins, en blaðamenn Þroskaheftis nýttu sér öll sín
sambönd í glysborginni Hollywood til þess að grafast fyrir
um það. Og samkvæmt því sem þeir komust að eru eftirfarandi leikarar búnir að samþykkja að leika í myndinni...

Helgi Ólafsson
James Gandolfini

Borgþór Ásgeirsson
Sigmundur Ernir Rúnarsson

Friðberg Egill Sigurðsson
Chuck Norris

Gandolfini er vanur því að leika
valdasjúka einræðisherra úr sjónvarpsþáttunum The Sopranos. Því þótti vel
við hæfi að hann tæki að sér hlutverk
forseta VKB, Helga Ólafssonar.

Þótt að Sigmundur hafi ekki ljáð máls á
því hingað til að taka að sér hlutverk á
hvíta tjaldinu gat hann ekki skorast
undan þegar hlutverk sjálfs hvíta riddarans var í boði.

Chuck var nærri búinn að kafsigla feril
sinn þegar hann lék í framboðsauglýsingum fyrir Mike Huckabee. En
hann lítur á hlutverk Friðbergs sem
kjörið tækifæri til að ná aftur inn á stóra
svðið.

Jón Helgi Gíslason
Jake Busey

Ástþór Ágústsson
John Marshall Jones

Andri Hugo Runólfsson
Penn Jillette

Hver gæti verið betur fallinn til að túlka
margbrotinn persónuleika Jóns Helga
betur en maður sem hefur mátt þola það
að hafa Gary Busy sem föður?.

Jones er mikill sjónvarpsþáttaleikandi
og hefur leikið í þáttum eins og Still
Standing og John Doe. Honum þótti
mikil áskorun að leika loksins í
kvikmynd. Hann er blökkumaður... en
hann er fínn samt.

Framleiðendur myndarinnar höfðu
leitað lengi að nógu stórum og kjaftforum manni til að túlka Andra, þar til
þeir fréttu að sjálfur Penn Jillette hefði
áhuga á hlutverkinu. Eftir það kom
auðvitað enginn annar til greina.
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Þórir Ólafsson
Steve Buscemi

Hafþór Halldórsson
Arnold Schwarzenegger

Hafsteinn Daníel Þorsteinsson
Jeremy Piven

Það er ekki á hvers manns færi að túlka
karakter sem Þóri. Því var leitað til hins
annálaða senuþjófs Buscemi, sem vildi
ólmur fá að takast á við þennan einstaklega leiðinlega karakter.

Samkvæmt
öruggum
heimildum
Þroskaheftis mun fylkisstjórinn snúa
aftur á hvíta tjaldið til þess að leika
átrúnaðargoð sitt, sjálfan Hafþór
Halldórsson.

Eitt af þessum andlitum sem allir
þekkja, en enginn man hvað heitir. Lítur
á þetta sem stóra breikið, tækifæri til
þess að verða nafn, en ekki bara þekkt
andlit.

Hannes Kristinn Eiríksson
Robert Patrick

Hermann Sigurgeirsson
Woody Harrelson

Ólafur Jóhann Borgþórsson
Kjartan Bjargmundsson

Patrick var efins um að takast á við að
túlka Hannes, en ákvað að slá til, því ef
honum tækist vel upp, þá gæti hann
loksins verið þekktur fyrir fleira en að
hafa leikið T-1000.

Það kom aldrei neinn annar til greina í
þetta hlutverk, enda getur enginn nema
óheflaður kúreki eins og Harrelson
skilað persónuleika Hermanns almennilega á hvíta tjaldið.

Einfaldlega eini ljós- og krullhærði
leikarinn sem framleiðendurnir fundu.
Voru lengi í samninga viðræðum við
Helga Sævar, sem sigldu í strand þegar
hann heimtaði að fá borgað í sokkum.

Guðlaugur Þórarinn Rúnarsson
Jack Black

Gunnar Már Kristjánsson
Paul “Pee-Wee Herman” Reubens

Daði Guðjónsson
Will Smith

Eftir langa yfirlegu var niðurstaðan sú
að eini leikarinn í Hollywood sem
mögulega hefði nógu leiftrandi útgeislun til að leika Guðlaug væri
orkuboltinn Jack Black.

Loksins þegar Paul Reubens fannst á
einhverri sorabúlli í Kambódíu vildi
hann ólmur fá að takast á við hlutverk
Gunnars, og með því endurreisa virðingu sína.

