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að geta göfgað huga og hjörtu með
lestri aðýðlegs boðskapar eins og
þess er hefti þetta inniheldur.

Útgefandi: Bræðrafélagið Vinir Ketils
Bónda
Ritstjóri: Andri Hugo Runólfsson
Ábyrgðarmaður: Helgi Ólafsson
Umbrot og hönnun: Andri Hugo
Runólfsson og hjálparsveinar.
Auglýsingadeild: Sindri Freyr Ragnarsson.
Forsíða: Andri Hugo Runólfsson &
Borgþór Ásgeirsson
Prentun: Prentsmiðjan Eyrún
Leðurlúði: Gísli “Foster” Hjartarson
Blaðsíðufjöldi: 20 (að undanskildum
bls. 21-24)
Upplag: 1 blað í þágu þjóðarinnar
Inspírasjónir: Kommúnistaávarp Karls
Marx, Leni Riefenstahl og Sigur Rós.

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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Við bræðurnir í VKB höfum
undanfarin ár lagt okkar lóð á
vogarskálar
alþýðlegs
þroska
Þjóðhátíðargesta með útgáfu
Þroskaheftis. Mið hefur verið tekið
af þroska félaga Zindra sem fyrir
fimm árum var afar vanþroska. Nú
eftir fimm ára útgáfu Þroskaheftis
hefur okkur tekist að ná alþýðlegum þroska hans í svipaðar hæðir
og kattar á heimili arðræningja og
telur ritnefnd Þroskahetis raunhæft
að ná þroska hans á næstu tíu árum
upp að hlið alþýðlegrar húsflugu.
Gleðlilega hátíð kæru félagar.
Núna hátíð fer í hönd, þjóðhátíð
hinna vinnandi stétta. Nú minnast
Vestmannaeyingar, sem og allir
íbúar Alþýðulýðveldins Íslands,
þeirra miklu fórna sem sem alþýða
landsins færir til að halda okkar
hrjóstrugu fósturjörð í byggð. Með
góðfúslegu leyfi ríkisstjórnarinnar
höldum við hátíð í Herjólfsdal,
sláum upp tjaldbúðum og þökkum
fyrir húsaskjólið sem ríkisstjórnin,
af góðmennsku sinni, leyfir okkur
að leggja höfuð okkar undir.
Bræðrafélag Verkalýðshetjunnar
Ketils Bónda hefur nú um fimm
ára skeið verið stoltur þátttakandi í
Þjóðhátíð hinna vinnandi stétta
með útgáfu á opinberu Þjóðhátíðarhefti alþýðunnar. Hefti þetta
hefur þótt einn af hápunktum
hátíðarinnar og veitt alþýðunni
unað og yl. Fátt er betra þessa
dagana, þegar undirlægjur auðvaldsins sækja að íslenskri alþýðu,
bæði frá Bretlandi og Hollandi, en
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Ritnefnd Þroskaheftis er stolt af
þeim árangri sem náðst hefur við
að þroska félaga Zindra og teljum
þann árangur sanna ágæti heftanna. Fyrst Þroskahefti hefur á
fimm árum megnað að þroska félaga Zindra teljum við öruggt að
hefti þetta geti lagt eitthvað til
alþýðlegs þroska Vestmannaeyinga
og annara gesta Þjóðhátíðar hinna
vinnandi stétta.
Það er einlæg von ritnefndar að þú
hafir bæði gaman og gott af lestri
þessa heftis og óskum þér gleði og
hamingju á hátíðinni. Megir þú,
með góðfúslegu leyfi ríkisstjórnarinnar, ganga hægt en örugglega um
gleðinnar dyr.
Helgi Ólafsson,
Einræðisherra VKB
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ég með mér ‘Loksins get ég hjálpað
hvölunum, þessum mögnuðu og
fallegu dýrum!’ Hvalir eru ekki
ólíkir mönnum. Þeir halda sig í
hópum
og
veiða
saman.
Fjölskyldutengsl þeirra eru mjög
sterk, en þegar einhver úr hópnum
villist eða verður veiðiskipum villimannanna að bráð þá lamast
hópurinn. Þeir finna fyrir mikilli
vanmáttarkennd og verða sinnulausir.“

Dr. Helga Hörbüj frá Noregi hefur unnið
við rannsóknir á lundanum í úteyjum
Vestmannaeyja í sumar.

Skömmu eftir kosningar s.l. vor
ákvað umhverfisráðherra að gera
útekt á dýralífi á Íslandi og í
kringum það. Var fenginn norskur
sérfræðingur í það að nafni Dr.
Helga Hörbüj. Dr. Hörbüj er
menntuð í sjávarlíffræði og hefur
einnig numið vistfræði, þá sérstaklega
hvernig
borgarog
bæjarumhverfi hafa áhrif á atferli
dýra. Var hún einmitt einn helsti
ráðgjafi norskra stjórnvalda þegar
Keikó var fluttur til Noregs og sá
hún strax að háhyrningurinn
ástkæri þjáðist af heiftarlegu þunglyndi og valkvíða, þar sem hann
hafði verið innan um mannverur,
eða homo-sapiens of lengi. Var þá
fenginn sérstakur dýrasálfræðingur
til að aðstoða Keikó með vandamál
sín og á endanum valdi hann
frelsið, en dó skömmu síðar.
Í byrjun maí kom Dr. Hörbüj til
landsins og hófst strax handa við að
kanna aðstæður dýra hér. Að
hennar eigin sögn voru það helst til
hvalirnir sem hún hafði áhyggjur af.
„Þegar umhverfisráðherra Íslands
hafði samband við mig þá hugsaði

