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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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Kæru Eyjamenn, Þjóhátíðargestir og
Murtu Bjössi.
Nú má segja að Þjóðhátíðin sé hafin. Já,
um leið og fyrsta síðan í Þjóðhátíðarhefti
VKB er opnuð, þá hefst fjörið! Blaðinu
sem fleiri þúsundir bíða eftir að fá í
hendurnar í heilt ár.
En það er ekki auðvelt að setja samann
svona blað. Það er alveg með ólíkindum að nokkrir peyjar skuli almennt
séð nenna að mæta á hverju kvöldi í
tæpan mánuð fyrir Þjóðhátíð til þess
eins að skemmta Eyjamönnum sem og
öðrum Þjóðhátíðargestum. En þó það sé
gífurleg vinna að setja saman svona blað,
þá er þetta ógleymanleg skemmtun. Að
semja auglýsingar og greinar í blaðið
vekur oft mikla kátínu meðal semjenda.
Sérstaklega auglýsingar sem ekki ná inn í
blaðið, þar sem þær þykja of grófar.
En burt séð frá þessu frábæra blaði
þá hafa orðið gríðarlegar breytingar
innan VKB. Á síðasta aðlfundi fór undirritaður í mótframboð gegn sitjandi
forseta félagsins og bauð sig fram sem
kanslari. Eftir leynilega kosningu stóð
undirritaður uppi sem sigurvegari og því
rétt kjörinn forystumaður VKB.
Ákveðið var, í samráði við kosningastjóra
minn, að undirritaður skyldi taka upp
annað nafn sem kanslari félagsins og
var ákveðið að það skildi vera Helmut
Hafþór 1. Já, fyrsti kanslari VKB leit
dagsins ljós á 15 ára afmælisári félagsins.
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En það má þó ekki gleyma öllu sem
fráfarandi forseti hefur gert. Hann
hefur haldið félaginu, og öðru því tengdu,
vel saman og á ekkert annað en hrós
skilið fyrir það sem hann hefur gert fyrir
félagið frá stofnun þess.
Þessi Þjóðhátið verður dálítið sérstök
þar sem kanslari VKB verður ekki í
Dalnum. Í fyrsta skiptið frá 16 ára aldri
verður undirritaður að sleppa úr einu ári
sökum barnsburðar konunnar og
annarra krefjandi verkefna. Því gæti það
farið svo að félagsmenn verði örlítið
meira villtir þessa hátíðina, þar sem að
kanslari VKB verður ekki á svæðinu. En
það hefur verið eitt af störfum fráfarandi
forseta að passa að félagsmenn hagi sér
eins og sannir herramenn, séu ekki með
nein dólgslæti og að óeðlilegar aðfarir
við glasalyftingar eigi sér ekki stað.
Því bið ég Þjóðhátíðargesti að hafa það
í huga, ef einhverjir félagsmenn eru að
haga sér óskynsamlega, að kanslarinn
er ekki á svæðinu til að leiðbeina mönnum í glasalyftingum og annarri hegðun,
því ekki viljum við að félagsmenn séu
félaginu til skammar.
En hér mun ég ljúka þessum skrifum
mínum og segi bara gleðilega Þjóðhátið
og sjáumst á næsta ári.
Kveðja,
Helmut Hafþór Halldórsson I
Kanslari VKB
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Fyrir Þjóðhátíðina í ár var ákveðið að flytja ætti
stórkostlegasta tónlistaratrið allra tíma á Tjarnarsviðinu kl. 16:00 á laugardeginum. Ljóst var að
öngvir aukvisar gætu annast flutninginn og var því
leitað á náðir Bræðrafélagsins VKB. Við vorum að
vísu of uppteknir til að standa í þessu sjálfir þannig
að við skipuðum næstbestuhljómsveit heims með
útvöldum meisturum sem vill svo skemmtilega
til að líkjast okkur ef til vill aðeins í sjón. En við
skulum aðeins kynnast þessum mönnum sem
prýða forsíðu Þroskaheftis 2013 og munu gera
okkur agndofa á laugardaginn.
Víkingur Heiðar hefur
marga fjöruna sopið í
tónlist arbrans anum.
Hann var ekki hár í
loftinu þegar hann
var, ásamt öldruðum
frænda sínum, staddur
á vortónleikum Óháða
safnaðarins þegar hann
féll um sneriltrommu
og festi höfuðið í túbu.
Eftir það var ekki
aftur snúið og segja menn að þegar hljóðfærið
var fjarlægt um haustið að Víkingur hafi þá þegar
spilað á túbuna líkt og hún væri framlenging á
honum sjálfum. Víkingur Heiðar er ekki mannblendinn og hleypir fáum að sér en þó er samband hans við nafna sinn Víking Heiðar mjög
náið og vilja sumir meina að Víkingur Heiðar sé
lærimeistari Víkings Heiðars. Kvisast hefur út að
Víkingur Heiðar sofi enn með túbuna á höfðinu
og gæti það útskýrt höfuðlag og hárgreiðslu
meistarans.
Bassa-Skrattinn,
eða
Battinn, er tónlistaráhugafólki ekki að öllu
ókunnur. Hann hefur á
sínum ferli spilað með
ástkærustum tónlistarmönnum landsins líkt
og Hallbirni Hjartarsyni, Jóni KR Ólafssyni,
Sverri Stormsker og Kalla
Bjarna. Hann hefur
einnig verið duglegur að gefa út sóló plötur og ber
þar helst að nefna „Borgaðu Bassann“, „Ólöf og
Bassi“ og metsöluskífan „BASSI,BASSI,BASSI!“.
Það var mikið reiðarslag fyrir Battann þegar hann
greindist með alnæmi í kringum síðustu aldamót
en hann er þó staðráðinn í því að láta ekkert stoppa
bassann. Hann hefur til að mynda stofnað Klúta
samtökin, sem hafa það yfirlýsta markmið að
sjá til þess að alnæmis
sjúklingar séu snyrtilegir
til fara.
Bongó Björn er ekki
einungis mest hrífandi meðlimur hljómsveitarinnar
heldur
er hann einnig hvað
mest
menntaður
í
tónlist. Bongó, eins
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og hann kýs að kalla sig, hefur ferðast víða
til að öðlast æðri skilning á hljóðfærinu sínu
og má til gamans geta að hann er heiðursprófessor við háskólann í Bogotá, þar sem hann
bjó og starfaði lengi vel. Bongó hefur sérhæft sig
í heimstónlist og spilað með þeim færustu á því
sviði. Meðal verka Bongó eru „Chica Y Bongo“,
„La Cuba Bongo“ og „N kat n‘ogo li Africo“. Bongó
er nú að vinna að nýrri plötu með hinum frábæra
Ingó Weathergod og heldur slúðurpressan því
fram að platan muni fá nafnið „Bongó/Ingó“.
Vídó er „The Bad Boy“
í hópnum. Það eru ekki
margir sem vita skírnarnafn hans, enda hefur
hann reynt ítrekað að
halda því leyndu en við
vitum að það er Kjartan. Galdrakarl þegar
kemur að tónum og er
það um hann sagt að öll
hljóðfæri leiki í höndum
hans. Hann hefur meira að segja spilað á rafgeymi
með stálull. En það eina sem hann virðist ekki
geta spilað á eru tilfinningar. Mikið svartnætti
hefur vakað yfir lífi Vídó og vilja aðdáendur hans
meina að hann hafi selt Skrattanum sálu sína í
skiptum fyrir hæfileikana. Þetta hefur gert Vídó
að ákveðinni költ persónu og hefur Varg Vikernes,
fyrrum forsprakki Mayhem, lýst því yfir að tónlist
Vídó hafi hjálpað honum í gegnum áratugina tvo á
bak við lás og slá.

ar erlendis en hafnað þeim jafnharðan. Sérstaklega
var hann þó eftirsóttur á yngri árum þegar hann
gekkst við Jónsa nafninu. En skap Jóns er mikið og
er hann einnig talinn sérvitur. Eins og áður sagði
spilar Jón eingöngu á svartan Steinway flygil og er
landsfræg sú saga þegar Jón sökkti mótorbátnum
Ámunda í frekjukasti vegna þess að flygillinn
komst ekki inn í safnaðarheimili Grenivíkur.
Hemmi Hemm Hemm
er baráttumaðurinn í
hópnum. Hann lætur
sig umhverfið varða
og berst fyrir verndun
dýra og minnihlutahópa.
Hann
hefur
helgað
margvíslegum
baráttusamtökum
tónlistarsköpun
sína
og er skemmst að
minnast þess þegar hann var handtekinn í
sútunarverksmiðju Sigvalda, þar sem hann hafði
límt eintak af nýjustu hljómplötu sinni á öll
skinnin í verksmiðjunni og þar með valdið stórfelldu tjóni. Hemmi stundar nú nám við samvinnuháskólann í Lundi í Svíþjóð auk þess að spila
með einni þekktustu Reggae hljómsveit Skánar,
Save the Whale‘ers. Þekktasta lag Hemma er hið
geysivinsæla „Vegan way of life“.

KáKá er ef til vill sá sem
er hvað minnst þekktur
í hljómsveitinni. Ástríða
hans og áhugi er af áður
óþekktri stærð en því
miður fer ekki jafn mikið
fyrir hæfileikunum. Ká,
eins og hann er jafnan
nefndur af kollegum,
hefur gert hvað hann
getur til að búa til þá
ímynd að hann sé grjótharður tónlistarmaður. En
hvítir sokkar og skítugt bindi koma upp um hann.
Hann hefur þó gefið út nokkrar sólóplötur sem
hafa gert hann gríðarlega efnaðan og selst mikið
á netinu. Þessar plötur þykja samt vægast sagt umdeildar og standa yfir málaferli vegna þeirra allra.
Þar má nefna „Dark side of the Moom“, „Number
of the best“ og „Kill ‘em al“.

Holy
Ólafs
er
margra
manna
maki
þegar
kemur að tónlist. Bókstaflega.
Holy
er
þekktari fyrir glysgjarnan lífstíl og heimsþekkta
bólfélaga
heldur en tónlist. Raunar
hefur hann aðeins gefið
út eina smáskífu, „It‘s
not really Holy, it‘s just like Helgi“ sem fékk afar
dræmar viðtökur. Segja má að glysið og glaumurinn hafi heltekið Holy þegar skilnaður hans við
Önnu Mjöll gekk í gildi. Samkvæmt Vanity fair
var hann þá staddur einn úti í Hollywood, félaus
og allslaus, þegar sálarlistamaðurinn R Kelly tók
hann að sér og bjuggu þeir kumpánar saman um
tíma eftir það. Holy hefur lagt lag sitt við marga
eins og áður sagði og af nokkrum má nefna; Kelly
Rowland, Heidi Klum, Seal, Jodi Foster, Paris Hilton, Morgan Freeman, Britney Spears og nú síðast
Hilmi Snæ.

Jón, eða Jónsi á svörtum flygli, er goðsögn í
lifanda lífi. Þessi séntilmaður og útvörður
íslenskrar
tónlistar
hefur glatt eyru Íslendinga í fjölmörg ár. Eins og
allir vita starfar Jón hjá
Ríkisútvarpinu þar sem
hann stjórnar menningartengdum viðtalsþáttum auk þess að leika undir morgunleikfimina.
Jón hefur fengið fjölda tilboða til tónlistarsköpun-