Það er ekki bara fyrir það að þeir þekkist
varla í sundur sem Smith fékk hlutverkið, heldur þykir hann líka þokkalegur leikari. Sögur herma líka að Smith
muni rappa allar línur Daða í myndini.
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Ég hef ákveðið að segja sögu sem
að ég heyrði fyrir nokkrum
mánuðum um nokkra vinalega
stráka sem ákváðu að taka með
sér þroskaheftan vin sinn á
rokkhátið í Belgíu til þess að létta
á fjölskyldu drengsins. Ég býst við
því að þegar þessir drengir horfa
til baka var það kannski ekki skynsamleg ákvörðun að fara með
hann á rokkhátíð í Belgíu.
Drengirnir þrír sem ég mun nefna
Svenna, Alfreð og Gunna ákváðu
að taka, eins og ég sagði áðan,
þroskaheftan vin sinn, Eirík, með
sér á rokkhátið sem var haldinn í
Belgíu um sumarið. Þarna voru að
spila margar af bestu hljómsveitum heims og átti svo sannarlega
að vekja áhuga Eiríks
á góðri rokktónlist og
skemmta sér í leiðinni.
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matinn sinn. Eiríkur, sem var
orðinn mjög spenntur, ákvað að
renna hendinni undir pills
flugfreyjunnar og vakti það litla
kátínu hennar, sem var svarað
með miklum öskrum. Þegar félagar Eiríks sjá þetta skamma þeir
hann og benda flugfreyjunni á að
hann sé þroskaheftur og sé bara
svona yfir sig spenntur að vera
fara í ferðalag. Meðan þeir útskýra
þetta hvíslar Eiríkur í eyrað á
Svenna að hann eigi sko bara að
segja flugfreyjunni að þegja og
halda bara kjafti! Sem betur fer
heyrði flugfreyjan þetta ekki þannig að ekki varð meira vandamál úr
þessu. En vandræðin voru bara
rétt að byrja!

að koma að hótelinu dettur Eiríkur
ofan á konuna og grípur í brjóstin
á henni á óskiljanlegan hátt,
nokkuð sem maður hennar verður
alveg brjálaður yfir og ætlar að
ráðast á Eirík. En vinir hans koma
honum til bjargar með því að
útskýra hvernig ástand hans var.
Þar sem þessi hjón voru Belgar
ákváðu þau að gera ekkert mál úr
þessu, en viti menn, Eiríkur segir
við strákana að þeir eigi að segja
honum og konunni hans að halda
kjafti og bara fuck off! Þegar parið
heyrir þetta fýkur í manninn sem
ætlar að sýna Eiríki í tvo heimana
en sem betur fer ná vinir hans að
róa manninn niður aftur. Þegar
þarna kemur við sögu eru vinirnir
Svenni, Alfreð og
Gunni orðnir verulega
þreyttir, en vissu að
þeir gátu svo sem átt
von á öllu.

Það byrjaði þannig að
kapparnir fóru sneÁ
fyrsta
degi
mma morguns að ná í
rokkhátíðarinnar ákvEirík, sem var hinn
áðu félgarnir að vera
kátasti að sjá vini sína
svolítið snemma í því
koma og sækja sig
til að sjá svona það
fyrir ferðina. Þeir leggbesta sem hátíðin
ja svo af stað uppá
hafði uppá að bjóða.
Keflavíkurflugvöll,
Þegar nokkuð er liðið
ganga frá töskunum
á daginn fara félagog ganga svo bara
arnir saman í átt að
um borð í vélina eftir
stóra sviðinu þar sem
að hafa fengið sér
Iron Maiden áttu að
smá
snæðing
í
spila. Þarna voru líkLeifstöð. Þegar í
lega komnir saman
flugvélina er komið
60-90 þúsund manns
krefst Eiríkur þess að
og félgarnir komnir á
fá að sitja í sætinu við
góðan stað, enda voru
Eiríkur skemmti sér konunglega á Iron Maiden
ganginn þar sem
þeir snemma í því.
flugfreyjurnar labba fram og aftur. Þegar þeir koma á hótelið sjá þeir Rétt áður en Maiden stígur á svið
Og þar sem ferðin var bara rétt að mann sem þeir kannast við þarna segir Eiríkur að hann þurfi að fara
byrja ákváðu þeir félgarnir að leyfa fyrir utan hótelið ásamt konu sinni, að pissa og sé virkilega mál. Þar
honum það. Þegar nokkuð er liðið en þeir höfðu einmitt hitt þetta sem Svenni var að drekka bjór úr
á ferðina koma flugfreyjurnar að ágæta par á flugvellinum í Keflavík plastglasi fórnar hann bjórnum og
bjóða mat og drykk með. Þegar á leiðinni út og komist að því að lætur Eirík hafa tómt glasið.
flugfreyjan er búin að rétta Eiríki þau væru líka á leiðinni á um- Svenni segir Eiríki að pissa í
mat fer hún og réttir næstu sætum rædda hátíð. Þegar þeir eru alveg glasið og setja það svo bara niður
~ 14 ~
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og Eiríkur jánkar. En þegar Eiríkur
er búinn að stútfylla glasið af pissi
tekur hann sig til og kastar því
aftur fyrir sig með þeim
afleiðingum að glasið lentir á strák
og kærustunni hans sem voru
þarna rétt hjá. Strákurinn, sem er
eins og einn gegnheill vöðvi, er
klæddur hvítum, þröngum bol sem
líktist núna ÍA búningnum. En það
var ekki það versta, því mikið af
vökvanum í glasinu lenti uppí
kærustunni hans sem stóð þarna
og ældi og ældi. Strákurinn varð,
skiljanlega, alveg foxillur og ætlaði
að drepa Eirík. Fólk sem var þarna
í kring nær að stöðva þetta þegar
búið er að segja því að Eiríkur sé
þroskaheftur og hafi ekki alveg vit
á svona hlutum. Á meðan Svenni
og félagarnir tveir eru að róa
pissublautan strákinn niður stendur Eiríkur bakvið þá og segir við
þá að þeir eigi bara að segja
honum að halda kjafti og bara fuck
off! Við þessi síðarnefndu orð tryllist strákurinn en sem betur fer nær
fólkið að stöðva hann aftur. Þegar
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þessu fjöri er lokið ákveða félagarnir að færa sig örlítið aftar, ef
ske kynni að Eiríki yrði aftur mál
að pissa. En sem betur fer var svo
ekki þannig að þeir náðu góðum
hluta tónleikanna með Iron
Maiden.
Þegar hér er komið við sögu eru
drengirnir á leiðinni heim og eru
komnir á flugvöllinn. Áður en þeir
tékka sig inn ákveða þeir að hafa
Eirík á milli sín, til öryggis ef eitthvað skyldi koma uppá. Svenni fer
fyrstur að tékka sig inn meðan
hinir bíða í röðinni en Eiríkur var
einmitt beint fyrir aftan Svenna,
því hann vildi vera á eftir honum.
Þegar Svenni er síðan búinn að
tékka sig inn tekur Eiríkur eftir því
að taskan hans Svenna er farinn
af stað á bandinu. Honum líst
greinilega ekkert á blikuna því
hann segir: "Ekki gleyma töskunni
minni" og kastar töskunni sinni yfir
höfuðið á Svenna og konunni sem
var að tékka þá inn, þannig að hún
lendir beint á færibandinu.
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Þjónustustúlkan öskrar af mikill
hræðslu og neglir á viðvörunarbjölluna. Heill her einkennisklæddra lögregluþjóna hleypur í
átt að þeim félögunum og ein af
löggunum kastar sér með tilþrifum
á eftir töskunni hans Eiríks í gegnum lúguna sem taskan hans var á
leiðinni inn um. Þeir félagar voru
teknir til yfirheyrslu og misstu
næstum því af flugvélinni heim, en
sem betur fer sýndu lögreglumennirnir þeim skilning þegar þeir
voru búnir að útskýra sitt mál.
Við heimkomu þeirra félaga komu
foreldrar Eiríks upp á flugvöll til að
sækja hann og hafa þeir þremenningar, Svenni, Alfreð og Gunni
aldrei verið jafnánægðir að sjá
þau. En þegar allt kom til alls voru
þeir félagarnir ánægðir að hafa
farið með Eiríki í þessa ferð, því
hann er enn í dag að tala um að
hann hafi aldrei á ævinni skemmt
sér jafn vel. Spurningunni hvort
þeir taki hann með sér í næstu
ferð er enn ósvarað!
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~ 16 ~