En nú nýlega hefur rannsókn
Helgu beinst að öðru dýri sem
Íslendingar og þá sérstaklega
Vestmannaeyingar kannast við, en
það er lundinn. Dr. Hörbüj sá að
auknar veiðar á hvölum drógu ekki
úr magni sandsílis eins og kollegar
hennar höfðu spáð. Þvert á móti þá
jókst magnið sökum sinnuleysis
hvalanna. Þegar hún birti þessar
rannsóknir sínar þá hafði Valur
Bogason
útibússtjóri
Hafrannsóknastofnunar í Vestmannaeyjum samband við umhverfisráðuneytið og sagði Dr. Hörbüj frá
vandanum sem Eyjamenn höfðu
staðið í í sambandi við lundastofninn. Helgu þótti þetta
áhugavert þar sem hún taldi bein
tengsl vera þarna á milli.
Fréttamaður
alþýðublaðsins
Þroskaheftis ræddi við Dr. Hörbüj
nú á dögunum eftir að hún hafði
verið
við
rannsóknir
með
Hafrannsóknastofnuninni í Vestmannaeyjum.
Eru bein tengsl milli áhugaleysis hvalanna á sandsílinu og
lélegs lundastofns?
Eins og staðan er í dag er lítið hægt að
segja til um það. En grunur okkar
beinist að návist dýranna og þá
sérstaklega lundans við mannfólkið.
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Hver heldur þú að sé ástæðan
fyrir því að lundastofninn sé
svona slakur?
Nú er ég búin að fara út í allar úteyjarnar og hef verið að taka sýni og
fylgst með lundanum og verð ég að
segja að fyrstu niðurstöður eru frekar
sláandi.
Sláandi? Hvað áttu við?
Lundinn er mjög gáfað dýr og aðlagast umhverfi sínu mjög hratt. Þau
sýni sem ég hef tekið úr lundanum og
úr jarðveginum eru mjög athyglisverð.
Nánast allur lundinn virðist hafa
komist í tæri við einhverskonar
áfengan vökva sem hefur gert hann
mun móttækilegri fyrir mannlegri
hegðun, sem hann verður vitni að.

Hvað skyldi raunverulega búa að baki
rýrnun lundastofnsins við
Vestmannaeyjar?

Áfengan vökva segirðu. Hvar
hefur lundinn nálgast hann?
Þau jarðvegssýni sem ég hef sent til
rannsóknar til Noregs munu leiða það
í ljós, en mig grunar að þessi vökvi sé
til staðar í flestum úteyjunum.
En ekki hefur þessi tiltekni
vökvi svona slæm áhrif á
stofninn?
Það er ekki einvörðungu vökvinn sem
hefur þessi áhrif. Við verðum að
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athuga það að þetta er samspil
náttúrunnar og umhverfisins þ.e.a.s.
hins mannlega skapaða umhverfis.
Samkvæmt rannsóknum okkar á
þessu stigi þá virðist svo vera að þeir
lundar sem hafa komist í
þennan vökva séu farnir
að herma eftir veiðimönnunum.
Nú skil ég ekki? Herma
eftir veiðimönnunum?
Já við tókum eftir því, að
því meira sem þeir komust í
þennan vökva því minni
áhugi varð hjá þeim til að
fjölga sér. Heldur sóttu þeir
meira í að rúlla niður
brekkuna eða liggja bara á
þúfunum og ropa. En þegar
á leið urðum við vör við
eitthvað sem ekkert okkar
bjóst við. Við teljum okkur
hafa fundið fyrsta samkynhneigða
lundastofninn.
Fyrsta samkynhneigða lundastofninn?
Er
þetta
ekki
stórmerkileg uppgötvun? Hvað
spilar þarna inní?
Jú þetta er alveg gríðarlega merkileg
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og mikilvæg uppgötvun. New Medical
Science og National Geographic hafa
haft samband við mig og eru menn frá
þeim væntanlegir á næsta ári. En eins
og áður segir þá spilar bæði þessi

Elliðaey er ein þeirra eyja þar sem hinn
vafasami lundastofn hefur fundist.

áfengi vökvi þarna inní og atferli
veiðimannanna, þó tel ég að atferli
veiðimannanna sé þar í fyrirrúmi.
En er þá bara allur stofninn
ramm samkynhneigður?
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Nei, það er svo merkilegt að
samkynhneigði stofninn er aðallega
bundinn við nokkrar eyjar. Helstu
eyjarnar þar sem þessi stofn heldur sig
eru Elliðaey og Suðurey. Eitthvað af
honum hefur fundist í
Bjarnarey en ekkert virðist
spyrja
til
hans
í
Brandinum eða í Hrauney.
Hversvegna ekki í
Brandinum
eða
Hrauney?
Það lítur út fyrir að sýnin
sem voru tekin úr lundanum þar innihéldu ekki
þennan áfenga vökva sem
fannst í hinum lundunum.
Svo hef ég heyrt sögur frá
veiðimönnum að þeir sem
sækja í Brandinn og
Hrauney séu bindindismenn miklir og stoppa ekki
of lengi út í eyjunum.
Að lokum vildi Dr. Hörbüj vara
fólk við og benda á að að neyta
helst ekki lunda í miklu magni frá
sýktu eyjunum, þar sem ekki er
komið í ljós hvort samkynhneigð
lundans sé smitandi.
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Mig hefur lengi langað að setja eina
sögu í Þroskahefti sem ég heyrði
þegar ég vann sem málari í
Reykjavík á sínum tíma. Hún fjallar
um alveg einstaklega óheppinn
strák sem bjó með móður sinni í
Breiðholtinu.
Það var þannig að þessi ungi
maður, sem við skulum kalla Sigga
í þessari sögu, var ekki búinn að
vera með stelpu í langan tíma og
var ægilega farið að langa í smá gott
í kroppinn. Hann ákvað að láta
reyna á það hvort að hann gæti nælt
sér í dömu á djamminu í miðbæ
Reykjavíkur. Hann bauð því
félögum sínum að kíkja í heimsókn
til sín í Breiðholtið og fá sér í glas
með sér áður en haldið væri niður í
bæ.
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Siggi ákvað því að labba að barnum
og láta reyna á hæfileika sína í
daðri. Hann kom auga á mjög myndarlega tuðru þarna við barinn og
spurði hana hvort að hann mætti
ekki bara bjóða henni í glas, sem
hún og samþykkir. Þegar hann var
búinn að splæsa einhverri glás af
drykkjum á hana bað hún um
síðasta drykkinn áður en haldið
væri heim. Siggi rétti bardrengnum
kortið en þegar kortið var straujað
kom synjun á það. Þetta gerði það
að verkum að tuðran ákvað að snúa
sér bara að næsta ríka manni og
halda áfram að betla drykki úr
honum. Siggi játaði sig sigraðan og
hélt heim á leið.