Sigurhansínó Valentínó
hefur mátt muna fífil
sinn fegurri. Á námsárum sínum gekk hann
undir nafninu Friður
og stofnaði hljómsveitir
eins og Draumafólkið,
Blóm og Faith. Friður
flutti til Suður Frakklands og gekk til liðs
við Gong kommúnuna,
þar sem hann tók upp margvísleg nöfn og lifði
frjálslegu lífi þar sem frjálsar ástir og eiturlyf voru
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daglegt brauð. Hann var að lokum rekinn úr Gong
og hefur eftir það dvalið á Le Victor Hugo Institut
mentale í París. Það var svo árið 2009, þegar Blóm
kom saman á nýjan leik eftir langt hlé á Fiskideginum á Dalvík, að Friður var sóttur af velunnurum til Parísar. Hann var þá orðinn töluvert
breyttur maður sem kýs nú að vera kallaður Sigurhansínó Valentínó og er það í raun það eina sem
hann segir, auk þess að sveifla sprotanum sínum.
Hannes sker sig frá
öðrum
meðlimum
hljómsveitarinnar
að
því leyti að hann er alls
ekki
tónlistarmaður.
Raunar hefur hann engan
áhuga á tónlist. Hannes
er iðnaðarmaður sem
lifir fábrotnu lífi og
finnur helst ánægju í
hinum einföldu hlutum
lífsins, eins og til dæmis að drekka bjór og horfa
á enska fótboltann. Hannes er hinsvegar alnafni
hæfileikaríks slagverksleikara og fyrir mistök var
hringt í rangan Hannes við stofnun hljómsveitarinnar. Enginn hefur tekið eftir því ennþá og hefur
Hannes því ílengst í hljómsveitinni fyrir rælni.
Lucky er listamannsnafn
sem er ekki til komið af
tilviljun. Haffi Happ
hefur heldur betur
dansað sig í gegnum
lífið. Hann hlaut sitt
tónlistarlega
uppeldi
undir styrkri handleiðslu sveiflukóngsins
Geirmundar. Ungur fór
hann að spila á sveitaböllum og fann upp hina svokölluðu frönsku
lykkju sem hann var vanur að taka á hornið sitt.
Það leið ekki á löngu þar til hann var kominn
í elítu hóp íslenskra tónlistarmanna sem tóku
honum opnum örmum. Lucky hefur í gegnum
tíðina aðallega samið fyrir aðra listamenn, innlenda sem erlenda og hefur velgengni laga hans
gert hann að stóru nafni innan tónlistarbransans.
Nile Rodgers hefur til dæmis þakkað Lucky fyrir
sinn feril og sömdu þeir félagar saman lagið Get
Lucky sem fjallar um löngun Nile til að verða eins
og Lucky. Önnur lög eftir Lucky eru til dæmis „All
Out of Luck“, „I Should Be so Lucky“, „Luck of the
Irish“ og „Good Luck, Goodbye“.
Gustur
Thors
er
af
góðum
ættum,
fæddur með silfurskeið
í munni. Hann hefur frá
unga aldri dvalið í bestu
og fínustu heimavistarskólum heims og er með
doktors gráðu í heimspeki og bókmenntum frá Oxford og
Cambridge. Hann er
myndarlegur, vel ættaður og víðlesinn og hann veit
af því. Hann telur sig yfir aðra meðlimi hafinn og
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finnst því sjálfsagt mál að líta á sig sem stjórnanda
hljómsveitarinnar. Aðrir meðlimir eru yfirleitt
ekki á sama máli og reyna iðulega að gefa Gusti
upp rangan æfingatíma. Gustur hefur engin afrek
unnið á tónlistarsviðinu, né neinu öðru sviði, enda
lítur hann þannig á hlutina að ef að listamaður þarf
að sanna sig þá er hann enginn listamaður af því að
bestu verkin séu þau sem aldrei verða flutt.
Gonzó á sér vafasama
fortíð sem skóp hans
framtíð.
Einhverjir
kunna að kannast við
hann af síðum DV þar
sem hann gekk undir
nafninu
Marokkófanginn. Gonzó var alræmdur í undirheimum
Íslands þar til hann fór í
sína síðustu „sendingu“.
Gonzó var handtekinn á flugvellinum í Marrakesh með ólöglega ætihvönn falda í farangri sínum
og var í kjölfarið dæmdur í 7 ára fangelsi. Hann
notaði tímann í fangelsinu til að snúa lífi sínu til
betri vegar og læra á franskt horn. Gonzó náði það
góðum tökum á hljóðfærinu að fangavist hans var
stytt um fjórar vikur. Þegar út í frelsið var komið
fékk hann ekki að yfirgefa Marokkó og aflaði sér
því lífviðurværis með spilamennsku og vændi á
knæpum og krám. Það var síðan Bongó Björn sem
fann Gonzó á Kat knæpu árið 2011 og fékk hann
til að koma með sér aftur heim.
Bási er alvöru nafn
Bása. Nafnið er þannig
tilkomið að foreldrar
Bása voru kúabændur
sem unnu mikið til að
eiga ofaní sig og á. Það
mikið unnu þau að Bási
fæddist á einum kúabásnum í fjósinu og
gleymdist þar til þriggja
ára aldurs. Bási var áður
atvinnuhnefaleikari og á að baki farsælan feril
sem slíkur en lagði hanskana á hilluna eftir að hafa
orðið keppinauti sínum að aldurtila. Eftir að hafa
fundið básúnu föður síns í bás á Básum hóf Bási að
básúna básúnuleik sínum svo tekið var eftir. Hann
fann sig fljótt í hljómsveitinni en hann á það til að
reiðast og þá er vissara að halda sig fjarri.
Kjuði Arilíus er, eins
og flestir ættu að vita,
yngri bróðir Bergsveins Arilíusar. Það
var einmitt fyrir tilstilli
bróður síns að Kjuði
fór að tromma. Eftir
að trommuleikari í
hljómsveit Bergsveins
sniffaði yfir sig á balli
í Njálsbúð ýtti Bergsveinn á Kjuða að taka fram kjuðana og byrja að
æfa sig. Kjuði tók bróður sinn á orðinu og breytti
nafni sínu í þjóðskrá áður en fyrsti taktur var
sleginn. Í stuttu máli er hægt að segja að æfing-
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arnar hafi nánast verið óþarfar þar sem snemma kom
í ljós að drengurinn var náttúrutalent. Raunar það
mikið talent að hann hefur verið sagður einn besti
trommuleikari heims. Það fór þó aldrei svo að
Kjuði léki með bróður sínum þar sem að stuttu
fyrir gigg meiddist hann og hefur æ síðan glímt
við langvinn meiðsl. Meiðsl þessi hafa orðið þess
valdandi að Kjuði hefur í raun aldrei stigið á svið
né náð að spila inn á plötur. Því má segja að enginn
hafi í reynd heyrt til unaðslegs trommuleiks hans.
Það verður því stórkostleg upplifun að fá að hlýða
á frumraun þessarar goðsagnar í trommuleik.
Love-Thor
er
við
eina fjölina felldur. Á
fermingardaginn sinn
´94 fór hann á tónleika
með Prodigy í Kaplakrika og varð aldrei
samur eftir það. Hann
varð svo heltekinn
af taktföstum rytma
tónlistarinnar að það
jaðraði við að það ylli
honum heilsubresti. Hann setti sig í samband
við hljómsveitina og aðeins ári síðar fékk hann
að leika með sveitinni á tónlistarhátíðinni Uxa.
Samstarf Love-Thor og Prodigy var stutt og
stormasamt og endaði það með miklum látum þegar
upp kom listrænn ágreiningur milli Love-Thor og
Leeroy. Eftir þetta fór Love-Thor að fikra sig lengra
inn á brautir raftónlistarinnar og hefur á undanförnum árum mest starfað í Þýskalandi þar sem
hann er nú búsettur. Þar hefur hann unnið mikið í
neðanjarðarsenunni og er af mörgum talinn faðir
VolcanoSauerkrautEurotrashEloktroHouseTrans
tónlistarstefnunnar, sem er af gagnrýnendum
talin drasl.
Ameríku-André
er,
eins og nafnið gefur
til kynna, af erlendum
uppruna. Raunar er
André
1/6
Íslendingur, 2/6 blámaður, 4/8
kúlupenni og 3/9 Grábjörn. Að alast upp á
amerískan
máta
í
þröngsýnu
íslensku
sveitaumhverfi
var
André mikil þolraun. Svo mikil að hann hefur
aldrei viljað tjá sig um æsku sína. Í gítarnum og
kanasjónvarpinu fann hann sína einu huggun
allt fram til ársins 1992, þegar hann uppgvötaði
félagsskap fólks sem var í sömu stöðu og hann. Eftir
það fór tónlistarferillinn á flug og hefur hann síðan
þá átt í farsælu samstarfi við aðra tónlistarmenn.
Þekktast er líklega samstarf hans og Richard
Scobie. Af öðru tónlistarfólki sem André hefur
starfað með má nefna Emilíönu Torrini, Árna
Johnsen, Haffa Haff, El Púerkó, Védísi Hervör,
stelpuna í Subterranean, Bubba Morthens, Sigga
Johnny og Leoncie.
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Lárétt
1. Kusk sem losnar við harkalegt fret þegar þú ert
með hægðartregðu/stíflu.
5. Ekki gera þetta á Þjóðhátíð með typpinu þínu útaf
því að þá munt þú fá lekanda (og því fylgja helvítis
leiðindi að sögn Kobba Frí).
6. Fólk sem er bannað á Þjóðhátið, (útaf mörgum
ástæðum... sérstaklega því það er alltaf á trúnó).
Afturábak.
7. Mjög stórt tissjú, í fleirtölu.
9. Það sem skip og bátar fljóta oftast á (og stundum
rusl og drasl sem kemur upp úr klósettinu, pysjur,
fórnalömb og fólk frá Kúbu).
10. Heavy leiðinlegt barn.
11. Eittvhað helvítis frumefni.
12. Ein tásla.
14. Einhver sem er mjög nákvæmur og athugull
einstaklingur. (Vísbending: Stjarna)
15. Jón Helgi í 2. Flokki. (eða Kári Kristján í öllum
flokkum).
17. Að munda typpið sitt á vinalegan hátt (að
kvenmanni eða... you know).
19. Besta vinkona í heiminum (sérstaklega stráka sem
eru með typpi... og eru einhleypir).
20. Lítið eimbað fyrir neðsta partinn á líkamanum á
manneskju (ekki minnsta partinn!)
23. Samþykki á Spánarlandinu.
24. Systur sem hafa ekki kynmök (nema kannski við
einn sérstakan einstakling ef þær mættu ráða...
því þær eru skotnar í honum).
26. Það sem stelpur eiga, að því er talið er, einungis
að geta gert (fyrir utan auðvitað Haffa Kanslara).
29. Leiðrétting: Maðurinn vaðaði í ána.
30. Á endanum munum við öll setjast á þetta fyrirbæri í dalnum, hvort sem það er af skemmtun,
þreytu, leti eða til þess að fela kúk í brók...
31. Önnur helvítis táslan (fokkjú, ég er að fylla uppí
krossgátuna).

Krossgáta

Lóðrétt
1. Það sem einhleypir peyjar finna fyrir á húkkaraballinu (sérstaklega þegar þeir eru asnalegir eða
eru ógeðslegir).
2. Rosa lítill kúkur sem fer framhjá stíflunni í
þörmunum (öðru nafni framhjálos eða, á fagmálinu, jarðarber).
3. Það sem gerist í endann þegar þú rúnkar þér mjög
mikið og lengi (þetta er mjög gott).
4. Kusk sem er í pjöllunni á ömmum.
5. Typpið á honum Rocco vin hans Zindra er svona
(og að sögn hans Grettis lætur klósettpappírinn
hans Jón Helga rassins manns verða svona af skít).
6. Skrítinn maður að segja „hérna“.
7. Útigangsmaður í Þolfalli.
8. Holgóma einstaklingur að reyna að segja
„Kjartan“.
13. Það sem fólk fær eftir fyllerí (og það sem mega
ultra spikfeitt fólk er með allan daginn, allan
fucking helvítis ársins hring).
16. Undir fætinum á flestum manneskjum, með
greini.
18. Önnur ógeðsleg tásla.
21. Stelpa sem er blaut (Vísbending: afturábak, eða þú
veist... upp, ekki niður).
22. Fullt af stjörnum (Vísbending: það eru jafnmargar
stjörnur í dalnum og eru af manneskjum... það
eru allir með eina).
23. Þegar Andrés Önd sýgur upp í nefið (Vísbending:
bara hor, ekki eitthvað dóp eins og kók, heróín,
methamphetamín eða magnýl eins og Palli gerði).
25. Sagnorð: Að hafa kynmök við manneskju (eða
vera á hreyfingu á ónefndu dýri).
26. Bragðið á strákapjöllunni hans Megasar.
27. Það sem þú segir þegar þú sérð tvo feita menn
hafa kynmök (eða sérð kvenmann sem er búin að
breyta pjöllunni sinni í typpi og er að rúnka því...).
28. Viðbjóðslegur, saltkenndur vökvi sem lekur út úr
augum á manneskjum þegar þær eru í uppnámi.

Lausnir
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Unglingar í dag hafa skapað sér sitt eigið tungumál, eða í það minnsta ritmál. Að tala við
ungling í dag getur tekið verulega á og þarf
maður oftar en ekki að taka á honum stóra
sínum til þess eins að skilja um hvað sé verið
að tala.

•

Dæmi um óskiljanlegar setningar eru:

•

•
•
•

Það voru bara allir í slellara þegar við komum til að trolla í liðinu.
Þúst er að gmt, brt.
Hvað segir geller, koma í sleller við feller?

Eins og glöggir lesendur sjá, þá er þetta auðvitað langt því frá að vera auðskiljanlegt,
eiginlega bara óskiljanlegur andskoti.

•
•

•
•
•
•

En lukkan er nú aldeilis með okkur í dag,
því að bókaútgefandinn Svaka Sifjaspell var
að gefa út unglingaorðabókina YOLO og hér
til hliðar má sjá nokkrar setningar og orð úr
bókinni.