2 0 0 8

Þ R O S K A H E F T I

2 0 0 8

ina eða? Hvar eiga þá allar litlu
krúttlegu endurnar að vera? Eða
ætla þeir að virkja vindinn á
stórhöfða eða? Það yrði nú
roslaegt batterí sko. Lundar alltaf
fljúgandi í einhverjar rafmagnsútbúandi vindmyllu og eitthvað
álíka dæmi sko. Bara lundahakk
út um allt maður. Það væri sko
rosalegt! Viljiði það eða?
Glúmur Mosi Sólveigar- og
Arinbjarnarson skrifar

Ég vil enga fokkín stóriðju í Dalinn,
maður!
Sko. Ég er roslaega ámóti því sko,
að það eigi að fara að byggja eitthverja stóriðju í Dalnum. Er bara
ekkert heilagt lengur eða? Má
bara setja upp svona stóriðju eitthvað dæmi alls staðar núna eða?
Hvaðan haldiði eiginlega að allt
rafmangið og það dæmi komi í
þessa viftu eiginlega? Ha? Haldiði
að rafmang vaxi á tréum eða?
Nei. Rafmagn verður sko til við að
virkja það sko. Það þarf alltaf að
virkja eitthvað. Það er svo ógisslega hallærislegt að vera alltaf að
virkja eitthvað dæmi eitthvað. Ég
meina, hvað gæti eiginlega verið
meira lummó sko. Og hvað haldiði
að verði virkjað í Eyjum til að búa
til rafmagn í nýja viftu í Dalnum
eiginlega? Ha?
Ætla þeir kannski að virkja tjönn-

Afhverju má ekki bara hafa Dalinn
eins og hann er? Ha? Ég bara
spyr sko. Afhverju þarf alltaf að
virkja eitthvað dæmi og eitthvað?
Ha?
Ég meina, fokkín viftan er brunnin
maður! Haldiði að það sé eitthver
tilviljun eða einhvað
afhverju viftan brann
en ekki t.d. Vitinn?
Ha? Nei, sko þetta
er allt karma sko. Ég
hef verið að lesa um
svona karma og
svoleiðis sko. Og
þetta er sko tótallí
svoleiðis dæmi sko.
Auðvitað brennur
sko
ljótasta
og
ömurlegasta mannvikið í Dalnum sko.
En
Vitinn,
eins
fokkín bjútífúll og
hann er sleppur.
Þetta er bara karma
maður!
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Og ef karmað vill ekki hafa viftu,
þá á ekki að vera vifta. Fokk
maður! Hvað eruði eiginlega að
spá maður? Djöfulsins kjaftæði er
þetta maður! Ég bara skil ekki
svona sko. Ég meina sko höldum
Dalnum fallegum og stóriðjulausum maður. Ég meina fokk sko,
við höfum Vitann, ekki skemma
það með eitthverri fokkín viftu
maður!