Þegar þarna kom við sögu var Siggi
frekar blankur. Þannig að hann
ákvað að reyna að hafa þetta eins
ódýrt og mögulegt væri og reddaði
sér þess vegna landa til að drekka.
Siggi var mjög ánægður að komast
yfir landa vegna þess að hann vissi
að ef hann ætlaði sér að komast yfir
einhvern grip þarna niður í bæ
þyrfti hann líklega að bjóða í glas,
þannig að hver króna taldi.
Þegar þeir félagarnir höfðu fengið
sér vel í glas ákváðu þeir að fara
niður í bæ og láta reyna á hæfileika
sína til að fá einhverja tuðru með
sér heim. Þeir byrjuðu á því að fara
á Nasa þar sem eitthvað stórbandið
var að spila og byrjuðu strax leitina
að einhverjum föngulegum kerlingum. Það gekk það svakalega vel
hjá vinum Sigga að þeir hurfu hver
á fætur öðrum með einhverjum
gyðjunum heim. Allt í einu áttaði
Siggi sig á því að hann stæði þarna
orðinn einn eftir af hópnum og ekki
kominn með neina kerlingu uppá
arminn.

Neysla bjórs og annars áfengis getur
haft alvarlegar afleiðingar ef ekki er
farið að með gát.

Þegar Siggi kom út af Nasa áttaði
hann sig á því að hann væri orðinn
algjörlega peningalaus og þá voru
góð ráð dýr. Hann hringdi í bróður
sinn sem átti heima rétt hjá
miðbænum og bað hann um gistingu, enda orðinn alveg foxölvaður
ofan á peningaleysið. Bróðir Sigga
beið og beið heima fyrir en ekkert
bar á Sigga, þannig að hann gafst
upp og fór að sofa. Þegar hann vaknaði daginn eftir ákvað hann að
~6~
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hringja í móður sína og athuga
hvort að Siggi hefði ekki örugglega
skilað sér heim. Þegar móðir hans
svaraði í símann heyrði hann að
hún var síður en svo sátt á því
augnabliki og hann spyr hana hvað
sé að.
Bróðir Sigga: Sæl mamma mín,
skilaði Siggi sér ekki örugglega heim
af djamminu í gær?
Móðir Sigga: Það hefði ég nú
haldið (alveg brjáluð!), hann fór nú
aldeilis yfir strikið í drykkjunni í gær.
Bróðir Sigga: Bíddu, hvað
meinarðu?
Móðir Sigga: Þegar ég vaknaði í
morgun sá ég það að hann hafði klætt
sig úr öllum fötunum á leiðinni á
klósettið og þegar ég kom þangað inn
sá ég að honum hafði tekist að æla út
um allt baðherbergið, nema ofan í
klósettið! Síðan þegar ég kíki inn í
stofu þá situr hann allsnakinn í nýja
Lazyboy stólnum mínum með heila
rúllu af klósettpappír og með einhverja dónamynd í gangi í tækinu. Hvað
er eiginlega í gangi með hann? Er
hann á einhverjum efnum drengurinn?
Bróðir Sigga: Nei... það efast ég
um, enda ekki líkt honum að vera að
fikta í einhverju svoleiðis. Ég bið að
heilsa honum mamma mín...bless,
bless!
Ég held að allir fullvaxnir einstaklingar átti sig á því hvað þarna hafði
gerst og bið ég menn um að hafa
þessa sögu á bakvið eyrað þegar
þeir byrja á loðaríinu um
Verslunarmannahelgina. Stundum
öruggt kynlíf og pössum okkur á
forvitnum mæðrum.
Góðar stundir!
- Jón Helgi Gíslason "Wise" Feldskeri
481-BJÓR
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Nú á dögunum áskotnaðist ritstjórn Þroskaheftis úrsérgengin en
ágætis tímavél. Hún er gömul og
lúin og getur því miður ekki tengst
framtíðinni, heldur er hún föst á
árinu 1986 og er eingöngu tengd
vasadiskói hjá ungum manni sem
heitir Vilmundur Ástríðarson, betur
þekktur sem Villi Ást.

7-UND tónleikana sem ég fór á um
síðustu helgi. Mikið var hann Albert
leiðinlegur, hann minnti mig á
skáeygða hussutrossu. En annars
þykir mér merkilegt að ná sambandi
við framtíðina í gegnum vasadiskóið
mitt. Ég fékk það í skiptum fyrir
Henson gallann minn sem ég var
meira að segja búinn að rífa gat á.