•
•

LOL - Laughing out loud /
Hlátrarsköll
ROFL - Rolling on the
floor laughing / Veltist um
á gólfinu af hlátri
LMAO - Laughing my ass
off / Hlæ af mér rassgatið
ROFLMAO - Rolling on
floor laughing my ass of /
Veltist um af hlátri og hlæ
af mér rassgatið
Kadda gera marr - Hvað
ertu að gera maður ?
GG - Geggjað
Ertu að dissetta?- Líkar
þér þetta ekki? / Ertu að
gera lítið úr þessu?
Nkl marr! - nákvæmlega
maður
WTF - What the fuck? /
Hvert þó í serðandi?
STFU - Shut the fuck up! /
Steinhaltu helvítis kjafti
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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BRB - Be right back / Kem
eftir smá
YOLO - You only live
once / Þú lifir aðeins einu
sinni
OMG / GMG - Oh my
god / Guð minn góður
GN - Góða nótt
ASK - Aldur, staður og
kyn
BFF - Best friends forever
/ Bestu vinir um aldur og
eilífð
GMT -Gera mig til
TMT - taka mig til
OMW - On my way / Er á
leiðinni
Þúst - Þú veist
Mrg - Morgun
MAFS - Men að fá sér
CML - Call me later /
Hringdu í mig seinna
Slellari / Sleller - Sleikur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trolla - Stríða einhverjum, fíflast
Ttly - Totally / Algerlega
TTYL - Talk to you later /
Tala við þig seinna
Nkl - Nákvæmlega
Fráb - Frábært
FML - Fuck my life /
Hafðu samfarir við líf mitt
LWWY - Live while we’re
young / Lifðu meðan
ung(ur) ert
GTL - Gym, tan, laundry /
Ræktin, brúnka og þvottur
NM - Nevermind / Skiptir
ekki máli
Sup? - What’s up? / Hvað
er tíðinda?
Geller - Gella / Fröken
Feller - Félagi
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skv. hefðbundinni söguskýringu, átt að
hafa náð 15 ára aldri.
Ef fylgt hefði verið venjunni frá bæði
fimm og tíu ára afmælunum hefði félagið
haldið upp á slík tímamót með bæði
höttum og knalli. En slíku var ekki að
heilsa hjá kanslaranum nýja. Nærtækasta
skýringin á skorti á skemmtanahöldum
er sú að kanslarinn hafi, upp á sitt einsdæmi, tekið upp á því að breyta tímatali
félagsins.

•

Að Strætó BS muni ætla að gefa
nýjasta
strætó
flotans
einkanúmerið TG9 til heiðurs
markakónginum sem er stærsti
viðskiptavinur Strætó BS.

•

Að Skúli sé hættur í fýlu.

•

Að Haukur sé loksins útsofinn.

•

Að það séu ekki allir einir í
Ísjakanum.

•

Að þessi eina „sem er alltaf með
henni Öllu“ sé hætt.

•

Að
Stjáni
Nínon
hafi
rotað
háhyrning
sem
reyndi að stela símanum hans í
einni af ferðum Rib Safari. Háhyrningurinn heitir Seiko og er
ekkert tengdur Keiko né úraframleiðandanum samnefnda.

•

Að samtökin Ægisdyr verði með
opinn fund í sandkassanum á
Kirkjugerði og verður nýjasta
hugmynd gangna milli lands og
Eyja kynnt.

•

Að ÍBV ætli að reisa sólskála þar
sem Heimaklettur er. Ætla þeir
að fjarægja fjallið og segja að
sólskálinn muni henta mjög vel
fyrir Þjóðhátíðargesti.

•

Að Eimskip hafi veitt typpakónginum sumarfrí.

•

Að Sigga sé nú loksins orðin
skuldlaus.

•

Að Maggi Kristins eigi kvóta.

•

Að Birkir Kristins taki til fóta.

•

Að Íþróttafélagið Þór Vestmannaeyjum fái kannski eina
mynd upp á vegg í Íþróttamiðstöð
allra Vestmannaeyjinga.

Helgi Ólafsson, fyrrverandi forseti VKB

Eftir tæplega eins og hálfs áratuga óeigingjarnt starf í þágu bræðra
minna í Vinum Ketils Bónda, sem og allra
annarra vel vaxinna og glæsilegra karlmanna, var mér með valdi bolað úr
embætti mínu sem forseti Bræðrafélagsins
Vinir Ketils Bónda.
Helmut Hafþór, með dyggri aðstoð sinna
meðreiðarsveina, nýtti sér þann glundroða sem ríkir í þjóðfélaginu í kjölfar
hrunsins og fráfalls Hemma Gunn til þess
að vinna öfgastefnu sinni fylgis.
Það er þekkt úr sögunni að fylgi við
ýmsar jaðarstefnur aukist í kjölfar
slíkra áfalla. Skemmst er að minnast árangurs Gullinnar dögunar í Grikklandi í
kosningunum sem haldnar voru þar í
kjölfar efnahagshruns og ofsafenginna
mótmæla á götum úti.
Ólíkt kosningunum í Grikklandi er þó
allt útlit fyrir að Hafþór Helmut hafi
haft rangt við í kosningunum um æðsta
embætti Vina Ketils Bónda. Þó
kjörstjórnin
virðist
ekki
hafa
verið viðriðin svindlið eru merkin um
kosningasvindl hrópandi. Það er þó ekki
pláss til þess að fara betur út í þá sálma
hér. En ég mun skýra betur frá öllu er því
við kemur síðar.
Þó Helmut Hafþór fari tiltölulega hægt af
stað sáust merki um breyttan kúrs innan
félagsins, í átt að öfgastefnu hans, strax
eftir að hann krýndi sjálfan sig kanslara.
Innan við mánuði frá því að hann
settist í embætti hefði félagskapurinn,

Fyrst hann hikar ekki við að gera slíkar
veigamiklar breytingar á innviðum
félagsins, á aðeins sínum fyrstu dögum
sem kanslari, hugsa ég með hryllingi til
þess hvað hann muni gera þegar fram líða
stundir.
Það er ætíð ástæða til þess að varast uppgang öfgaafla. En þegar þjóðarsálin lifir
við jafn stórt tómarúm og Hemmi Gunn
skilur eftir sig er það nauðsynlegt. Enda
eru það kjöraðstæður fyrir veruleikafirrta harðstjóra, líkt og Helmut Hafþór,
til þess að komast til valda.
Til allrar hamingju þá hefur kanslarinn ekki enn náð að læsa klóm sínum í
innsta kjarna félagsins og vinna
óafturkræfar skemmdir á því. Ég mun
gera allt sem minn veiki máttur orkar til
þess að koma í veg fyrir að svo verði. Svo
lengi sem ég verði ekki barinn í duftið
mun ég halda upp öflugri stjórnarandstöðu innan Vina Ketils Bónda og berjast
gegn því að Helmut Hafþór komi valdagráðugum höndum sínum yfir fleiri anga
samfélagsins.
En þar sem kanslarinn hefur hóp varhugaverðra manna á bak við sig hef ég allan
varann á mér þessa dagana. Það ætti því
að vera auðvelt fyrir ykkur, ef þetta verður
það síðasta sem þið heyrið frá mér, að
geta ykkur til um það hver örlög mín hafi
orðið. Menn hafa horfið af minna tilefni
en að komast upp á kant við kanslarann.
Helgi Ólafsson
Fyrrverandi forseti Vina Ketils Bónda
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ferli, því það þurfti að taka blóð, skinn og
öndunarprufur úr öllum sjálfboðaliðum
og setja svo GPS búnað á hvern og einn
til að sjá hvar þeir voru mest í Dalnum.
Þegar þessu var lokið fórum við einn
hring í Dalinn til að athuga hvort öll
mælitækinn væru ekki í lagi, en þessi
mælitæki geta greint saureind í allt að
tveggja kílómetra fjarlægð.

Helmut Hafþór fór á stúfana með Dr. Dong

Er viftan, eða „myllan“ eins og ákveðnir
vitfirringar vilja kalla hana, skaðleg
mönnum? Þessari spurningu er auðsvarað: Já, hún er það! En afhverju? Jú,
ég rakst á skýrslu frá heilbrigðiseftirlitinu þar sem var verið að fjalla um
fnykinn sem hún blæs yfir þjóðhátíðargesti, en engar almennilegar rannsóknir
höfðu samt verið gerðar á. Þegar ég fór
að hugsa málið þá datt mér í hug hvort
það byggi ekki meira að baki heldur
en ólykt. Ég fór því á fullt að leita mér
upplýsinga á veraldarvefnum þar sem
ég datt niður á sérfræðing á þessu sviði,
Dr. Frafl Van Himmel Dong, en hann er
með doktorspróf í saureindarfræði. Ég
setti mig í samband við Dr. Dong sem
tók vel í málið og vildi koma strax á
klakkann
og
gera
almennilegar
rannsóknir í Dalnum.

Þegar líða tók á kvöldið fóru fleiri og
fleiri gestir að streyma í Dalinn og í kjölfarið fóru fleiri og fleiri á salernið að
gera númer tvö. Við sátum tveir saman
í sérútbúnum bíl þar sem að við vorum
tengdir öllum mælum á rauntíma og
gátum því fylgst með hvernig
loftið saurgaðist með hverri mínútu.
Það var með ólíkindum magnið af
saureindum sem fólkið í brekkunni var
að anda að sér, einungis vegna þess að
viftan blés saureindamengaða loftinu frá
kömrunum yfir gjörvalla brekkuna.
Þegar þjóðhátíðinni lauk söfnuðum
við samann öllum þátttakendum og og

Niðurstaða
Að Þjóðhátíð lokinni fór fjörið að
byrja fyrir alvöru. Við tók tveggja vikna
úrvinnsla úr þessum gögnum sem við
söfnuðum alla hátíðina og þegar því var
lokið komu í ljós sláandi niðurstöður.
Saureindarmenguninn fór mest uppí 3,8
mg á rúmeter, sem er gríðarlegt magn.
Og þeir sem héldu sig mest megnis í
brekkunni sýndu gríðalega mikla saureindasýkingu í lungum, á húð og í blóði.
Svo mikil saureindamengunn getur
valdið krabbameini í fótum og alvarlegri
liðagigt. Þegar við höfðum svo samband
við þáttakendur rannsóknarinnar 16
vikum síðar kom í ljós að yfir 50% þeirra
höfðu verið frá vinnu í meira en 4 vikur
vegna veikinda sem læknar á Íslandi
fundu engin svör við. Dr. Dong sagði
að þetta væri augljóslega saureindarsýking og bað þessa sem höfðu verið hvað
veikastir að leita sér tafarlaust hjálpar hjá
erlendum sérfræðingum.

Úrbætur

Ferlið
Þetta var vikuna fyrir síðustu þjóðhátið
og þurfti því að fara strax í að setja upp
allann búnaðinn sem hann kom með
með sér. Þegar fólk fór að streyma í
Dalinn stóðum við hjá innganginum
og óskuðum eftir sjálfboðaliðum, en
alls vildi doktorinn fá 100 sjálfboðaliða til að taka þátt í rannsókninni. Það
tók ekki nema klukkutíma að safna liði
í það. Eftir það tók við ennþá lengra

fórum í gegnum sama ferlið og áður.
Hver og einn var merktur á skýrslu og á
henni var númer GPS tækisins sem hann
bar með sér alla þjóðhátíðina.

Viftumenn eru afar stoltir af
skaðræðis gímaldi sínu
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Það er klárt mál að eitthvað verður
að gera varðandi þessa klósettviftu. Við báðum strax um fund með
þjóhátíðarnefnd þar sem að við fórum
yfir stöðuna. Þeir vildu hins vegar ekki
fallast á það að fjarlægja viftuna alfarið
úr Dalnum. Við lögðumst því saman
á það að hún yrði færð og látin blása
loftinu frá kömrunum útá haf frekar
en inn í Herjólfsdal. Tíminn á síðan
eftir að leiða í ljós hvort hópurinn sem
stendur á bakvið þessa stærstu
klósettviftu sögunar hafi áhuga á að gera
eitthvað í þessum málum. Það er bara
vonandi að menn opni augun áður en
þessi hörmung fer að kosta fólk heilsuna
það sem það á eftir ólifað.

Þ R O S K A H E F T I

2 0 1 3

Baggi & Mergey

Ertha & Belliði

Baui & Lergey

Guskar & Óðbjörg

Lynur, Hingibjörg & Snári Kær

Man & Jaría

Enni & Svingunn

Sildur & Hindri

Emmoný & Bena

Kræþór & Sistín

Jigga & Seffsy

Memmi & Harta
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Munnar & Garía