Glúmur Mosi Sólveigar- og
Arinbjarnarson
Talsmaður Saving Iceland
(Höfundur er iðjuleysingi)
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Óhug setti að öllum unnendum
Þjóðhátíðar að morgni miðvikudagsins 28. maí, þegar fréttir bárust af
því að ýmiss búnaður tengur hátíðinni
stafaði ógn af eld sem logaði á lóð
Áhaldahússins. Flestum létti þó þegar
þeir fréttu að Vitinn væri
óhultur á mun öruggari stað. En þótt
fallegasta mannvirkið í dalnum hafi
lifað þessa smákrísu af voru önnur
mannvirki sem urðu öllu verr úti. Þar
ber helst að nefna viftuna, sem margir
hafa migið utan í í gegnum tíðina.
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Þetta var að morgni sunnudags á
Þjóðhátíðinni 2005. Ég hafði verið
staddur við tjúttstörf á litla pallinum.
En eins og verða vill á Þjóðhátíð hafði
ég þá um nóttina neytt ótæpilegs
magns vökva. Þegar komið er við
sögu hafði ég um nokkurt skeið reynt
að berja niður þá óstjórnlegu löngun
til að lensa, sem fylgir gjarnan slíkri

En þótt fáum kunni að finnast þörf á
því, hef ég ákveðið að leggja penna
við blað og eyða nokkrum dálksentimetrum í þessu annars ágæta
tímariti undir að minnast viftunnar.
Enda ekki vanþörf á að aðstoða fólk
við að minnast þessa annars ómerkilega skrapatóls.
Fæstir eiga sér sérstakar minningar af
viftunni á Þjóðhátíð, ólíkt Vitanum.
En ég hef það fyrir víst að 93,7%
Þjóðhátíðargesta nefni Vitann þegar
þeir eru spurðir að því hvað standi í
þeirra huga upp úr á hátíðinni. En
hins vegar minnast fæstir viftunnar,
nema ef vera skyldi fyrir hina afar
ógeð-feldu lykt sem hún blés í tíma
og ótíma yfir saklausa sem seka í dalnum. Enda hreint með ólíkindum vitlaus staðsetning á stærðarinnar viftu,
að setja hana við hliðina á klósettunum og beina henni svo beint inn í
Dal.

Bræðurnir Gummi og Helgi, búnir með
dropann og alveg í spreng!

öldrykkju. En þar sem birta var farið
af degi voru góð ráð dýr, enda undirritaður óvenjulítið drukkinn og var
því ekki sama hvar hann veifaði vininum. Ég hljóp því sem leið lá að
kömrunum. En þegar inn kom var ég
þess fljótt var að ég væri ekki einn í
húsinu og að ungt par, blindað af ást á
hvoru öðru, væri í miðjum klíðum að
beita hvort öðru amorsbrögðum.

En þrátt fyrir hina mjög svo
verðskuduðu gagnrýni sem viftan
hefur fengið á sig í gegnum tíðina
fyrir sjón- og þefmengun, finnst mér
rétt að rifja upp einhverjar jákvæðar
hliðar á hennar annars aumkunarverðu tilveru., nú þegar Jói Pé og hans
kónar gráta sig í svefn á hverju
kvöldi yfir dauða viftunnar. Ég kann
vel við Jóa & Co., þrátt fyrir hið
undarlega fegurðarskyn þeirra. Því
ætla ég að rifja upp hérna eina sögu af
viftunni, sem vonandi sýnir fallegri
mynd af henni en fólk annars hefur.
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Verandi það séntilmenni sem ég er,
kunni ég ekki við að trufla ástaratlot
þeirra og leitað því frekar á ferðakamrana. En þeir kamrar, sem í það
minnsta voru ekki uppteknir, báru
þess glöggt merki hvernig óhófleg
áfengisneysla getur leikið maga
manna og hafði ég því enga list á að
skvetta neinu úr skinnsokknum þar
inn. Ég var við það að hætta að halda
vatni þegar ég loks mundi eftir viftunni sem var þarna rétt hjá. Minning
sem ég var lengi búinn að leggja mig
fram við að grafa yfir, sökum einstaks
ljótleika fyrirbærisins. Viftunni kæmi
auðvitað enginn nálægt án þess að
eiga þangað sérstakt erindi og varla
einu sinni þó svo væri. Því var mér
óhætt að leita í skjól undir því og losa
allt það þvag sem ég vildi, í sátt og
samlyndi við jafnt guð og menn.
Því er ég, þrátt fyrir hin háværu mótmæli sem uppi hafa verið,
fylgjandi endurreisn þessa annars
mislukkaða mannvirkis. Því þótt það
geri kannski fátt annað en að draga úr
fegurð Dalsins, er alltaf hægt að míga
utan í það.
Hafið það gott um hátíðina,
Og munið hvert skal leita sprengurinn
læðist að manni.
Helgi Ólafsson
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Flestir landsmenn kannast við
Eurovision-hommann Haffa Haff
sem sló í gegn í vetur með lagið
„Wiggle Wiggle Song“, en það er,
að sögn Grettis, orðið eitt aðal
danslag skemmtistaðanna hér á
landi. En það sem
færri vita er að Haffi
Haff er eingöngu
skopstæling
og
eftirherma
hins
margrómaða Haffa
Hall.
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peyjum stofnuðu hljómsveitina
NoSleep, en sú hljómsveit lifði
stuttan tíma. Á þeim stutta tíma
sem NoSleep var starfandi tókst
þeim að skapa nýja tónlistarstefnu - tónlistarstefnu sem