Blaðamaður Þroskaheftis fór á stúfana og bað Villa Ást að skrifa fyrir
okkur stuttan pistil, en svo
skemmtilega vildi til að sama dag
hafði hann einmitt keypt sér
kassettuna The Crucial Squeegie
Lip,
sem
er
fyrsta
plata
hljómsveitarinnar Ween.

Maðurinn sem ég skipti á gallanum
við var gamall, kannski alveg sjötugt,
og angaði af kryddpylsum og kanil.
Hann sagði mér að það væri ekki
skynsamlegt að drekka og keyra og
alls ekki sniðugt að borða gulan snjó.
Hann var fróður maður þessi.

Eftirfarandi pistil sendi hann Villi
okkur síðdegis.

Vasadiskótímaflökkuvélin hans Villa Ást

Ég sat sem dáleiddur þegar ég setti
kassettuna í og hlustaði á lög eins og
The Refrigerator That Wouldn't Close,
Hey Bullfrog og ekki má gleyma slagaranum Blow It Out Your Ass. Ég sat
inn í stofu að drekka Spur og fékk mér
Malta súkkulaði og hugsaði um
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Því miður náðist ekki meira samband við hann Vilmund. Líklegt er
talið að rafhlöðurnar vasadiskósins
séu úr sér gengnar.
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Ekki eru allir á eitt sáttir með
Þjóðhátíðarlagið í ár, ‘Eyjan Græna’
með Bubba Morthens og hljómsveit
hans Egó. Sumir sætta sig við þetta
lag sem einfaldan og hressandi “singalong” slagara, á meðan aðrir afneita
því hreinlega fyrir ýmsar sakir.
Einhverjir vilja meina að lagið sé of
einfalt og þar af leiðandi svolítið
kjánalegt og aðrir hafa hreinlega ekki
getað sætt sig við það að Bubbi syngi
óð til Vestmannaeyja.
Jón Helgi Gíslason, meðlimur í
bræðrafélaginu VKB hefur tekið
málin í sínar hendur og samið nýjan
texta við lag sem hann hefur þó ekki
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enn náð að útsetja. Jón er ekki nema
tæplega mellufær á gítar, svo hann lét
það vera að semja lag eða melódíu við
textann. Hann skeytti þó inn á textann þeim gripum og hljómaskiptingum sem hann vill hafa við
lagið.
Nonni hefur því falið lesendum
Þroskaheftis sem eitthvað kunna fyrir
sér í útsetningu tónlistar að útsetja
nýja Þjóðhátíðarlagið sitt. Hann
biður áhugasama vinsamlegast að
halda sig við textann og hljómaganginn eftir fremsta megni, en allt
annað, sem sé taktur, melódía, harmoníur og þar fram eftir götunum, er
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fólki frjálst að fara með eins og þeim
sýnist.
Þeir sem hafa áhuga á að taka þátt í
þessari nýstárlegu samkeppninni eru
svo vinsamlegast beðnir um að mæta
inn í tjald okkar VKB bræðra yfir
Þjóðhátíðina og flytja útsetningar
sínar í návist okkar. Nú ef menn hafa
svo ráð á upptökugræjum af hvaða
toga sem er þá má alltaf senda okkur
hugmyndir að útsetningu á rafpóstfang
félagsins,
sem
er
vinirketils@gmail.com.
Góðar stundir og gangi ykkur vel
með útsetningarvinnuna!

Rækjusamloka í Stjörnusal
D
G
A
D
Þjóðhátið er, já þjóðhátíð er þjóðhátíð (x4)
D
G
A
D
Þegar húmar að kveldi í ágúst er þjóðhátíð
D
G
A
D
Ég labba eina götu og spyr um lunda
D
G A
D
Þeir bara rétta mér rækjusamloku og svið
D
G
A
D
Þarna ég ekki sáttur verð og byrja að skunda
Bm
E
F#m
E
Mig langar á litla pallinn að hlusta á Tríkot
Bm
E
F#m
Þar er fallegasti hljómsborðsleikari eyjana
Bm
E
F#m
E
Ég hitti þar unga meyju sem gefur mér tekílaskot
Bm
E
F#m
E
Hún sagðist vera konan hans og héti Helena
D
G
A
D
Þjóðhátið er, já þjóðhátíð er þjóðhátíð
D
G
A
D
Brekkan, brennan og brekkusöngur, allir stuði í
D
G
A
D
Þjóðhátíð, já er þjóðhátíð ekki þjóðhátíð (x4)

G
C
D
G
Inní Herjólfsdalnum allir eru svo hressir
G
C
D
G
Undir stjörnusalnum eru allir líka nettir
G
C
D
G
Þótt að veðrið sé vont og stundum það aðeins hvessir
G
C
D
G
Eru allir stuði í og svo rosalega margir kettir
Em
A
Bm
A
Biggi Gaua, Maggi Braga og líka Óli Týr
Em
A
Bm
A
Eru svo rosa duglegir fullorðinir menn
Em
A
Bm
A
Á þjóðhátið máttu líka alveg vera hýr
Em
A
Bm
A
Eyjarnar eru nefnilega eins og í denn
C
F
G
C
Þjóðhátíð er, já þjóðhátíð er þjóðhátíð
C
F
G
C
Brekkan, brennan og brekkusöngur, allir stuði í
C
F
G
C
Þjóðhátíð, já er þjóðhátíð ekki þjóhátíð x 20
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* Ekki er gott að stinga höfðinu
ofan í sand og jóðla. Vilja þá
lungun oftast til fyllast af sandi.
Þar sem lungun eru ekki gerð til
þess að geyma mikið af sandi þá
fylgir þessu óráði oftast dauði.