Sunni & Óla

Mari & Brógrét

Sálmar & Hjara

Bröfn & Dylgja

Ertan & Kjamma

Agnbjörn & Þornes

Póhann & Jerla

Kiggi & Bolla

Kristi & Kárstjana

Simmi & Hísí

Faggi & Mjóla
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Ekkert panic, hér í þessum pistli verður
farið yfir helstu umferðarmerkingar sem
bera niður á götum bæjarins. Ef þú ert
ekki læs verður umferðar-Einar með
fræðslufund í norð-vestur horninu í
Fiskiðjusundinu meðan á Húkkaraballinu
stendur.
Biðskylda
Þríhyrningur sem vísar niður,
gulur með rauðum ramma.
Þarna er staðar numið og kíkt til
beggja hliða, alveg eins og að labba yfir
gangbraut. Ef þú vilt vera kúl og keyra
beint yfir gatnamótin endar þú eins og
hálf-étin rækjusamloka sem liggur á botni
tjarnarinnar inni í dal. Ekki reyna að finna
hana; kynfæravörtur, gröftur og pulsustrimlar gæta hennar með beittum umbúðum af bómullarhnoðrum.
Stöðvunarskylda
Lítur út eins og sexkantaskrúfa
nema að inni í rauða skiltinu
stendur stopp með hvítum
stöfum. Þarna þarf að stoppa og gá hvort
að það séu að koma bílar úr vinstri eða
hægri átt. Þarna eru miklar líkur á því, ef
þú ferð beint yfir, að þú munir enda sem
gólfið í pissuskálinni undir stóra sviðinu
inni í dal. Gólfið var síðast þrifið þegar
harðjaxlinn Napóleon Bonaparte lagði við
bryggju inni í Kaplagjótu.
Innakstur bannaður
Lítur út eins og rauð undirskál
og inni í rauðum rammanum er
gult strik og það lárétt. Þarna má
ekki fara á móti umferð. Ef þú ferð á móti
umferð er líklegt að þú endir sem skrúfa
inni í harmonikku hjá eldri borgurum í
Pakistan. Eldri borgararnir eru nú að pína
hrossafiðrildi sem þeir hafa haldið lifandi
í átta mánuði með nikkuleik og skiptast á
átta tíma vöktum.
Hægri reglan
Ekkert skilti, bara almenn skynsemi og einbeitning sem ræður
því hvort að þú fattir þetta.
Þarna er hægt að hugsa um Davíð
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Oddsson og að það skuli leyfa honum að
keyra út á götu án þess að kíkja til beggja
átta. Ef þú afneitar þessu og reynir að vera
gæinn á meðan aðalspaðirnir sofa er líklegt
að þú endir á því að vera blek í prentaranum hjá Davíð Oddssyni sjálfum. Ekki
láta þig dreyma um að óhlýðnast, Einar
frændi þekkir það að óhlýðnast þessu og
er að reyna að komast út úr prentarnum í
þessum skrifuðu orðum.
Botnlangi
Þarna er ekki verið að tala um líffæri
heldur umferðarmerki. Skiltið er
þannig að inni í bláum ramma er T
með rauðu, láréttu striki á toppnum en
lóðréttu, hvítu striki fyrir neðan. Þarna
endar gatan vanalega svona 50-100
metrum innar. Ef þú ert óheppin(n), þá er
líklegt að þú náir ekki að bakka út vegna
þrengsla og líklegt að þér verði boðið í
úldinn íkorna með bleksósu úr gömlum
Amstrad prentara hjá ömmu Satans. Hún
verður alltaf svo spennt að fá einhvern
í mat að hausinn á henni snýst í heilan
hring. Ekki láta þér bregða því mjög líklega er hún að jafna sig af slæmri flensu.
50 merkið
Hér er átt við að ekki megi keyra
hraðar en á fimmtíu kílómetra
hraða. Ákveðin mýta hefur verið
í gangi að þetta merki þýði að þarna séu
fimmtíu ungmeyjar að grilla í heitum
potti á bíkíní en það er bull. Einnig er þetta
algengur misskilningur hjá mönnum sem
labba með sprengjubelti víða um heim.
Sundlaugarmerkið
Þetta merki segir okkur það að
sundlaug er á næstu grösum.
Algengur misskilningur með þetta
merki er að þarna sé verið að sjóða sviðahausa en láttu ekki plata þig.
Veitingastaðamerkið
Þarna er verið að segja þér að þú
sért nálægt veitingastað, líttu vel
í kringum þig. Hafðar hafa verið
uppi háværar raddir um að þarna sé verið
að selja silfurskeiðar úr Garðabænum eða
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gaffal Djöfulsins, þetta er algengur misskilningur og verði þér að góðu.
Hestaleigumerkið
Þetta merki merkir að hestaleiga
sé í grendinni en kjaftasögur hafa
verið í gangi um að þarna sé í
rauninni dulbúið hóruhúsamerki. Það
er bull og vitleysa og óábyrgt hjal í fólki
sem hangir of mikið á Facebook, Bland.
is, Einkamál.is og Twitter. Hóruhús eru
ólögleg á Íslandi.
Pósthúsamerkið
Þegar þú sérð pósthúsamerkið
er verið að benda á að þú
nálgist pósthús. Þar sem að allir eru
hættir að senda bréf nema á jólunum þá
þarftu ekki að hafa áhyggjur. Harðar umræður hafa átt sér stað inni á blogcentral.
is/ég-er-sveittur-á-naflanum um að þetta
merki eigi að vera frekar fyrir þá sem
finnst gott að blása á heitan mat með
lúðri. Þessari síðu er búið að loka og eru
eigendur hennar teknir við hinu uppbyggilega skoðanakerfi Dv.is.
Sturtumerkið
Merki þetta vísar á stað þar sem
ferðafólk getur komist í sturtu. Þar
sem Dalurinn er stærsta pissuskál
landsins þessa helgi hefur sú saga komist
af stað að þarna sé merki um gullna sturtu
en engin þjónusta af því tagi hefur verið
við lýði í Eyjum. Ef fólk óskar þess aftur
á móti að fá þessa gerð af sturtu er það
beðið um að hafa samband við Guðmund
Jónsson, gítarleikara Sálarinnar, sem getur
bent fólki á réttu mennina.
Listasafnsmerkið
Þetta merki vísar á listasafn eða
minjasafn. Ýmsar sögur hafa
gengið manna á milli varðandi
þetta merki og sú algengasta er að þarna sé
hægt að nálgast reiða kínverska konu með
þakhatt og gong (hringlaga málmplattar).
Það er, að sjálfsögðu, kolrangt.
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vel á postulínið. Endurtakið þessa
aðgerð á hægrihliðina og togið vinstri
rasskinnina út og setjist niður. Með þessu
hefur þú náð að opna anusinn upp á gátt og
því auðveldar þetta allar flóttaleiðir fyrir
saurinn.

Dr. Rectum Anus Uterus leiðbeinir lesendum

Ein af eðlisþörfum hvers manns er að
kúka. Fátt er betra en að setjast niður á
gott postulín og láta saurinn streyma
út um anusinn með tilheyrandi splassi.
Maðurinn getur ekki verið þessarar
aðgerðar án en mikil feimni virðist hafa
skapast í kringum þessa yndislegu og
nauðsynlegu iðju.
Til að leggja málefninu lið þá ætla ég að
hjálpa fólki að njóta þess enn betur að
kúka og skora ég á ykkur að nota eftirfarandi ráð.
1 - Glenna vel
Þegar sest er niður á postulínið í upphafi
aðgerðar þá er gott að slaka vel á og gefa
líkamanum ca. 20 sekúndur til að átta
sig á aðstæðum. Það er fátt verra en að
kúka í flýti eða í stressi. Eftir þessar 20
sekúndur er nauðsynlegt að opna vel
anusinn, þannig að allar leiðir séu vel
færar til að flytja út þann saur sem
safnast hefur saman í líkamanum.
Byrjaðu því á að halla þér á vinstri hliðina og toga þá í leiðinni í hægri rasskinnina og draga hana til hliðar. Ekki sleppa
takinu fyrr en þú hefur aftur sest

2 - Fótstig
Frakkar eru ekki þekktir fyrir að vera
skemmtilegt fólk en þeir eru samt með
skemmtilegar aðgerðir við það að kúka.
Þeir eru með handfang í veggnum og
síðan er kúkað í holu, ekki ósvipuðum
sturtubotni. Með þessu loka þeir ekki
fyrir flæðifaðmana, enda liggja þeir vel
þegar kúkað er standandi. En við þessu
hef ég fundið ákveðna lausn, lausn sem
felst í fótstigi. Fótstigið er ca. 10-12cm
og er því komið fyrir framan hin vestrænu klósett. Þegar setið er á postulíninu eru fæturnir settir upp á fótstigið
og mynda því fæturnir, frá mjöðm niður
í fótstig, 110° horn. Ef að fæturnir eru í
90° vinkli, eins og vestræn skitustelling
er, þá opnast þarmar ekki nema að litlu
leyti og líkaminn klárar ekki að tæma
sig. Nauðsynlegt er að nota fótstig til að
hreinsa líkamann og setja fæturna í 110°
stellingu.
3 - Happy poo Jump tölvuleikurinn
Frá því að snake leikurinn birtist í Nokia
símanum þá hafa klósettferðir lengst til
muna og er það vel. Áður fyrr var fólk
að flýta sér of mikið við þessa yndælis
iðju og gleymdi að njóta. Nú þegar að
snjallsíminn hefur tekið öll völd legg
ég til eftirfarandi aðgerðir til að slaka
á þegar kúkað er. Farið í Google Play
Store eða Apple App Store og sláið inn
nafnið Happy Poo Jump. Happy Poo
Jump er tölvuleikur þar sem spilarinn er
kúkur sem er að hoppa á milli hæða og
safnar stigum. Virkilega skemmtilegur
leikur sem kemur með rétta stemningu í
aðstæðurnar á meðan þú kúkar.
4 - Minjagripur
Fátt gleður manninn meira en fallegur
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og góður minjagripur. En feimnin við að
skilja eftir góðan minjagrip hefur ekki
náð mikilli fótfestu hjá vesturlandabúum.
Kínverjar eru aftur á móti framarlega í
minjagripunum og skilja þeir saurinn
eftir sem minjagrip handa næsta manni á
postulínið. Til að búa til góðan minjagrip
er nauðsynlegt að gera eftifarandi. Áður
en kúkað er og glennt vel (sjá nr. 1) þá
er byrjað að setja klósettpappír neðst í
klósettið þannig að ekki sést lengur í
neitt vatn. Setjið hið minnst þrjú lög af
pappír því ef magn saurs er mikið þá þarf
undirlagið að vera gott. Því næst er kúkað
hressilega á pappírinn, reynið einnig að
skíta hressilega út í kanta póstulínsins.
Þegar aðgerð er lokið og komið er að því
að skeina þá er nauðsynlegt að vera með
plastpoka. Skeinið ykkur vel og vandlega
og setjið síðan klósettpappírinn í plastpokann og hendið við fyrsta tækifæri.
Lokið klósettinu án þess að sturta niður
og gangið út. Þegar að næsti maður
kemur á klósettið þá sér hann þennan
fína minjagrip sem bíður hans og fullvissa ég þig lesandi góður að hann verður
glaður.
5 - Að borða og skíta
Svangur maður er óhamingjusamur
maður! Til þess að fullkomna klósettferðina enn frekar er nauðsynlegt að hafa
með sér nesti. Gott og safaríkt epli er t.d.
hentugt til þess að borða á klósettinu. Að
finna angan af góðri kúkalykt streyma
upp á milli lappana á meðan bitið er í
safaríkt rautt epli gefur fæðunni meiri
dýpt. Þú munt upplifa eitthvað svo nýtt
og fallegt á meðan þú borðar.
Hér að ofan hef ég farið yfir nokkur
atriði sem ættu að hjálpa þér, lesandi
góður, í dagsins önn að njóta þess enn
frekar að henda hægðum. Ég skora á þig
að gefa þessu viku og þú verður miklu
hamingjusamari og lífið verður betra.
Kveðja,
Dr. Rectum Anus Uterus
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Áhöfnin á Hýra óskar þjóðhátíðargestum góðrar skemmtunnar á Þjóðhátíð
2013 og vill um leið vekja athygli á
réttindabaráttu samkynhneigðra sjómanna. Samkynhneigð á meðal sjómanna er samkvæmt nýlegum sænskum
rannsóknum nefnilega mun algengari en
nokkurn óraði fyrir. Svíarnir hafa m.a.
rýnt í íslensku sjómannalögin, sem mörg
hver eru sláandi hýr. Hér koma nokkur
dæmi:
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Að ógleymdum yfirhommanum, Þórði
sjóara, sem...
- ... kunni betur við halann. Hann kærði
sig ekkert um konur, en kunni að glingra
við stút.
Sænski rannsóknarhópurinn skoðaði
ennfremur hvernig sjómenn nota sam-

skiptavefinn Facebook og benda þær
rannsóknir til að samkynhneigð sé mikil
um borð í íslenska flotanum. Má þar
nefna status-færslur á borð við ,,full
lest og mikil hamingja hér, hefur ekki
tekist að setjast í dag!“, „Tveir grjótharðir
að koma með fullfermi, tæmdum okkur
áðan!“ o.s.frv.
Kjarni málsins er að samkynhneigð á
alveg jafn mikið heima á sjónum eins og í
landi. Hún er alveg jafn velkomin og hýri
gestur Þjóðhátíðarinnar. Sleppum því
að vera fávitar um helgina. Einbeitum
okkur að því að vera góð við hvert annað
og skemmtum okkur saman.

- Tipi tipi tan tipitan tipi tipi tipi tipi tipi.
- Hnigið síðan undir borði með sigurbros
á vör.
- Því nóg er um hýreygð og heillandi
sprund.

Kveðja,
Áhöfin á skuttogaranum Hýra frá
Hafnarfirði - sem tekur það inn að aftan.
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Skífuþeytirinn Pálmi á Stórhöfða

Tíminn líður hratt á gervihnattaöld sagði
skáldið. Það á ekki síður við á Stórhöfða en
annars staðar. Nú er svo komið að róbótar
eru látnir taka veðrið á þessum veðursæla
höfða og mannshöndin kemur þar hvergi
nærri.
Við þessar breytingar missti Pálmi Freyr
Óskarsson, áhugamaður um raftónlist
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og akstur, starf sitt sem veðurathugunarmaður. Síðustu misserin hefur Pálmi,
eða DJ Stórhöfði eins og hann er betur
þekktur, verið jafnvel enn meira á milli
tannanna á fólki en hingað til, enda Vestmannaeyjabær hreinlega logað í vangaveltum um hvað tæki við hjá veðurathugunarmanninum knáa, nú þegar þeim kafla í lífi
hans er lokið.