Black&Sad í Northumberland,
Englandi. Við bíðum spennt eftir
frekari fregnum af því.
Haffi hefur ekki spilað með
hljómsveit frá því að NoSleep
lagði upp laupanna,
en hefur þess í stað
einbeitt sér að sólóferli sínum, sem
hefur skapað honum
pláss í hjörtum okkar
allra. Hver man ekki
eftir lögum eins og
„Sjómannsástin“,
„Trillan mín fríð“,
„Bauja, bauja, bauja“, „Ó hve gulur þú
ert“
og
„Klárir
strákar“. Ógleymanlegir slagarar sem
lifa munu í hjörtum
okkar um ókomna
tíð.

Haffi Hall, öðru
nafni Hafþór Halldórsson, hóf tónlistarferil ungur að
aldri. Það má eiginlega segja að hann
hafi skriðið syngjandi úr móðurkviði. Það var einmitt þessi ást hans
á söng, allt frá
Þrír af meðlimum hljómsveitarinnar NoSleep, þeir Gvendur Míla,
Haffi Hall og HELÞÓ, eftir misheppnaða
rennblautu barnsEn nú þegar Haffi
“comeback” tónleika á Þjóðhátíðinni 2003.
beini sem varð til
hefur lagt greiðuna
þess að foreldrar
og nikkuna á hilluna
hans íhuguðu alvarlega að skíra gengur í dag undir nafninu Goth - verða menn bara að vona að talið
hann Björgvin. Hver veit hvernig og má segja að þessir ungu um endurkomutónleika NoSlepp
spilast hefði úr æfi Hafþórs hefði drengir hafi verið langt á undan sé ekki bara innantómur orðhann fengið eða bera nafn meis- sinni samtíð. Ritstjórn Þroska- rómur. Svo væri nú heldur ekki
tara Bó.
heftis hefur áreiðanlegar heimildir amalegt að sjá kappann á
fyrir því að hart sé lagt að nú- kvöldskemmtun í Dalnum þessa
Í grunnskóla fór að bera meira á lifandi meðlimum NoSleep að Þjóðhátíðina.
tónlistarhæileikum Haffa þegar koma saman á ný á hinni árlegu
hann, ásamt 3 ungum Eyja- tónlistarhátíð
gothara,
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Bræðrafélagið VKB hefur ráðist í
ýmis stórverkefni undanfarin ár.
Þeir bræður hafa gefið út bækur
og einnig hafa þeir dundað sér við
kvikmyndagerð, þannig það kom
ekki á óvart þegar fréttist af því
þegar helstu tölvufyrirtækin á
markaðnum í dag hefðu haft samband við kappana og boðið þeim
samning um gerð tölvuleikja að
þeirra höfði. Við vorum svo heppin
að fá drögin að þeim leikjum sem
koma út í lok þessa árs og snemma ársins 2009. Gjöriði svo vel.
1. "Cheers mate" (“Skál og
Mát”)
“Cheers Mate”, eða "Skál og mát"
eins og hann heitir á íslensku er
skákleikur þar sem spilarar bregða
sér í hlutverk ýmissa skáksnillinga, eins og Boris Spassky
og Bobby Fischer. Hægt er að
tefla við ýmsar kringumstæður t.d.
neðansjávar, við rætur eldfjalls, í
jarðskjálfta (og virkar Wii-Mote
stýripinninn einkar vel við þær
aðstæður) o.fl. Einnig er hægt að
velja sögumót þar sem maður
keppir við fræga skákmeistara og
þannig aflæsir maður allskonar
aukahlutum.
Þykir
leikurinn
nokkuð góður til að byrja með en
verður heldur einhæfur ef maður

Skál og mát!
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hefur ekki mikinn áhuga á
skákíþróttinni. Þó lifnar leikurinn
algerlega við þegar menn hafa
leyst flesta aukahlutina. Þá er m.a.
hægt að tefla við og sem hinn
þrælmagnaði skákmeistari Íslands
og yndi allra Vestmannaeyinga,
Helgi "Forseti" Ólafsson og það
skemmtilegasta við að tefla sem
Helgi er að í hvert skipti sem
maður tapar kalli þá drekkur hann
einn bjór, sem gerir það að
verkum að skákin verður alltaf
óskýrari og erfiðari. Einnig er
þrælsmellið þegar Helgi og Deep
Blue taka skák saman og
ástarhótin fljúga á milli. Í heildina
virkar þessi hugmynd vel og er
leikurinn væntanlegur um miðjan
desember
á
þessu
ári.
Tvímælalaust jólagjöfin í ár.
Spilast eingöngu á Wii leikjatölvuna.
2. "Flight simulator: Westman
Islands"
Hér er á ferðinni leikur sem margir
flugáhugamenn hafa beðið spenntir eftir. GPS tæknin og environmental grafíkin er mögnuð og líður
manni oft á tíðum eins og maður
sé á staðnum. Umhverfið er mjög
raunverulegt og auðvelt er að
stýra vélunum í flugtaki sem og
lendingu.
Sérstaklega
þykir
leikurinn skemmtilegur á Xbox
360 því stýripinnarnir hafa verið
hannaðir sérstaklega fyrir þennan
leik og virka eins og stjórntæki í
flugvélum. Allt þetta bendir til þess
að þessi leikur verður perla í eigu
flugáhugamanna. Eini lösturinn
þykir þó "training flight session"
hluti leiksins, eða "æfingaflugið",
þar sem flugkennararnir Friðberg
"Flyboy" og Þórir "Pælot" eru sífelt
að rífast um hvenær eigi að kveikja á Rafal 6 og eru alltaf ósammála um hvenær eigi að setja
"flapsana" upp. Þar sem ekki
virðist hægt að byrja leikinn án
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þess að fara í gegnum þrjú "æfingarflug" með þá kappa jarmandi
allan tíman þá dregur það töluvert
úr gæði leiksins. Leikurinn kemur
út í nóvember þessa árs og kemur
út fyrir Xbox 360 og PC.