Gömul húsráð eru gulli betri og hafa
oftar en ekki hjálpað mönnum og
meyjum við að losna við ýmsa kvilla
sem að þeim sækir. Hér gefur að líta
nokkur heppileg húsráð sem okkur
bræðrum hefur áskotnast í gegnum
árin. Einnig gefur að líta nokkur órað,
hluti sem ber að varast með öllum
tiltækum ráðum.

Húsráð við harðlífi
Ef einstaklingur lendir í þeim
aðstæðum að fá harðlífi þá er best
að koma sér vel fyrir á þar til gerðri
dós með buxur og nærbuxur í ökkla
hæð. Toga skal rasskynnar til hliðar
til að auka á útvíkkunina í ferlinu og
hendur því næst settar á hnén. Að
lokum skal hugsa um Guðfríði Lilju
og þá ætti allt að losna að sjálfu sér
með miklu frussi og freti.
Húsráð við samkynhneigð
Ef karlmenn á bænum greinast með
samkynhneigð þá er mjög gott húsráð að kreista mör yfir kindamjólkina, setja í bullustrokkinn og strokka þar til að myndast smjer. Það
skal svo setja bæði í eyru og undir
pung og láta drenginn sofa nakinn
út í guðsgrænni náttúrunni. Að
morgni verður hann sem heill.
Húsráð við bólgum
Smjöri skal blandað við lýsi og
hrafnsheila og nota sem meðal við
bólgum.
Húsráð við timburmönnum
Eitt elsta húsráðið kemur frá prestfrúnni á Hjalteyri. En það segir í
Húsráðabókinni sem gefin var út
árið 1817 að til að losa sig við timburmenn eigi að kreista hrossafiðrildi yfir augnlokin. Talið er að blóð
fiðrildanna hafi lækningarkraft til að
losa fólk við hausverk og ógleði.
Annað gott ráð við timburmenn er
að sleppa því að drekka en það ráð
þykir ekki gáfulegt.
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Hrossaflugublóð þykir
gott ráð við timburmönnum

Húsráð við svefnleysi
Þegar menn eiga erfitt með svefn er
oft gott að sofa með taðköggla undir
koddanum. Ef það virkar ekki hafa
kartöfluspírur einnig reynst mjög
vel.
Húsráð við andleysi
Andleysi getur hent margan góðan
manninn og er það þjóðráð að anda
að sér ilmandi lúpínu. Þá stekkur
þú hæð þína í lofti og verður sem
nýr maður.
Húsráð við Liverpoolæði (óráð)
Slæmt er þegar menn
lenda í þeim ógöngum að
halda með liði eins og
Liverpool. Til þess að
losna undan þeirri kvöð
er gott að hlusta á lagið
Þú gafst mér líf með
hljómsveitinni Von.
Húsráð við leti
Ef leti þjakar menn er
gott að búa með Sindra
Frey.
Húsráð við þrjósku
Þrjóska er mikil synd og
manndómslíti. Til að
losna undan þrjóskunni
er ráðlagt að sitja eitt fyllirí milli þeirra Begga og
Þóris og eftir skamma
stund ferðu að finna fyrir
linkind.
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* Ekki þykir gott að deyja áfengisdauða innan um margmenni og
þá sérstaklega ekki þegar einhver
er með rafmagnsrakvél. Getur
þetta valdið skyndiskalla.
* Ekki þykir boðlegt að standa
uppá stóra sviði og syngja með
galopinn munninn. Það gæti
byrjað að rigna hlandi.
* Ekki þykir skynsamlegt að dýfa
sér í dansandi mannþvögu eftir
húfu vinar þíns, þú gætir skorið í
sundur taug.
* Ekki þykir það gáfulegt að
synda baksund í tjörninni á
þjóðhátíð. Kynsjúkdómar leynast
víða.
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Nýliðakynningar
Tek að mér nýliðakynningar,
ekkert verk of stórt!
Upplýsingar í síma 481-1585.
Sindri Haraldsson

Útsýnisferðir á refaslóðir
Veiðifélagið ‘Hittir Ekki’ auglýsir
útsýnisferðir
á
refaslóðir.
Áhugasamir hafi samband við
Sæmund eða Guðmund.

Skóbúð ríksins auglýsir
Ný sending af handofnum
sandölum frá Norður Kóreu.
Seljum skó á vinstri fætur í
ágúst. Von er á sendingu fyrir
hægri fætur í október.

Ljósabræður kynna
Bræðurnir Kiddi og Egili Egilis
verða með umferðarfyrirlestur á
Náttúrugripasafninu á laugardaginn næstkomandi. Meðal
annars fara þeir yfir á rauðu.
Áhugasamir
mæti
í
vaðstígvélum.

Tilkynning
frá
Ísbúð
Alþýðunnar
Höfum fengið tímabundið leyfi
frá
ríkisstjórn
alþýðulýðveldisins Íslands til þess að selja
ís
með
súkkulaðidífu.
Lakkrískurl fæst með gegn
framvísun skömmtunarmiða.
Hydroxykött
Tek að mér að Hydroxykötta
kettina þína.
Ívar bakari
Vælubíllinn auglýsir
ATH! Vælubíllinn er kominn
með nýtt símanúmer. Númerið
er 863-1285, spurjið um Sindra
Frey.
Davíð málari auglýsir
Tek að mér að mótmæla og vera
með almenn leiðindi á kaffistofum bæjarins. Ekkert verk of
lítið!
DHÞ ehf
Hommasófi til sölu
Er með þennan fína hommasófa í góðu ásigkomulagi. Lítið
gat á bakinu. Tek tóman bolla í
skiptum.
Birkir Atla
Áhugamannahópur
um
LARP
Langar að stofna LARP hóp. Ég
get leikið, ég var í leikriti í
barnaskóla. Get einnig tekið að
mér að vera sögumaður.
Sindri Freyr