En hverju erum við að slá föstu spyrja
lesendur eflaust. Jú, ætlun Pálma er að fara
út í stórfeldan atvinnuekstur í vitanum á
Stórhöfða. Þar mun hann opna kaffihús
sem mun svo breytast í risastórt rafrænt
diskótek á kvöldin, þar sem DJ Stórhöfði
mun standa fyrir svokölluðum „reif “
skemmtunum og þeyta skífum af sinni
alkunnu snilld.

En nú er þeim vangaveltum að öllum líkindum lokið, þar sem blaðamaður Þroskaheftis hefur komist á snoðir um tilætlanir
kappans.

Samhliða kaffiuppáhellingum og skífuþeytingum mun Pálmi einnig koma til
með að halda úti leigubílarekstri sem mun
sérhæfa sig í að skutla fólki af djamminu,
ýmist heim til sín eða í eftirpartý.

Það skal þó tekið fram að Pálmi vildi
ekkert tjá sig um málið þegar blaðamaður
leitaði eftir því, játaði hvorki né neitaði. En
blaðamaður telur sig þó hafa það öruggar
heimildir fyrir þessu að hægt sé að slá því
föstu.
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Þroskahefti óskar Pálma góðs gengis í
atvinnurekstrinum og hefur enga trú á
öðru en að þessi áform hans verði til þess
að lífga enn meira upp á þegar fjölskrúðugt
mannlífið í Vestmannaeyjum.

Þ R O S K A H E F T I
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Nú er ljóst að ekkert verður að hótelbyggingu við hástein, og höfum við íbúakosningu að þakka það að ekki fór illa í
þessu máli. Það hefur nefninlega komið í ljós
að þarna er alger gullnáma, þó ekki í bókstaflegri merkingu orðsins. Dr. Steven Stevens,
doktor í afþreyjingarfræði við háskólann í
Skjern, skrifaði langa ritgerð nú fyrir stuttu
sem kann að varpa ljósi á það hvers vegna
við hefðum gert mikil mistök með því að
leyfa þarna hótelbyggingu.

rauðamölstöku og gefa fólki þannig færi að
á sjá hvernig svæðið leit út áður en menn
tók þar möl. Með því að selja fólki aðgang að brekkunni eins og hún leit út fyrir
malartöku er, að mati dr. Stevens, algerlega
ótöppuð tekjulind, sem gæti fært bæjarfélaginu tekjur upp 2,7 milljarða árlega.
Upplifunin við að sitja í brekku, sem einu
sinni var, var svo ekki og varð svo aftur, er

Við í ritnefnd þroskaheftis fengum að glugga
lauslega í ritgerð dr. Stevens, sem var upp á
einar 500 blaðsíður. Þar sem að ritgerðin var
svo ýtarleg og löng, þá gafst okkur aðeins
færi á að stikla á því helsta hér í þessari grein.
Það atriði sem vakti hvað mesta athygli hjá
okkur í ritnefndinni var sú hugmynd dr.
Stevens að fylla uppí gömlu grifjuna og
fá aftur það útlit sem var á svæðinu fyrir
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Draumsýn dr. Steven Stevens

24

upplifun sem sem höfðar til fólks á öllum
aldri og er í raun afþreying sem vantað hefur
í afþreyingaflóru Eyjanna um langa hríð.
Dr. Stevens lét samt ekki þar við sitja með
þessa hugmynd sína og útskýrði í miklum
smáatriðum hvernig hægt væri að koma
fyrir einhverskonar mannvirkjum í og við
brekkuna, þar sem menn gætu selt varning
og veitingar á meðan brekkugestir dansa við
taktfastan hljóðfæraleik manna sem kæmu
sér fyrir í eða ofan á einu mannvirkjanna.
Möguleikinn á að halda einhverskonar hátíð
í framtíðinni tengda þessum athöfnum var
einnig útskýrður í smáatriðum.
Okkur í ritnefndinni finnast þessar hugmyndir Dr. Stevens virkilega frumlegar
og framúrstefnulegar. Myndin sem fylgir
þessari grein er tölvugerð draumsýn Dr.
Stevens á því hvernig þessi frumlega hátíð
myndi líta út.

Þ R O S K A H E F T I

Hallmar Ebenesersen Kjeld, heimsspekingur,
hefur undanfarna fimm áratugi hugsað alveg
rosalega stíft um eðli og framgang hvers kyns
rökræðna, rifrilda, kítinga og annarra samræðna þar sem tveir eða fleiri aðilar eru á öndverðum meiði. Hann segist hafa komist að
þeirri niðurstöðu að það eru til nokkrar setningar sem gott er að beita ef maður vill að mótstæðingur manns sannfærist um ágæti skoðana
manns, eða sannleiksgildi þeirra yfirlýsinga
sem maður hefur fram að færa, á stundinni.
„Þetta er í rauninni ósköp einfalt, sjáðu til.“
Segir Hallmar, stóreygur af þessari uppgötvun.
„Maður þarf bara að lýsa yfir vitsmunalegum
yfirburðum af nógu miklu öryggi. Ef manni
tekst að segja þessar töfrasetningar – og meina
þær! – þá er sigurinn hjér (hér er ekki um stafsetningarvillu að ræða, hann talar bara svona)
um bil í höfn. Hallmar hvetur lesendur til að
prófa þessar kynngimögnuðu setningar við
fyrsta tækifæri:
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•

Þetta er bara rangt hjá þér!

•

Ég veit allt um það.

•

Þú ert svo vitlaus að það er varla hægt að
ræða við þig um þetta.

•

Þú veist ekkert um þetta mál.

•

Annað sagði hún mamma þín í fyrrinótt.

•

Ég er með hníf!

Og þar hafið þið það, lesendur góðir. Nú er
ykkur ekkert að vanbúnaði til að fara bara að
hnakkrífast... og vinna rifrildið!
*Innskot ritstjóra: Hallmar lofar engu um það
hvað gerist ef báðir aðilar nota einhverjar af
þessum setningum eða – Guð forði því – sömu
setninguna!
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Einhver hefði gefist upp þarna og farið
að grenja. En nei, þetta gerði mig bara
ennþá harðari. Ég komst fljótt að því að
ég átti í miklum erfiðleikum með að læra
á hljóðfæri. Söngurinn var líka ekki að
gera nógu góða hluti fyrir mig. En ég var
ákveðinn að gefast ekki upp.

Egill Einarsson tilbúinn í Dalinn

Eins og flestir vita þá er ég með frábæran
tónlistarsmekk. Það er ekkert sjálfgefið að vera með svona tónlistarsmekk
eins og ég er með, þetta er ekkert nema
vinna. Ég á marga vini sem eru með
hræðilegan tónlistarsmekk, eins og til
dæmis Auðun Blöndal. Hann er hægt og
bítandi að reyna að eyðileggja FM957, en
það má ekki gleyma því að hann er frá
Sauðárkróki og við skulum taka tillit til
þess.
Ég var í Digranesskóla í Kópavogi
þegar ég var barn. Ég hafði brennandi
áhuga á tónlist og söng og skráði mig
þá að sjálfsögðu í kórinn í skólanum. Ég
mætti á þrjár æfingar og stóð mig mjög
vel. Eða það fannst mér. Eftir þriðju
æfinguna dró Friðrik söngkennari mig
til hliðar og gaf mér spjall sem ég man
ennþá eftir eins og hafi gerst í gær. Það
hlýtur að hafa haft mjög djúpstæð áhrif
á mig fyrst ég man þetta svona vel, en ég
man nánast ekki eftir neinu öðru sem
gerðist í Digranesskóla.

Árið 2007 fekk ég svo símtal frá Valla
Sport, sem er meistari. Hann spyr mig
hvort ég vilji taka þátt í Eurovision lagi
með honum og mér leist að sjálfsögðu
mjög vel á það. Þarna var komið kjörið
tækifæri til að sýna Friðriki að hann var
með allt niðrum sig þegar hann rak mig
úr þessum kór! En ég sagði Valla að ég
kynni hvorki á hljóðfæri né að syngja.
Hann hló í símann og sagði, „ Egill, það
er 2007, þetta er allt á upptöku og hljómborðið verður ekki einu sinni í sambandi, skíttu ekki í þig!“
SNILLD! Loksins fann ég hljómsveit sem
hentaði mér. Flestir vita svo hvernig þessi
saga endaði. Eurobandið vann með This
is My Life. Þau fóru svo út og lendu í 19
sæti. Frábært.
Friðrik Ómar pakkaði mér saman á
sviðinu, það er ekkert flóknara en það.
Eftir að sigurvegarinn var tilkynntur
þá reif Friðrik Ómar míkrafóninn af
Ragnhildi Steinunni, sem var kynnir
þetta kvöld og ætlaði að koma með smá

Friðrik: „Heyrðu Egill minn, ég held
það sé best að þú takir þér smá pásu frá
kórnum, þú ert bara að eyðileggja fyrir
öllum hinum“.

comedy: „Glymur hæst í tómri tunnu!“
Þar skeit Friðrik Ómar, því máltækið er
„bylur hæst í tómri tunnu!“ Það er ein
regla í þessu lífi, ef þú ætlar að henda í
gamalt máltæki og niðurlægja einhvern
í beinni útsendingu, DRULLASTU þá til
að segja það rétt!
Það er vel þreytandi að þeir séu nafnar,
Friðrik Ómar og gamli kórkennarinn
minn. Hversu oft segi ég Friðrik í þessari
grein eiginlega?
Eftir Merzedes ævintýrið þá kom smá
pása á tónlistarferlinum mínum. En þar
sem ég er atvinnu vöðvasmiður (professional bodybuilder) þá hef ég búið
mér til svona sex þúsund playlista fyrir
ræktina. Nauðsynlegt að vera með góða
tónlist þegar maður rífur í þessi járn. Svo
þegar FM95BLÖ byrjaði þá barðist ég
fyrir því að fá að hafa stuðlag í hverjum
þætti. Þó að Blö-Poop röfli í hvert einasta skipti sem ég ýti á play þá er íslenska
þjóðin að elska þetta. Enda skiptir engu
máli hvert MuscleBoy fer, kofinn fyllist.
Húkkaraballið er mitt stærsta ball hingað
til og allur minn frítími fer í að undirbúa
þetta stórkostlega ball.

Egill: „Eyðileggja fyrir öllum hinum, hvað
ertu að tala um eiginlega?“
Ég skildi náttúrulega ekkert hvað hann
var að bulla, enda taldi ég mig vera að
halda þessum ömurlega kór gangandi!

Það verður rífandi stemning á
húkkaraballinu með DJ MuscleBoy!

Kæru Vestmanneyingar,
í ræktina
með ykkur, pumpið aðeins í byssurnar.
Sjáumst á Húkkaraballinu!

„Bylur, ekki glymur! Skilurðu það?!“
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Kveðja,
Egill
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markaðnum, ekki bara stundum og á
sumum vörum, heldur alltaf og á öllum
vörum! Við ætlum að vera ódýrir fram
í rauðan dauðann og bjóða alltaf upp á
besta verðið á kotasælunni.”

Ingimar með stærri týpuna af Kotasælu

Vikutilboð Vöruvals vekur alltaf mikla
athygli. Mikil örtröð myndaðist hins
vegar við búðina fyrir opnunina á
fimmtudag, eftir að fréttablaðið Eyjafréttir kom út, en þar auglýsti Vöruval
kotasælu á sérstöku vikutilboðið. Að
sögn starfsmanna voru fyrstu kúnnarnir
mættir í biðröðina klukkan hálfellefu
kvöldið áður. Einhverjir biðu í bílum
sínum yfir nóttina, aðrir tjölduðu fyrir
utan verslunina og röð fólks byrjaði að
myndast upp úr klukkan 3 um nóttina
fyrir utan innganginn. Talið er að á milli
600 og 700 manns hafi beðið í röðinni
þegar mest var.

Jónas Ketilsson hafði beðið í röð frá því
klukkan fjögur um morguninn. Hann var
bæði að versla fyrir sjálfan sig og aðra og
festi kaup á 11 dósum af kotasælu, einni
krukku af rabbarbarasultu og bakka af
nautahakki. „Verðið er greinilega gott,
annars væri ég ekki að kaupa þetta allt,”
sagði Jónas og sagði að biðin hefði verið
þess virði.
„Vöruúrvalið virðist vera mjög fjölbreytt
og gott. Verðið á kotasælunni er mjög
gott en það mætti endurskoða prísinn á
rauðkáli,” sagði Ólafía Ágústsdóttir, sem
hafði beðið í röð frá því klukkan 06:00
um morguninn. Hún sagði stemninguna
hafa verið mjög góða í biðröðinni allt þar
til byrjað var að hleypa inn, en þá hafi
fólk byrjað að ýta frá sér og troðast. „Það
gekk mjög brösulega að koma fólki skipulega inn í verslunina fyrsta hálftímann
eða svo. En svo fóru þeir að hleypa inn í

Ánægður viðskiptavinur

30 manna hollum í einu og þá gekk þetta
mun betur.“
Burkni Jarl Hnefason sagði við fréttamann að hann hefði sofið í tjaldi fyrir
utan búðina í þrjár nætur til að vera
fremstur og ná sér í kotasæluna góðu.
„Ég náði mér í ca. 40 dollur. Það er
bara ekki annað hægt,“ sagði Burkni
hæstánægður og var strax byrjaður að
éta beint upp úr einni dollunni.
Kotasælan verður á tilboði í Vöruval út
vikuna, eða eins lengi og birgðir endast.