Flogið yfir Vestmannaeyjabæ í
"Flight simulator: Westman Islands"

3."WarTrek: Kill things and take
their stuff"
WTKTATTS er MMORPG sem
CCP er að hanna með VKB. CCP
eru hvað þekktastir fyrir útgáfu og
umgjörð "EVE Online" og ákváðu
skömmu eftir samruna við
Whitewolf að skella sér í þetta
stóra verkefni með bræðrafélaginu. Söguþráðurinn er snúinn og
margþættur, svo margþættur að
ekki er hægt að fara yfir hann í
þessari stuttu umsögn. En
umgjörðin er þrælmögnuð því
CCP hefur tekist að sameina tvo
vinsælustu Sci-Fi heimana á sinn
eigin hátt, þeim hefur tekist að
blanda saman Star Trek hugmyndinni saman við D&D heiminn og
gera þeir það mjög smekklega, án
þess þó að brjóta nein höfundarréttalög. Þegar ég kíkti til þeirra og
fékk að sjá hvað væri tilbúið voru
þrír karakterar sem voru spilanlegir. Það voru: "Zindronius", sem er
einhverskonar galdramaður sem
sérhæfir sig í að svæfa óvini sína,
"Lau'Kratul", einhverskonar grænt
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tröll sem fær náttúruna í lið með
sér, og að lokum "Hanzriel"
álfariddari. Ég valid "Lau'Kratul"
og spilaði hann aðeins og fyrsta
questið hans var að finna teppi á
úlfinn sinn. Þrælmagnaður leikur
sem sameinar margt sem allir eðal
nördar þrá, vonandi að leikurinn
komi bara út bráðlega því hann
hefur tekið þó nokkur ár í
framkvæmd. Leikurinn á að koma
út seint á árinu 2009 og kemur út
fyrir Wii, Xbox360, PSII, PC og
Mac.
4. "Pokamon: The Secrets of
the Plastic Bag"
Hér er á ferðinni afar einkennilegur leikur í anda gamla "Link"
leiksins í gömlu Nintendo tölvunni,
sem einnig hefur verið kallaður
Zelda II. Leikurinn gengur útá það
að aðal persónan, sem heitir S.B.
Murtan, flakkar á milli staða og
safnar allskyns hlutum til að finna
hin leyndardómsfulla "Plastpoka".
Spilunin er einföld, en þrautirnar
eiga það til að vera heldur erfiðar
og leiðinlegar. Ekki hjálpar heldur
viðkvæmni Wii-Mote stýripinnans
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og þykir erfitt að klára ýmsar
þrautir þegar kveikt er á "dual
shock" möguleikanum á PSIII
stýripinnanum. Það sem stingur
helst er að leikurinn er greinilega
ekki ætlaður börnum. Hlutirnir sem
maður safnar eru flestallir af
erótískum toga og það sem gert er
við hlutina er varla hægt að rita
hér. Helsta markmið leiksins er
svo hvernig skal nota hinn leyndardómsfulla
"Plastpoka"
á
erótískan hátt. Hugsanlega gæti

leikurinn hentað pörum þar sem
boðið er uppá samspilun, en mér
gafst ekki færi á að prófa hana. Oft
á tíðum þótti mér krauma homoerotískur boðskapur í leiknum, en
það ætti svo sem ekki að skipta
máli þar sem leikurinn hefur fengið
"Adults only" stimpilinn í öllum
þeim löndum sem hyggja að leyfa
sölu á honum. Leikurinn kemur út
í lok ágúst 2008 og er hægt að
spila hann á Wii og PSIII.

Pokamon: Ævintýraleikur um plastpoka með homo-erótísku ívafi
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,,Haltu þétt við grisjuna meðan ég
sæki nálina" sagði læknirinn við
hjúkrunarkonuna sem ásamt
nokkrum áhorfendum horfðu
undrunaraugum á manninn sem
hafði dansað sig til blóðs. Í
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að athuga hvort einhver von væri
að sjá húfuna heila á húfi. Jú, viti
menn þarna var hún næstum því
ósködduð og ég teygði mig því
næst í hana. Þið lesendur góðir
sjáið kannski fyrir ykkur heldur
óhefðbundna samloku
sem inniheldur:
1 stk dansgólf
1 stk meðal stórt óslípað glerbrot
1 stk langatöng vinstri
handar
1 stk skósóli

Þórir, í Ted Bundy gallanum, á spjalli við Friðberg.