Skot í myrkri
Hæ sæta stelpa sem ég hitti á
síðustu þjóðhátíð. Þú ert öfga
sæt!
Grego
Viltu spila?
Kodd‘að spila. Ég er góður að
spila.
Kiddi Gogga
Tapað/Fundið
Ég týndi frelsinu í júní. Finnandi
vinsamlegast láti konuna mína
vita.
Gunnar Már
Aðgangur að klósetti
Óska eftir aðgangi að klósettum
víðsvegar um Vestmannaeyjar.
Verð að geta komist að á hvaða
tíma sem er.
Sindri Freyr
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Hluthafafundur í Vita- og hafnarmálum VKB var haldinn á dögunum. Á
fundinum var Hannes Kristinn
Eiríksson leystur frá störfum sem
Vitavörður en hann þótti standa sig
með prýði síðastliðið ár. Nýr Vitavörður
verður tilnefndur af Kjartani Vídó á
vígsluhátíð Vitans, með viðhöfn sem
hann kallar val á Herra Vitaverði 2009.
Hluthafar höfnuðu einnig tilboði sem
barst frá Svarta genginu í 78% hlut í
Vita- og hafnarmálum. Mönnum þótti
tilboðið vera algerlega út í hött þar sem
þeir buðu eingöngu ónýtar eignir eins
og Landsbankann og viftuna í staðinn
fyrir hlutinn.

Kennsla í poppi
Viltu læra að poppa. Kíktu þá til
mín í námskeið í poppi.
Þórir poppari

Áður en stjórnin var leyst frá störfum
kynnti hún methagnað á síðasta ári og
á síðustu ársfjórðungum. Félagið hefur
verið mjög vel rekið og fékk m.a. nú
fyrir skemmstu verðlaun frá fjármálaeftirlitinu fyrir frábæran rekstur.

Vantar hluthafa
Vantar hluthafa í nýrri bjórverksmiðju sem framleðiðir
Kiddamig. Áhugasamir hafi
samband við Kidda Gogga.

Ólafur Jóhann Borgþórsson var kjörinn
nýr formaður Vita- og hafnarmála. En á

Murtutamningar
Tek að mér að temja murtur.
Engin murta of stór.
Murtu Bjössi

~ 15 ~
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þessum síðustu og verstu tímum telja
hluthafar að beintenging við almættið
hljóti að skila enn betri árangri.
Einnig var ráðinn starfsmaður
útisvæðis og er það Guðjón
Gunnsteinsson og mun hann sjá um
umhirðu allra eigna Vita- og hafnarmála.

Nýráðinn starfsmaður útisvæðis Vita- og hafnarmála, Guðjón Gunnsteinsson.
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Það var síðla sumars, trúlega í lok
ágúst sem ég fór að finna fyrir undarlegum kippum í hægri öxlinni. Ég
gerði lítið í þessu, enda vann ég
erfiðis vinnu og átti það til að fá
undarlega verki hér og þar um líkamann. Ég afskrifaði þetta því bara og
hélt kannski að um væri að ræða einhverskonar vöðvabólgu.
Þegar jólin nálguðust fór ég að tapa
sjóninni, eða svo hélt ég að minnsta
kosti. Það fór að sortna fyrir augun
og ég sá orðið lítið um liti. Það var þá
sem ég ákvað að kíkja til hans
Hermanns læknis. Hermann sagði
mér að það væri ekkert að sjóninni
hjá og ég fann hvernig það létti yfir
mér öllum, enda er sjónin mér mjög
mikilvæg. Ég eyði töluvert löngum
stunum úti við innsiglinguna að horfa
á bátanna koma inn. „Nei,“ sagði
Hermann, „þú ert bara að fá
svarthvítuna“.

E R

Í

E I G U

Hjartað í mér tók aukaslag og ég skildi hvorki upp né niður í þessu. „Að fá
svarthvítuna“ spurði ég? Hermann
svaraði játandi og sagði mér að þetta
hafi verið mjög algengt hérna áður
fyrr og að þetta væri trúlega ættgengt.
„Hefur einhver í fjölskyldunni fengið
þetta áður“ spurði hann mig svo. En
ég gat lítið veitt svör, enda átti ég í
mesta basli með að skilja hvurn andskotann hann væri að tala um.
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endanlega svarthvítan. Ég finn svo
sem lítið fyrir þessu dags daglega,
nema hvað að allar myndir af mér eru
auðvitað litlausar. Ég vona bara að
börnin mín sleppi við þetta.

„Og hvað þýðir þetta? Að vera með
Svarthvítuna á ég við...“ varð mér
spurn. Hermann hallaði sér aftur í
stólnum sínum og boraði í eyrað á
sér. „Nú þú ert bara að missa lit,
minn kæri vinur, og á endanum
verðurðu svarthvítur eins og gömlu
Hollywood stjörnurnar.“
Ég hef síðan misst litinn smátt og
smátt og það var svo fyrir fáeinum
vikum sem Hermann úrskurðaði mig
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Svarthvíti maðurinn
með fjölskyldu sinni
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SJÓNVARPIÐ