Ingimar Heiðar Georgsson, forstöðumaður smásölusviðs, sagði að við-tökurnar væru hreint ótrúlegar. „Við bjuggumst auðvitað við ágætis viðbrögðum,
mikið hefur verið hringt undanfarna
daga og spurt út í kotasælutilboðið.
Við gátum okkur þess vegna til að einhverjir myndu koma og nýta sér tilboðið.
En þetta er ótrúlegt! Við sjáum ekki fyrir
endann á röðinni og það er stappað í
búðinni!“
Ingimar segir að hugmyndin hafi upphaflega verið að bjóða upp á sérstakt
vikutilboð á kotasælunni, en að
endurskoðuðu máli sjái hann jafnvel fram á að halda góðu verði á henni
lengur. „Við erum þekktir fyrir að vera
ódýrastir og við erum og verðum ódýrastir,” sagði Ingimar ákafur. “Stefna okkar
er að vera með lægra verð en þekkist á

Tjaldborg fór snemma að rísa kvöldið fyrir opnun. Kotasælan er greinilega mjög vinsæl
meðal viskiptavina Vöruvals.

28

Þ R O S K A H E F T I

29

2 0 1 3

Þ R O S K A H E F T I

Mikið hefur verið rætt um megrunarkúra
undanfarin ár og hafa margir kúrar komið
fram með ótrúlegum hugmyndum sem hafa
á endanum ekkert virkað. Þeir enda oftar en
ekki með því að þú situr ennþá heima með
bumbuna út í loftið og hefur aldrei langað
meira í eina pulsu með öllu, kók og risastóran
Draum. En núna er kominn megrunarkúr
sem getur ekki klikkað... nei, ekki að ræða
það!
Undirstaðan í þessu er að ráðast á skordýraheiminn, þar sem hann er allur útvaðandi í
frábærum mat, sem hvergi er nýttur nema í
kjallaraholum hjá geðveikum, rangeygðum
slátrurum í Zimbabve. Köngulær, flugur,
ormar, áttfættlur, fiðrildi, silfurskottur og
fleiri skordýr eru eitthvað sem þú þarft að
íhuga þér til matar.
Hér á eftir mun ég fara yfir morgunmat,
hálftíu kaffi, hádegismat, hálffjögur kaffi,
kvöldmat og kvöldsnarl. Með þessu eru
allskonar sósur, grænmeti, eldhúspappír,
límmiðar af umbúðum og fleira í þeim dúr.

Hreinasta lostæti ef rétt er eldað

Vor/sumar matseðill
Morgunmatur
Oftast, þegar þú vaknar, er fullt af
dauðum hrossafiðrildum í glugganum í
herberginu þínu frá kvöldinu áður, enda eru
þessi fiðrildi ekki þekkt fyrir langlífi. Taktu
einn til tvo vængi og steiktu þá í matreiðslurjóma. Þegar því er lokið skaltu skella þeim
beint í rasp. Stráðu svo búknum á hrossafiðrildinu yfir og fáðu þér tvo tómata með, helst úr
Krónunni því þá er aðeins farið að sjá á þeim. Ef
hungrið er enn til staðar eftir þessa máltíð,
þá eru lappirnar á hrossfiðrildu góður magafyllir með smá mandarínusafa. Drekktu með
þessu rigningarvatn úr plastrennu. Ekki nóg?
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Skerðu niður eldhúspappír í strimla og vættu
í þeim með smá mjólk. Geggjað!

Þessi vinalega könguló er afar gomsæt

Halftíukaffi
Núna koma köngulærnar sterkar inn, enda
eru þær að skríða úr bóli á þessum tíma og ráfa
um göturnar eins og gíraffar í háhælaskóm.
Taktu þrjár lappir af og hentu þeim í kalt vatn,
dass af hveiti og hrærðu saman. Þegar þessu
er lokið hendir þú þessu í næsta örbylgjuofn,
beint ofan á eitt stykki hrökkara og tvær
agúrkusneiðar með. Ekki nóg? Búkurinn á
kvikindinu er eftir! Tvær ostsneiðar yfir hann
og hita í 18 sekúndur í örbylgjuofni. Svo ferðu
í næsta drullupoll og tekur tvær ausur í plastmál, plastmálið er mikilvægt, ALLTAF!
Hádegismatur
Nú byrjar veisla, maður lifandi! Dragðu fyrir
inni í svefnherberginu, eða herbeginu sem
þú ert í, og slökktu ljósin. Notaðu ljósið af
símanum til að finna silfurskottur. Hafðu
þær fjórar. Þú tekur fjóra IKEA hnífa af sykri
og veltir þeim upp úr því í svona fimm mínútur. Einn litli putti af pipar, fjórir þumlar af
Season All og smá kjúklingakraft út í. Besta
sósan með þessu er linsuvökvasósa, sem
inniheldur vökvann sjálfan, smá blek úr
Parker penna og sósujafnara frá Fjarðakaupum, þessi í fjólugrænu pökkunum.
Er hungrið ennþá að naga þig? Sjö rauðmaura, tveir sjöundu af ískexi frá Ísbúðinni í
Vesturbæ, smá marmelaði og smá rigningarvatn úr plastrennu. Hrærðu þessu saman með
Kitchen Aid vél og drekkur þetta úr bláu
plastmáli. Það verður að vera blátt uppá
hitann að gera. Einnig má setja smá límmiða
út í til að hjápa maganum að binda saman
fæðuna.
Hálffjögurkaffi
Tveir vængir af fiskiflugu, fjórir elleftu úr
gulrót, staup af þvottavélavatni og eitt DVD
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hulstur af gömlu spaghettíi. Allt sett í pott,
helst tíu lítra kvikindi þannig að allt komist
fyrir, og soðið á vægum hita í sjö mínútur.
Yfir þetta má setja feta ost, fimm og hálfan
kubb. Fínt að mylja steina úr vínberjum yfir
allt saman. Með þessu er síðan gott að hafa
dass af rignargangarvatni úr steinsteyptum
rennum. Þú verður aldrei svangur eftir þetta
þannig að eitthvað í viðbót væri eins og vera
fastur í rúllustiga í trúðabúning.
Kvöldmatur
Nú byrjar 2007 stemningin fyrir alvöru!
Finndu fjóra járnsmiði, þessa svörtu sem eru
skríðandi eins og þeir séu að missa af strætó
á leið 5. Einnig þarftu að ná í tvo orma og níu
breikandi áttfætlur. Allt í pott, fimm baugfingrar af púðursykri, fjórir vísifingrar af
kotasælu úr Vöruval og eitt egg hrært saman
við. Steikt uppúr Sinalco og dassi af RC Cola
í þrjár mínútur og tuttugu sekúndur. Settu
þetta svo á disk og stráðu yfir þetta þurru
naglalakki. Drekktu með þessu eitt staup af
fetaolíu. Ef þig langar í eftirrétt eftir þessa
veislu þá gæti mér ekki verið meira sama því
það kemur ekki til greina!
Kvöldsnarl
Á þessum tímapuntki er maginn í ákveðinni
keyrslu eftir daginn, það mikilli að honum
líður eins og Silfur-Agli eftir að hafa hlaupið
heilt maraþon með kassa af bókum. Þannig að
nú skaltu fá þér eins og eina veggjatítlu með
smá slurk af kertavaxi. Kertavaxið verður að
vera orðið kalt því að þá er mesta næringin
í því. Farðu svo strax að bursta tennurnar,
beint uppí rúm og að lúlla.
Þar sem það kostar bæði tíma og fyrirhöfn
að gera svona lista mun ég ekki koma með
haust/vetur seðilinn en hann fæst gegn vægu
gjaldi frá og með 17. september. Undirritaður hefur prófað þennan kúr og er því
gangandi listaverk í dag. Aldrei liðið betur!
Ef fólk svindlar í þessum kúr koma allskonar
aukaverkarnir í ljós. Roði í hársverði, bólgin
geirvarta, aum spöng á karlmönnum, bólur
á auga, öfugt rennsli á hori, gelþvali á baki,
loðnir lófar og margt fleira. Gangi ykkur vel
og sýnið smá klassa, það kostar ekkert að vera
kúl og töff.
Þurriði Eilífur Mistarson
Doktor í næringafræði frá Háskólanum í
Qatar.
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Nöfn

•

•
•
•

•

•
•

Goggi gella - Beak babe
Smári Jökull - Transistor Glacier
Hjálmfríður skólastjóri - Helmet
pretty school commander
Jón Ársæll - Johnny River Joy
Elliði Bæjarstjóri - Old guy town
boss

Íslenska -> Enska
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Þrælfínt - Slave fine
Leðurblaka - Leather flap
Bein útsending - Straight out pass
Eftirréttur - After court
Eldhúsinnrétting - Fire house inside
correction
Árgangsmót - Annual corridor’s
mould
Útidyrahurð - Outside door door
Jökulsárlón - Glacier wound bong
Óðfluga - Crazy fly

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Sjónvarpsfjarstýring - Vision cast
distance controller
Borðstofuborð - Table living room
table
Feðraorlof - Daddycation
Útikamar - Outside outhouse
Hjartastuðtæki - Cardio fun machine
Andfýla - Spirit smell
Heimskupör - Stupid couples
Gosdrykkur - Volcanic eruption
beverage
Geirvarta - Spear wart
Svitalyktareyðir - Sweat funk destroyer
Ráðhús - Advision house
Útihátíð - Outside high season
Brimhólabraut - Surf Hill Alley
Breiðablik - Wide twinkle
Humarvertíð - Lobster defends a
season
Höfn í Hornafirði - Port in Corner
Bay
Vík í Mýrdal - Cove in Swamp Valley
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Fjármálastjóri - Sheep language
commander
Rafvirki - Electric stronghold
Nýsköpunarmiðstöð - New creation
central station
Árbær - Year town
Reynistaður - Try place
Sunnan við Surtinn - South of the
negro
Hásteinsvöllur - High stone path

Enska -> Íslenska
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rod Stewart - Rörbútur Ráðsmaður
Gary Oldman - Geiri gamli maður
We’ve got company - Við eigum
fyrirtæki
Fairy dust - Hommaryk
Nutcase - Hnetutaska
Crowbar - Krákukrá
Jailbreak - Fangelsisútbrot
Chipmunk - Flísamunkur
I’m right behind you - Ég hef rétt
fyrir mér fyrir aftan þig

Þ R O S K A H E F T I

2 0 1 3

Upprunalegi textinn

Textanum snarað yfir á ensku

Þegar ágústnóttin nálgast
nýt ég þess að vera til.
Tæli fram í hugann horfna
huldumey.
Að vera með í Dalnum
er það eina sem ég vil.
Þá er gleðin fölsknalaus
á Heimaey.
Með rómantík og reyktan lunda
rölti ég til vinafunda.
Ástin enn í gömlum garpahjörtum býr.
ar er mannsins mýkt og gæska.
Þar er undur fögur æska
enn í dag að yrkja lífsins ævintýr.
Í Brekkunni er sungið dátt
um hetjudáð og höf.
Gullkornin sem Geiri og Ási
færðu oss að gjöf.
Um ástir, víf og villta strengi
um stranga sókn og góða drengi
og hetjudáð á ystu nöf.
Um bjarta von hjá blíðum meyjum
perlurnar hans Árna úr Eyjum
og ofurmenni eins og Binna í Gröf.
Ég raula Bjartar vonir vakna
vökva sálina og sakna
einhvers sem ég veit, að er hér eflaust enn.
Um Dalinn þrumukátur dansa og augun í þér
glansa
undir Fjósakletti af ást ég innan brenn.