sjúkraskýlinu sat maðurinn í stól
og hafði höndina útrétta á
aðgerðarborðinu meðan blóðið
fossaði úr löngutöng vinstri handar. Á meðan sjúklingurinn beið
smellti hann fingrum hægri handar
í takt við Stuðmannalagið "Energí
og trú", sem hafði ómað svo
skemmtilega þegar óhappið átti
sér stað.
Þetta gerðist á Þjóðhátíð 2006,
aðfararnótt laugardagsins, á
danspallinum við brekkusviðið.
Stuðmenn
voru
að
klára
stórkostlega ballskemmtun þegar
ógæfan dundi yfir. Dansfélagar
mínir, sem og aðrir dansarar, voru
í sama gírnum og ég þegar forláta
húfa vinar míns tókst á loft og hafnaði í aurbleytunni á dansgólfinu.
Angistarsvipurinn skein úr augum
Elíasar þegar hann sá hvað gerst
hafði. Ég gat ekki horft upp á greyið Elías í svona ástandi og dýfði
mér því í sömu andrá niðrá gólf til

Leggið áleggin á gólfið í þessari röð og
þrýstið niður með ca.
100 kg þrýstingi og þá
eruð þið komnir með
svaka djúsí samloku
með extra "tómatsósu".

Líkt og Ted Bundy, í áður hvítum
málningargalla, hélt ég alblóðugur
með sundur skorna taug upp í
sjúkraskýli þar sem búið var um
sárið. Ég hafði sem sagt lent í
dansslysi.
Ég hafði áður heyrt af dansslysi
sem gerðist hér um
árið um verslunarmannahelgi austur
á Neskaupsstað, á
skemmtun þar sem
ber
nafnið
Neistaflug. Gunni
og Felix voru nýbyrjaðir á slagaranum
"Marco Polo spilar
aldrei nolo", þegar
maður einn í gríðarlegu
dansstuði
tekur upp á því að
dansa á vegg.
Hann
dansaði
ekkert lítið á vegginn heldur svo fast
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að hann kjálkabrotnaði og var
sendur suður í snarhasti með
sjúkraflugi. Það má með sanni
segja að hann hafi dansað til að
gleyma sá, því fregnir herma að
hann hafi einnig hlotið ríflegan
dagskammt af heilahristingi.
Annað öllu vægara dansslys henti
Helga Ólafsson vin minn og
bróður á Þjóðhátíðinni í fyrra.
Þegar dáindis gleraugu hans
Helga hentust af honum í öllum
úlfaþytinum á dansgólfinu við
undirleik hljómsveitarinnar Á móti
sól. Við dynjandi fótatök dansþyrstra samkomugesta undir laginu "Ó mig langar upp á þig", sté
einn graður dansarinn á gleraugun svo harkalega að Helgi sá
ekki hálfa sjón alla þjóðhátíðina.
Með þessu örstutta greinarkorni
langar mig að minna ykkur á að
dansa vel og fallega og láta
dansinn ekki dansa með ykkur í
gönur þótt ærin ástæða sé til
þess.
Dansið hægt um gleðinnar dyr.
Danskveðjur,
Þórir Ólafsson

Helgi sér ekki hálfa sjón
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Andri Hugo hefur gerst fyrsti maðurinn til þess að fá sér heilaígræðslu, sem gerir honum kleift að nota internetið hvar sem er!
Nýlega gekkst Andri Hugo Runólfsson undir heilaskurðaðgerð þar sem
læknar græddu í hann örsmáan tölvukubb, nánar tiltekið í prefrontal
cortex svæði heilans. Þessi kubbur mun svo gera honum kleift að nota
Google, Wikipedia og hverskyns aðra upplýsingamiðla af internetinu,
hvar og hvenær sem er, óháð því hvort hann sé staddur við tölvu eða
ekki.
Aðspurður um það hvort hann myndi hætta að nota tölvur almennt
svaraði hann neitandi, og sagði "Eins og staðan er í dag er allmargt
sem tölvurnar geta gert en ég ekki, enn sem komið er allavega."
Við spurðum Andra hvort fleiri ígræðslur væru á leiðinni. Andri
svaraði játandi og segir að eitt af aðalmarkmiðum sínum í lífinu sé að
niðurhala öllu internetinu á tölvuna sína og fá svo beintengingu í hana
með heilaígræðslu.
Andri segir að þetta muni koma til með að einfalda mikið sumarvinnuna sína, en síðastliðin sumur hefur Andri unnið sem upplýsingarfulltrúi fyrir Vestmannaeyjabæ.