SKJÁREINN

Fimmtudagur 5. júní 2008

Fimmtudagur 23. júlí 2009

16.35 Leiðarljós Mitt leiðarljós í lífinu er
vitaljósið í Herjólfsdal, þannig að megnið
af árinu er ég alveg ráðvilltur.
17.20 Táknmálsfréttir Eini sénsinn til að
ná sambandi við Heimi tannlækni.
17.30 Börnin í Mandarínuskólanum
Bein útsending úr eldhúsinu hjá mér þar
sem lítið annað en ávextir hafa verið á
borðum síðan í apríl.
18.00 Lísa skvísa Ingunn
18.07 Litli draugurinn Laban
Sjálfsævisaga Hugins Helga. Með aðalhlutverk fer Jón Óli.
18.15 Krakkarar á ferð og flugi Þáttur
um dópista sem hýrast við myll... viftuna.
18.35 Nýgræðingar Saga stjórnmála á
Íslandi.
19.00 Fréttir og veður
19.35 Kastljós Ljósið sem lýsir á fólkið
sem er að gera það í brekkunni á
Þjóðhátíð.
20.30 Skyndiréttir Nigellu Þáttur í boði
Magga á Kletti og annarra skyndiréttaaðdáenda.
21.30 Trúður Stuttmynd um Elliða bæjó.
22.00 Tíufréttir Frétt númer 13 er best.
22.25 Aðþrengdar eiginkonur Já já, það
má nú þrengja aðeins að þeim!!
23.10 Draugasveitin Það er hópurinn
sem sér um myll... fyrigefðu, viftuna í
Dalnum.
00.00 Kastljós (e) Gaurinn með
Luxorlampann orðinn svolítið þreyttur á að
lýsa upp í brekkuna, klárlega ekkert að
gerast í brekku.
00.35 Dagskrár lok? Já það er svolítið
síðan hún hætti að koma út en eru ekki
allir með endurkomu þessa síðustu og
verstu? Nú síðat var Dabbi krull að gefa
eitthvað í skyn!

07:00 Afhverju Foster? Tekið upp eftir
einum besta miðverðinum í enska
boltanum á sínum tíma, Steve Foster.
08:15 Hvernig er að vera heiðursmeðlimur í VKB? Það er heiður, ekki
vafasamur þó.
08:55 Í fínu formi? Já já, alveg ágætu.
09:10 Bold and the Beautiful? Já eru
það ekki Bjöggi Rúnars, Huginn Helga og
Svenni Guðmunds?
09:30 Læknar? Já, en hér eru bara
töfralæknar!!!
10:30 Sjálfstætt fólk? Ekki hér í Eyjum,
það er alveg á hreinu.
11:05 Ef VKB og ÍBV myndu keppa í
pönnukökubakstri hvorir myndu vinna?
VKB, það þarf nú ekki að spyrja svona
spurninga.
11:50 Blaðurskjóða? Ég!!! Nei, en Helgi
Ólafs forseti er það.
12:35 Nágrannar? Já flestir reyna að telja
sig góða granna.
13:25 Á vængjum ástarinnar? Þetta
hlýtur að tengjast Þóri Ólafs eitthvað,
enginn annar í VKB er með svona stelpugen og hugsanir.
14:55 Hver er besti forsetinn; Dmitry
Medvedev, Barack Obama, Ólafur
Ragnar eða Helgi Ólafsson? Það er
aðeins einn forseti og við vitum hver hann
er.
15:45 Barnatími Stöðvar 2? Jón Helgi
(aka Nonni nifteind), Hansi Bratz, Gunnar
Þór A.T.O.M., Boggi var einn í heiminum.
17:33 Hvað heldurðu að annar
lærvöðvinn á Andra Hugo gæti fætt
mörg þorp í Afríku? Live Aid hefði verið
óþarft á sínum tíma ef að Andri Hugo hefði
verið til staðar.
17:58 Vinir (Friends)? Ég á nú enga
svoleiðis.
18:23 Veður út í á og blotnar í fæturna.
18:30 Fréttir Stöðvar 2 Þær eru ekki á
Skjáeinum, er það?
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18:47 Íþróttir Tennisgolfhetjurnar Grettir
Jóh og Sveinn Ágúst taka létta sveiflu.
18:54 Ísland í dag Nei takk, ég er með
fortíðarþrá.
19:11 Veður Pálmi vitavörður eltir rollur og
kyrjar Völsungasögu á Höfðanum.
19:20 Simpson-fjölskyldan Árni Johnsen
og Hómer lenda upp á kannt á sunnudagskvöldi Þjóðhátíðar.
19:45 Tveir og hálfur maður (Two and a
Half Men) Heimildarmynd um Zindra Frey
20:10 Eldhús helvítis (Hell's Kitchen)
Bein úts. úr eldhús Alþingis þar sem
Jóhanna Sigurðar og Steingrímur Joð
reyna að koma sér saman um hvernig
best sé að búa til rækjusalat.
20:55 Hefur þú einhvertímann séð
fegurra mannvirki en Vitann? Nei það
hef ég ekki og hef ekki trú á að ég eigi
eftir að sjá.
21:40 Á elleftu stundu (Eleventh Hour)
Á elleftu stundu er tíminn sem að Kolbeinn
Ólafsson sofnar alltaf á í Dalnum.
22:25 You Only Live Twice Illmennið
Eyþór Harðar, sem er yfirmaður hinna illræmdu Spectre-samtaka, áformar að
koma af stað illdeilum á milli Vita- og
Myllumanna, sem myndu leiða til þriðju
heimstyrjaldarinnar.
00:20 Lygarar (Lie to Me) Nýstárleg og
fersk þáttaröð þar sem flestir þekktustu
stjórnmálamenn landsins takast á við að
ljúga að þjóðinni... enda fá þeir borgað
fyrir það!
01:05 Hvað annað en fegurð, greind og
ótakmarkaða hæfileika hafa meðlimir
VKB fram yfir annað fólk? Snerpu
03:15 Í hefndarhug Siggi Björn og
Gunnar Már hefna sín á Laua eftir að
hann gaf þeim ekki Wrigley’s tyggjóplötu!!!
04:45 Hefur þú átt bleika kanínuinniskó? (Have you ever owned yellow
leatherboots) Hef nú ekki komist í það að
eiga svona inniskó og reikna svo sem
ekkert sérstaklega með því að komast yfir
slíka kostaskó.
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...biðu skilaboð frá stjórnvöldum að það væri æskilegt að hann myndi ekki aðhafast meira í þessu
máli, þar sem samskipti Noregs og Egyptalands
voru mjög stirð á þessum tíma.