When approaching ágústnóttin
I enjoy being a.
Entice the mind vanished
huldumey.
Being in the Valley
is all I want.
It is the joy fölsknalaus
on Heimaey.
With romance and smoked lunda
I meandered to meet friends.
Love is still the old hero hearts lives.
where is the human softness and kindness.
There is a beautiful wonder of youth
to this day writing life adventure.
The slope is sung heartily
the exploits and oceans.
Yes you, sectors and Asi
brought us a gift.
About love, víf and wild strings
the strict offensive and good boys
and exploits on edge.
The bright hope of gentle virgins
beads of Kyle of Islands
and superman as Binna in the tomb.
I hum Bright hopes arise
liquid soul and miss
someone I know that here is no doubt yet.
The valley thunder dancing and joy in your eyes
shine
under the shed of the church I love the burn.
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Enska textanum snarað aftur yfir á
íslensku
Þegar nálgast ágústnóttin
Ég nýt þess að vera.
Tæla hugurinn hvarf
huldumey.
Tilvera í Valley
er allt sem ég vil.
Það er gleði fölsknalaus
á Heimaey.
Með rómantík og reyktur lunda
Ég meandered að hitta vini.
Ást er enn gömlu hjörtu hetja líf.
þar er mönnum mýkt og gæska.
Það er fallegt undur æsku
að þetta er ritað dag lífsins ævintýri.
Halli er sungið dátt
að hetjudáð og höf.
Já þú, greinum og Asi
fært okkur gjöf.
Um ást, víf og villta strengi
að strangar sókn og gott strákar
og hetjudáð á brún.
Bjartur von blíður meyjar
perlur af Kyle of Islands
og Superman sem Binna í gröf.
Ég raula Bjartar vonir vakna
fljótandi sál og sakna
einhver sem ég veit að hér er enginn vafi ennþá.
Dalurinn þruma dansa og gleði í augum þínum
skína
undir varpa kirkjunnar ég elska brenna.
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Og svo þeim texta aftur hennt yfir á
ensku
Near the ágústnóttin
I enjoy being.
Entice the mind disappeared
E
huldumey.
h
Being in the Valley
B
is all I want.
There is joy fölsknalaus
on Heimaey.
o
With romance and smoked lunda
W
I meandered to meet friends.
Love is still the old hearts hero life.
the human softness and kindness.
It’s beautiful wonders of childhood
it is written day life adventures.
The deficit is sung heartily
to exploit and seas.
Yes you, articles and Asi
brought us a gift.
Of love, and wild víf strings
the strict offensive and good guys
and exploits the edge.
The bright hope of a gentle maiden
Beads by Kyle of Islands
Superman and the Binna in the tomb.
I hum Bright hopes arise
liquid soul and miss
someone I know here is no question yet.
The valley thunder dancing and joy in your eyes
shine
the highlight of the church I love the burn.
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Að lokum .. einu sinni enn á íslensku
Nálægt ágústnóttin
Ég njóta þess að vera.
Tæla hugurinn hvarf
huldumey.
Tilvera í Valley
er allt sem ég vil.
Það er gleði fölsknalaus
á Heimaey.
Með rómantík og reyktur lunda
Ég meandered að hitta vini.
Ást er enn gamla hjörtu hetja líf.
manna mýkt og gæska.
Það er fallegur undur æsku
það er skrifað dag lífsins ævintýrum.
Halli er sungið dátt
til að nýta og höf.
Já þú, greinar og Asi
fært okkur gjöf.
Af ást og villtum strengi víf
að strangar sókn og gott krakkar
og hetjudáð á brún.
Bjartur von blíður Maiden
Perlur af Kyle of Islands
Superman og Binna í gröf.
Ég raula Bjartar vonir vakna
fljótandi sál og sakna
einhver sem ég veit hér er engin spurning enn.
Dalurinn þruma dansa og gleði í augum þínum
skína
hápunktur kirkjunnar sem ég elska brenna.

Óska eftir
Gólfefni, bara einhverju gólfefni.
Volcano

Far til og frá Landeyjarhöfn
Var með bremsufar til og frá landeyjarhöfn. Vantar ennþá far.

Óska eftir
Lítið notaðri vinstri löpp vegna gönguferðar að Steinstöðum.
Magga í Klöpp

Sólheimaglott
Vantar lítið notað sólheimglott sem eftir lifir kjörtímabils.
Elliði Vignisson

Vantar heilbrigðan mann
Okkur vantar heilbrigðann mann til að nýta öll færin sem hafa
farið forgörðum í sumar.
Knattspyrnudeild ÍBV

Glæpamenn athugið
Hert löggæsla yfir sumartímann, en getið svo látið greipar sópa
eftir 1. september n.k.
Ólafur Jóhann Borgþórsson sóknarprestur

Hættið að hringja í okkur og takið eina Voltaren, það er engin að
vinna hérna og þið eruð ekki veik!
Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja

Starfsleysa óskast
Leitum að áhugalausum og greindarskertum unglingum í almennt
þóf.
Krónan
Tapið fundið
Fæst í Toppnum
Nýr Veitingastaður
Erum að færa út kvíarnar og höfum opnað glæsilegan veitingastað
í gamla brotajárnsgámnum (áður endurvinnanlegt sorp).
Sorpu—Canton
Gönguskór og leiðsögn óskast
Vantar góða gönguskó og vanan leiðsögumann til farar í jómfrúarferðina upp á Heimaklett.
Már Jónsson

Takk óli
Sýnum Óla þakklæti okkar og sendum honum kveðju á
takkóligeir.is
J-spray loksins fáanlegt í íslenskum umbúðum
Útrýmingarsala á J-úða. J-úðinn hefur aldrei verið ódýrari.
Notaðu J-úðann eins og þér sýnist. J-úðinn hverfur fljótt þegar
hann kemur í búðirnar. Tryggðu þér eintak!
Októberferst
Við endurútreikninga hefur komið í ljós að heimsendir verður í
Október á þessu ári.
Stjörnu- og lífsskoðunarfélag Seltjarnarness
Trúarhópar ATH!
Fórnarlambalæri, nautahalanegrakossar, Ungverja-gúllas og villirónasteikur á 30 % afslætti.
Vöruval
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Elvis Presley

Lögmannsstofa
Vestmannaeyja

Litla skvísubúðin

Kakadú gæludýraverslun

Almenningur ATH!
Kynvillingar villa á sér heimildir.
Svör óskast
Óskum svara við tilgangi lífsins.
Heimspekifélag Gullbringusýslu
Tapað/fundið
Tapaði mér aðeins á síðustu þjóðhátíð. Sorry!
TG69
Öfuguggar ATH!
Gyrðið ykkur í brók. Í alvöru talað!
Vandamenn
Tilkynning
Andri Hugo er skítseyði.
Jói Henna
Óska eftir vynil
Er að safna vynilfötum. Helst í XXL en tek við öllum stærðum.
Get borgað í blíðu.
Hafliði
Ný plata frá kántrý kónginum
Náið ykkur í eintak af „Enginn verður óbarinn cowboy“.
Hallbjörn
Kynvillingar ATH!
Snúið ykkur við
Hvítasunnukirkjurnar
Ertu í sjálfsvígshugleiðingum?
Veitum alhliða þjónustu. Hafðu samband í tíma.
Útfaraþjónusta Ásláks
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“Kannski í tíma í hundrað ár. Hver veit?” sagði
ævintýri.
“Ó! Hvað myndi gera hana vekja?” spurði Queen
weeping.
“Love,” svaraði ævintýri. “Ef maður af hreinu hjarta
voru að falla í ást með henni, sem myndi koma
henni aftur til lífsins!”

Vala Grand segir söguna af Mjallhvíti
Einu sinni var Queen sem átti fallega barn
dóttur. Hún spurði alla álfar í ríkinu til skírninni,
en því miður gleymdi að bjóða einn af þeim, sem
var hluti af norn eins og heilbrigður. Hún kom
engu að síður, en eins og hún fór vöggu barnsins,
sagði hún:
“Þegar þú ert sextán, þú meiðir með snælda og
deyja!”
“Ó, nei!” öskraði Queen í hryllingi. Góð ævintýri
sungu fljótt galdur álög að breyta bölvun. Þegar
hún meiða sig, stelpan myndi falla í mjög djúpum
svefni í stað þess að deyja.

“Hvernig getur maður ástfangin við sofandi
stúlku?” sobbed Queen, og svo hjarta-brotinn var
hún að nokkrum dögum seinna, hún dó. The soa
Princess var tekin inn í herbergi hennar og lagði
á rúminu umkringd garlands af blómum. Hún
var svo falleg, með sætum andlit, ekki eins og hjá
dauðum, en bleikur eins og þeir sem eru sofandi
friðsamur. Góðu Fairy sagði við sjálfa sig,
“Þegar hún wakens, sem er hún að fara að sjá um
hana? Skrýtinn andlit og fólk sem hún veit ekki? Ég
get aldrei látið það gerast. Það væri of sársaukafullt
fyrir þetta óheppileg stúlku.”
Svo ævintýri varpa álög, og allir sem bjuggu í
kastalanum - hermenn, ráðherrar, lífvörður, starfsmenn, ladies, síður, kokkar, meyjar og Knights - allt
féll í djúpa svefni, hvar þeir voru á þeirri stundu.

Árin liðu, litli Princess óx og varð fallegasta
stelpan í allt ríkið. Móðir hennar var alltaf mjög
varkár að halda henni í burtu frá spindles, en prinsessan á sextánda afmælisdaginn hennar, eins og hún
labbaði í gegnum kastala, kom inn í herbergi þar
sem gamla þjónn var spuna.

Nú gerðist það svo að Prince kom í þessum
hlutum. Hann var sonur konungs í landi skammt
frá. Ungur, myndarlegur og depurð, leitaði hann
í öllu einveru hann gat ekki fundið í félaginu
annarra manna: æðruleysi, einlægni og hreinleika.
Ráfandi á traustur hans hesti hann kom einn daginn, á
Myrkum skóginum. Tilvera ævintýralegur, ákvað
hann að kanna það. Hann lá leið hans gegnum
hægt og með baráttu, því að tré og runna óx í
þykkum flækju. Nokkrum klukkustundum síðar,
nú tapa hjarta, hann var að fara að snúa hesti sínum
og fara aftur þegar hann hélt að hann gæti séð eitthvað í gegnum trén... Hann ýtti aftur útibú... Undur
undur! Þar fyrir framan hann stóð kastala með
háum turnum. Ungi maðurinn stóð lager enn í
undrun,
“Ég velti því hver þessi kastala tilheyrir?” hugsaði
hann.
Unga Prince reið í átt að kastalanum. The
Drawbridge var niður og halda hestinn undir
börnum, fór hann yfir það. Strax sá íbúar draped
allan þrepum sölum og bakgarðar, og sagði við
sjálfan sig,
“Góður himnarnir! Þeir eru dauðir!” En í smá
stund, áttaði hann að þeir voru hljóð sofandi.
“Vaknaðu! Vakna!” hrópaði hann, en enginn flutti.
Enn rækilega undrandi, gekk hann inn í kastalann
og aftur komst fleira fólk, liggjandi steinsofandi á
gólfinu. Eins og stýrt af hendi í heill þögn, prinsinn
loksins herbergið þar sem falleg prinsessa sofnaður
fastasvefni. Í langan tíma hann stóð gazing á andlit
hennar, svo fullt af æðruleysi, svo friðsælt, yndisleg
og hrein, og hann fannst vor að hjarta hans að elska
hann hefði alltaf verið að leita að og aldrei fundust.
Sigrast á með tilfinningar, fór hann nálægt, lyfti
smá hvítt stúlkunnar hönd og varlega kyssti hana...

“Hvað þú ert að gera?” hún spurði þjón.
Á þeim kossi, sem princess opnaði quickly augun,
og wakening frá langa svefni, að sjá Prince við hlið
hennar, muldraði:

“Ég er spuna. Hefurðu ekki séð Snælda áður?”
“Nei. Leyfðu mér að sjá það!” Þjónninn rétti stelpan
snælduna... og hún keyrði sig við það og með andvarp, niður á gólfið.
The bilt Kerlingin flýtti að segja Queen. Við
hliðina sig með angist, the Queen gerði sitt besta
til að vekja dóttur sína, en til einskis. Dómstóllinn
læknar og galdramenn voru kallaðir, en það var
ekkert sem þeir gátu gert. Stúlkan gat ekki wakened
frá djúpum svefni. Góðu ævintýri sem tókst að
koma í veg fyrir það versta af bölvun kom líka, og
drottningin sagði við hana:

“Ó, þú ert kominn á síðasta! Ég var að bíða eftir þér
í draumi mínum. Ég hef beðið svo lengi!”

“Nú,” hugsaði ævintýri, “þegar prinsessan vaknar,
þeir of vilja vekja, og lífið mun fara þaðan.” Og hún
fór í kastalann, nú vafinn í þögn. Ekki hljóð var að
heyra, ekkert flutt nema fyrir klukkur, en þegar þeir
hlupu líka niður, þeir stoppuðu og tími hætt með
þeim. Ekki einu sinni faintest rustle var að heyra,
aðeins vindur flautandi farit um turrets, ekki einu
rödd, aðeins kvein fugla.

“Hvenær mun dóttir mín vekja?”
“Ég veit ekki,” The Fairy viðurkenndi miður.
“Í einu ári, tíu árum eða tuttugu?” Queen fór.

Árin ferð framhjá. Í kastalanum ástæðum, trén
óx hæð. Runnum varð þykk og straggling, grasið
ráðist görðunum og Creepers breiða upp veggina. Í
hundrað ár, þéttum skóg ólst upp.
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Bara þá, var að stafa brotinn. The Princess reis á
fætur hennar, halda út hönd sína til Prince. Og allt
kastala vaknaði líka. Allir reis á fætur þeirra og þeir
störðu umferð í undrun, furða hvað hefði gerst.
Þegar þeir komust að lokum, hljóp þeir til Princess,
fallegri og hamingjusamari en nokkru sinni fyrr.
Nokkrum dögum síðar, kastalanum að aðeins í
stuttan tíma áður hafði legið í þögn, nú hringdi
með hljóð söng, tónlist og farsælt hlátur í miklu
aðila gefið til heiðurs Prince og Princess, sem voru
að gifta sig. Þau lifðu hamingjusöm allt til æviloka,
eins og þeir gera alltaf í ævintýri, ekki alveg svo oft,
þó í raunveruleikanum.
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Við höfum í mörg ár talað fyrir því
að þessar ófreskjur, hundarnir, verði
bannaðir innan bæjarmarkanna. Enda
er það varla fyrir aðra en hörðustu
togarajaxla að horfast í augu við
þessar ófrýnilegu skepnur, hundana, án þess að hlaupa skríkjandi í
burtu, eða hreinlega að lamast af ótta,
bresta í óstjórnlegan grát og leggjast í
jörðina.
Óvinurinn

Við systurnar getum ekki orða
bundist lengur. Ósóminn sem mætir
manni þegar maður ætlar sér að ganga
stræti bæjarins er slíkur að við systurnar
þorum varla orðið út fyrir hússins
dyr.