...að vísu má telja það hæpið þar sem Jan Jespersen
mannfræðingur við háskólann í Stokkhólmi hefur borið
saman gripina sem fundust við samskonar gripi og
telur hann að um fölsun sé að ræða. Ekki eru allir á
sama máli og Jan en forvitnilegt verður að fylgjast með
atburðarásinni í framtíðinni þar sem stór merkilegur
uppgröftur mun fara fram á Íslandi bráðlega og telja þó
nokkrir að þar komi til með að líta dagsins ljós munir
sem eiga eflaust eftir að tengjast VKB á einn eða
annan hátt.
Þó að þessi ferð mín til Svíþjóðar hafi ekki skilað miklu
þá þótti mér gaman að heimsækja norðurlöndin. Ég
brá mér yfir til Noregs til að hitta skólabróður minn dr.
Humperdink Landers sem er félagsfræðingur og
sérhæfir sig einnig í ethnógrafískri mannfræði. Þegar
við fálagarnir sátum yfir bjórglasi og skonsum barst
talið til VKB og heimsóknar minnar til norðurlanda. Er
ég hóf að útskýra fyrirbærið VKB fyrir "Landa" eins og
við kölluðum hann, þá varð hann yfir sig spenntur. Tók
hann þá fram bók og ýmis gögn sem hann hafði
sankað að sér og sýndi mér merkilegar myndir. Hann
hafði farið með hóp af nemendum sínum til Frakklands
til að skoða hellaristur í Chauvet hellunum, nálægt
Vallon-Pont-d'Arc og fyrir algera tilviljun fundust algerlega nýjar myndir, myndir sem enginn hafði séð áður.
Þarna voru þessar klassísku myndir af hestum, nautum
og öðrum búfénaði, en það merkilega er að engar
eiginlegar myndir af mannfólki hafa fundist þar til nú og
var hann sannfærður um að þær tengdust VKB á einhvern hátt en vildi þó ekki tjá sig nánar um það að svo
stöddu. Dr. Humperdink Landers sendi kollega sínum í

Cambridge dr. Breckenridge Sanders mannfræðingi og
arkítekt, sýnishorn af þessum myndum og varð hann
alveg sleginn yfir þeim. Þeir hafa fengið styrk og liggja
nú yfir þessum ristum dag og nótt.
Þegar ég fór að spyrja nánar út í þetta sagði dr.
Landers að hann og dr. Sanders væru á leiðinni til
Frakklands að skoða þetta betur og bauð hann mér að
koma með sér, sem og ég þáði. Ferðin var ekki svo
löng, en ég var farinn að finna fyrir töluverðri þreytu því
þetta ferðalag og rannsókn mín á þessu fyrirbæri VKB
virtist engan endi ætla að taka. Þegar við komum loks
á áfangastað við hellana í Chauvet hittum við fyrir Elsu
Brachendorff dr. í tungumálafræðum. Hún var þar
stödd með rannsóknar hóp sinn, en hún hafði heyrt um
afdrif þeirra Landers og Sanders og ákvað að skoða
þetta nánar. Eftir nokkra daga komust þau að stór
merkilegri niðurstöðu. Risturnar sem þau töldu vera
menn voru í raun og veru allt annað. Við nánari skoðun
sáu þau að við hlið og allt í kringum þessar ristur voru
verur sem svipuðu til manna, en risturnar sem þau
höfðu upphaflega skoðað voru mun stærri og allt öðruvísi í lögun. Þær voru þrjár, stóðu mjög sveigðar og það
virtist eins og "mannverurnar" væru að biðja til stærri
veranna. Þrem dögum síðar þegar þau höfðu skoðað
þessar ristur nógu gaumgæfilega þá sáu þau að stærri verurnar þrjár stóðu á einskonar palli og viti menn í
pallinn voru ristir stafirnir V K B. Þykir þetta stórkostleg
uppgötvun því ristur þessar eru taldar vera tugi þúsunda ára gamlar og en kemur VKB fyrirbærið mér sem og
öðrum á óvart og algerlega í opna skjöldu. Þegar hér
var komið sögu þá sagði dr. Landers mér frá
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uppgötvun sinni í Egyptalandi fyrir um 27 árum síðan.
Þar var hann að rannsaka Híróglyphur (Hieroglyphics)
og rakst á undarleg tákn í þeim sem hann hafði aldrei
séð áður. Hann skrifaði þau niður og fór að bera þau
saman við aðrar híróglyphur og viti menn, alltaf kom
það sama fram. Þegar hann fann eitt V voru þrjú K,
þegar hann fann eitt K voru þrjú B og þegar hann fann
eitt B voru þrjú V. Þegar hann fór að skoða þetta betur
sá hann þetta va einhverkonar kóði. Hann hafði samband við dr. Hamid Hushara Mahammed Jarif
stærðfræðing við háskólann í Kaíró og sýndi honum
fundinn. Settust þeir saman niður og hófu að grúska í
gömlu skýrslum og "scrollum"( gömul skjöl unnin úr
papírusi sem ritað var á í Egyptalandi til forna). Þegar
þeir voru við það að gefast upp rak dr. Jarif augun í
skjal sem hafði ekki þótt neitt sérstaklega merkilegt
þegar það fannst þar sem það virtist innihalda bara
tóma vitleysu var það kallað á grísku "sodolopololopus
aropokopulus" og á frönsku "Rouleau de la lune".
Þegar dr. Jarif hafði borið saman kóðan við þetta skjal
kom í ljós að þetta var einhverskonar hnitakerfi. Þegar
dr. Landers ákvað síðan að fara frá Egyptalandi og
bera þessar niðurstöður sínar undir kollega sína þá var
hann handtekinn og þurfti að dúsa í fangelsi í töluverðan tíma. Hann var yfirheyrður daglega og allar
upplýsingar um rannsóknir hans voru gerðar upptækar.
að lokum var honum sleppt en hann varaður við því að
ef hann kæmi aftur til Egyptalands þá væri hugsanlegt
að eitthvað gæti komið fyrir hann. Hann hefur ekki enn
heyrt frá dr. Jafir frá þeirra seinasta fundi. Þegar hann
kom aftur til Noregs þá...