minn, Dr. Erico Huaves minjafræðing, og hann kom
og sótti mig. Ég sagði honum erindi mitt og hann
varð mjög spenntur. Hann sagði mér að mjög
undarlegir hlutir hefðu gerst nýverið við eina rúst
Mayanna. Svo virðist sem að við Lubaantun, sem er
þekkt rúst Maya, hafi ýmsir sérkennilegir hlutir
gerst. Fólk sem var að vinna að uppgreftri þar fór að
heyra ýmiss hljóð og stuttu eftir það urðu fjölmargir
fárveikir. Dr. Huaves bauð mér að koma með sér í
safnið sem stóð að uppgreftrinum; hann þurfti að
sýna mér svolítið.

Eftir þessa frásögn Dr. Landers varð ég alveg
forviða. Þessi rannsókn mín ætlaði engan endi að
taka. Þó svo að Dr. Landers hafi verið sagt að halda
sig frá þessu þá ákvað hann að halda rannsóknum
sínum áfram í leyni. Hann leyfði mér að skoða
rannsóknir sínar og er ég honum mjög þakklátur.
Það tók mig þó nokkra mánuði að fara yfir plöggin
hans og var þar ekkert sem ég hafði ekki þegar
komist að, nema þegar ég var að renna yfir eitt skjal
þá rak ég einmitt augun í skjal sem var töluvert líkt
því sem Dr. Landers hafði minnst á áður. Það var
alsett einhverskonar táknum og inná milli voru
hnit. Þegar ég bar þetta undir Dr. Landers þá varð
hann alveg hlessa! Eitt af párblöðunum sem hann
hafði gert þegar hann var að rannsaka málið í
Egyptalandi hafði lent inní bók einni sem hann
hafði notað til stuðnings við rannsóknir sínar. Er við
fórum að rýna í blaðsíðuna áttaði Dr. Landers sig á
að þarna voru einhver af hnitunum sem hann hafði
sagt mér frá áður. Ég stökk útí bíl og náði í GPS
tækið sem ég hafði nýlega keypt af eBay og sló inn
hnitin. Okkur til mikillar furðu komu þau upp í
Mexíkó, nánar tiltekið rétt fyrir utan Belize.
Ég pantaði flug þangað strax daginn eftir en Dr.
Landers treysti sér ekki í ferðalagið sökum aldurs.
Hann bað mig þó að hafa samband við sig og segja
sér frá hvað ég fyndi. Ég skundaði á flugvöllinn og
fór rakleiðis upp í vél. Ég varð að fá mér smá gin og
tónik til að róa taugarnar í vélinni, því þarna var ég
orðinn mjög spenntur.

R Í K I S I N S

Þegar þangað var komið fór hann með mig niður í
kjallara og inn um mjög rammgerða hurð. Þar fyrir
innan sá ég alveg ótrúlega sjón. Í miðju herberginu
var hauskúpa á stalli, en þetta var engin venjulega
hauskúpa. Hún var vissulega á stærð við venjulegt
mannshöfuð en hún var öll úr kristali. Allt í einu
greip Dr. Huaves í mig og rétti mér heyrnarskjól. Ég
setti þau á mig og áttaði mig skyndilega á því að
allan tímann sem ég hafði verið gagntekinn af
hauskúpunni hafði einhverskonar suð verið hljómandi í eyrunum á mér og það sem mér þótti merkilegast, inn í hausnum á mér einnig. Skömmu eftir
þetta byrjaði hauskúpan að glóa. Hún blikkaði með
skær gulum lit með reglulegu millibili. Ég fylgdist
með þessu agndofa, en þegar Dr. Huaves tjáði mér
að við yrðum að fara, því flestir sem hefði eytt svona
löngum tíma þarna niðri væru komnir inná
geðdeild, þá tók ég eftir svolitlu á enninu á
hauskúpunni. Ég færði mig nær og sá þá að stórt ‘V’
var farið að myndast á enninu. Eftir smá stund
hvarf það og um leið birtist stórt ‘K’.

Kristalhauskúpan dularfulla

Þegar vélin lenti þá hafði ég samband við gamlan kollega
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Á þessum tímapunkti var Dr. Huaves farinn að
draga mig út, nauðugan viljugan. Þegar við vorum
komnir út úr klefanum sem hauskúpan var geymd í sagði
ég við…

Þ R O S K A H E F T I

Efri myndin er trúlega tekin
í kringum 1920-1930 í
Háagerði í Vestmannaeyjum. Maðurinn á myndinni er Hólmgeir Marteinn
Fannbergsson,
sonur
Fannsa Gvends, sem var
fyrsti rollubóndinn í Vestmannaeyjum. Hólmgeir sá
yfirleitt um heimalningana
og er hann þarna á myndinni að gefa þeim mjólk úr
forláta mjólkurpela sem
móðir hans gaf honum í
æsku.

E R

Í

E I G U

Á neðri myndinni þekkjum
við ekki manninn og
biðjum við um upplýsingar
um hver gæti verið þarna á
ferðinni. Myndin fannst í
fórum Sigurgeirs Alfonssonar, sem var hákarlabeitumaður og átti það til
að beita rauðhærðum
ungum drengjum á króka
sína. Þeir sem geta veitt
einhverjar upplýsingar eru
vinsamlegast beðnir um
að hafa samband á
vinirketils@gmail.com.
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