Í það minnsta eru viðbrögð okkar
systra ætíð í líkingu við þau, sem á
undan er líst, er við mætum slíkum
ófreskjum, hundunum.

Við erum nú ekki vanar því að
hafa hátt eða láta mikið fyrir
okkur fara. En nú er kominn tími
á að penni mæti blaði og að við
tjáum hug okkar í þessu öndvegisriti
Eyjanna. Það er ekki hægt að lifa við
þetta svona lengur!
Það eru mörg ár síðan við
systurnar höfum þorað í sandölunum okkar út fyrir lóðarmörkin. Að lágmarki þurfum við
að klæða okkur í hnéhá stígvél og á
stundum liggur við að maður þyrfti
helst að klæða sig í vöðlur.
Maður getur nefnilega varla orðið
gengið götur bæjarins án þess að
vaða upp fyrir ökla í hundahægðum.
Þessar skelfilegu skepnur, hundarnir,
virðast valsa um bæinn þveran og
endilangan til þess eins að gera þarfir
sínar á á hverju götuhorni.

Systurnar Berglaug og Ísgerður Ísfeld

En
sem
stofnendur,
framkvæmdastjóri, formaður og einu meðlimir kattavinafélags Vestmannaeyja
teljum við okkur geta skilið hvurslags tilfinningaböndum fólk getur
bundist gæludýrunum sínum. Þó
við skiljum ekki hvernig nokkur
manneskja geti gælt við ófreskjur
sem þessar, hundana.
36

Þetta er líklega ekki að fara gerast

Því viljum við gera það að tillögu
okkar að um leið og hundahald verði
bannað og öllum hundum Eyjanna
umsvifalaust lógað (sennilega best
að fá víkingasveitina í það, ef þeir
treysta sér, annars harðvítuga erlenda
málaliða) verði öllum hundaeigendum, þá fyrrverandi hundaeigendum, færðir litlir, saklausir og
sætir kettlingar að gjöf.
Þetta er innlegg okkar systra í umræðuna
um
hundaskít
á
götum bæjarins. Við búumst
fastlega
við
því
að
Illugi
bæjarstjóri,
Guðlaugur
forseti
bæjarstjórnar, Pálína formaður
bæjarráðs og allt hitt góða fólkið
í bæjarstjórninni bregðist fljótt og
örugglega við þessari vá og verði
búin að hrinda aðgerðaráætlun
okkar í framkvæmd fyrir vetrarbyrjun.
Virðingarfyllst,
Berglaug og Ísgerður Ísfeld, kattaunnendur.
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komistásnoðirumhvaðíandskotanumværiígangihjámönnunumþeirra.

#Joeákvaðsíðanaðbreiðaútboðskapinnogvaktimiklaathyglimeðnámskeiðiundirheitinu-Karlarþaðerleiðaðþolastanslausttuðogleiðindiíkonu
nniykkar#NámskeiðinvöktumiklalukkuoghéltJoeyfir1000námskeiðvíðaumBandaríkin#Fyrirt
ilstuðanJoehefuralmennánægjakarlmannaíBan
daríkjunumeinumgertþaðaðverkumaðkarlmennfráBandaríkjunumerualltað80%glaðariheldurenfrændurþeirraíKanada#EndaerBryanAdam
sfráKanadaoghefurhannlengireyntaðgleðjasjálfansigmeðlögumáborðviðSummerof69þarsemAdamsreyniraföllumkraftiaðfásumariðtilbakaþegarhannvarsemglaðastur.

# Þ e g a r Jo e v a r o r ð i n n g r í ð a r l e g a þ r e y t t u ráIrcinuákvaðhannaðstofnaTwittersvoaðhannþyrftiekkiaðsvaravinumsínumsemvoruorðnirhundleiðirákonunumsínumsemvilduvitahvaðhreinlegaværiaðgerast#Þarbyrjaðiboltinnaðrúllaogern
úJoeeinnmestimilljarðamæringurBandaríkjann
a#EinnigrekurJoeogvinurhansBobþjónustumiðs
töðfyrirkarlmennsemnennaekkiaðhengjauppásnúrueðavaskauppeftirmatinn.

#FyriralgeratilviljunvarsíðanJoetengdiJoeóvartsímalínunasínaviðtölvunaogstofnaðiþarmeðIrciðsemvarðgríðarvinsælteinsogflestirþekkja#Þarv
armerkiðnotaðtilaðbúatilgrúppursvoaðkarlmennþyrftuekkiaðbjóðakonumeðastúlkumígrúppun
a#Endahefðiþaðlíklegakomiðafstaðþriðjuheimstyrjöldinnihefðukonurogkærusturþessamanna-

38

#HægteraðnálgastviðtölviðJoeávefnumNoGirlKnows.comenþareræviJoesrekinnímáliogmyndum#ÞarsegirJoefráeinuatvikiþarsemhannfærofn
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irhannafreiðiogbaðhannaðtakaallakökurnarpizzurnarogbjóranaundanrúminusínu.
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Fyrir meginlendinga getur verið býsna
kostnaðarsamt að koma á Þjóðhátíð
í Eyjum. Ritnefnd Þroskaheftis hefur
tekið saman fimm skothelda sparnaðarpunkta ykkur til handa.
1.

Stattu 15 min fyrir framan lúguna
í veitingartjaldinu. Veldu síðan af
kostgæfni ungling sem er í vinnu
þar og spurðu mjög pirraður „Hvar
er hamborgarinn minn?“ starfsmaðurinn telur það lík-legast að þú
hafir gleymst og færir þér ilmandi
borgara í boði hússins. *Sem bónus
stig. Spurðu hvar er af-gangurinn
þegar starfsmaðurinn réttir þér hamborgarann. Þú gætir þá fengið hamborgara í boði hússins og greitt með
honum.

2.

3.

2 0 1 3

Allir vita að það er dýrt í Bekkjabílana. Það sem heimamenn vilja
samt ekki að þú vitir er að þeir
kaupa sér afsláttarkort. Afsláttarkort í
Bekkjabílanna eru til sölu við
myllunna alla helgina frá klukkan
12:00 – 17:00. Sérstakt forsölutilboð
er í gangi á fimmtudagskvöldinu frá
kl:21:00. Farðu upp að myllunni og
spurðu um Jóa P.
Ef að þú nærð þér í dömu frá eyjum
ca mánuði fyrir þjóðhátíð þá ertu
komin með fría gistingu, mat og
skemmtilegt fjör með eyjafólk í
dalnumi. Mundu bara að skila henni
aftur strax eftir þjóðhátíð því annars
hverfur hagnaðurinn fljótt.
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4.

slepptu því að kaupa þér áfengi fyrir
þjóðhátíðina. Spurðu svo alla hvað
þeir eru með í brúsanum. Segir svo
“Ég hef aldrei smakkað það, má ég
fá sjúss”. Eftir þjóðhátíðina hefurðu
sparað þér tugi þúsunda og verður
þunnur í minnst viku.

5.

Óþarfi er að eiga myndavél eða
myndavélasíma á Þjóðhátíð. Líkur
eru á að þú týnir græjunni og fáir
hana aldrei aftur. Um leið og þú
sérð einhvern rífa upp myndavél
skaltu nýta þér tækifærið og hlaupa
inn á rammann. Biddu svo um að fá
myndina
senda
á
rafpósti.
Annar valkostur er að hringja í
Pálma í Stórhöfða og biðja hann um að
smella af þér mynd.

Þ R O S K A H E F T I

Sum ykkar kannast kannski ekki eins vel við
mig og hina bræðurna í þessu ágæta bræðrafélagi, og er það skiljanlegt, því ég er svokallaður
heimsborgari og hef alið manninn í London
síðastliðin níu ár, með stuttum heimsóknum á
the homeland af og til.
Að vera heimsborgari hefur ýmsa kosti í för með
sér, eins og til dæmis að maður verður miklu
virðulegri og kúltíveraðri en þeir sem búa bara í
einu landi alla æfi (OJ!). Annar kostur er sá að
við heimsborgararnir lifum mun viðburðaríkara
og exótískara lífi en þeir sem ekki þora að kíkja
undan pilsfaldinum hjá mömmu sinni. Ég ætla
hér að deila sérlega viðburðaríkum degi með
ykkur.
Þannig var það að ég og góður vinur minn,
Chester Worthington III, ákváðum að skella
okkur inn í miðborg og gera okkur glaðan dag.
Við tókum the tube (Piccadilly línuna) inn á
Covent Garden og settumst fyrir utan The
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Punch and Judy Pub og horfðum á street
artista djöggla og skemmta gestum og
gangandi. Meðan að við sátum þarna hóaði
vinkona hans, Emily Chesterfield, í okkur og
bauð okkur joina henni og vinum hennar, þar
sem þau væru að fara að fá sér late brunch á
Jamie‘s Italian (sem Jamie Oliver á, sko) inní
Chelsea. Við sögðum bara „jolly good!“ og
hentumst með.
Meðan að við átum og spjölluðum þarna,
haldiði að Jamie kallinn hafi ekki bara komið að
borðinu okkar að tékka hvort allt væri ekki bara
spiffing, því hann passar að vera dálítið svona
hands on. Honum þótti við vera svo skemmtileg að hann settist bara hjá okkur og bauð upp á
þetta líka fína Glenmorangie whiskey.
Og þá færðist sko aldeilis fjör í leikinn!
Við húrruðum okkur heim til þeirra Tim Burton og Helena Bonham Carter, og þau voru líka

40

með þetta splendid party í gangi. Helena heillin
alveg helluð á því og Tim snérist bara út um allt
hús að tæma öskubakka, skenkja í glös og þrífa
þau sem búið var úr, með svuntu um hálsinn. Við
skelltum okkur í pottinn með Christina
Hendricks og Eva Longoria; stöðvuðum
slagsmál á milli Liam og Noel Gallagher - eða
réttara sagt héldum Liam meðan að Noel barði
hann (Liam er svo mikið fífl); og tókum smá
jam session með krökkunum í Edward Sharpe
And The Magnetic Zeros.
En svo mætti Prince Harry með Camilla Parker
Bowles í eftirdragi, með tóma brandy flösku í
hendinni og skoraði á okkur í flöskustút. Þá
vissum við að þetta partý væri að þróast út í
eitt-hvað sem við vildum engan veginn vera
hluti af og flýttum okkur heim... en hjálpuðum
Tim kallinum að henda Gordon Ramsay út í
leiðinni.
Yes, my friends, í útlöndum er fantastic að vera!

Þ R O S K A H E F T I

Viltu vera hipp og kúl og málefnalegur?
Fátt segir hipp betur en undirskriftarlisti.
Klipptu þennan út, finndu þér góðan
málstað og byrjaðu að safna nöfnum og
kennitölum strax í dag!
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Viltu vera hippster en veistu ekki hvernig
þú átt að snúa þér í þeim málum? Hér eru
nokkrir hlutir sem allir alvöru hippsterar
verða að ganga með öllum stundum:

Málstaður:
Nafn:

Kennitala:

F i n n d u

5
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Aðalsteinn Baldursson

Arnar Gísli Jónsson

Ágúst Óskar Gústafsson

Birgit Jóhannsdóttir

Eðvald Sigurðsson

Einir Einisson

Elías Fannar Stefnisson

Elísabet Rut Sigmarsdóttir

Gísli Foster Hjartarson

Gísli Gíslason

Gísli Stefánsson

Guðbjörg Helgadóttir

Guðjón Elí Gústafsson

Guðrún Jónsdóttir

Gunnar Karl Haraldsson

Haraldur Sverrisson

Heiðar Smári Ingimarsson

Hjalti Enok Pálsson

Huginn Helgason

Inga Rós Vatnsdal

Ingi Þór Þorvaldsson

Ingólfur Jóhannesson &
Fjóla Margrét Róbertsdóttir

Ingunn Anna Jónsdóttir

Íris Huld Gunnarsdóttir

Jóhanna Jóhannsdóttir
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Karen Sigurgeirsdóttir

Karl Helgason

Kári Númason

Kolbrún Birna Ebenezardóttir

Kristbjörg Unnur & Elvar Breki
Friðbergsbörn

Kristján Gunnarsson &
Jóhanna Björk Guðmundsdóttir

Laufey Konný Guðjónsdóttir

Margrét Kristinnsdóttir

Marta Sigurjónsdóttir

Ólöf Ragnarsdóttir

Pétur Steingrímsson &
Guðbjörg Sigurgeirsdóttir

Sigursveinn Þórðarson

Sigurþór Hjörleifsson

Silja Rós Guðjónsdóttir

Sindri Steinarsson

Skapti Örn Ólafsson

Sjona Ruiz Martinez

Sóley Sif Borgþórsdóttir

Sveinbjörn Guðmundsson &
Ingunn Lísa Jóhannesdóttir

Sæþór Jóhannesson

Tómas Kjartansson

Þórarinn Snorrason

Þórey Friðbjarnardóttir

Þórína Ottoman Baldrusdóttir

Ævar Þórisson
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