
 Hér gefur að líta 

1. tölu-blað af nýju frét-

tablaði sem ákveðið he-

fur verið að gera tilraun 

með hér um borð. Mark-

mið    fréttablaðsins er 

einungis til skemmtunar 

og afþreyingar og vonast 

er til þess að skipverjar 

taki vel á móti þessari 

nýjung. Tekið skal skýrt 

fram að allt efni hér er til 

skemmtunar og ekki er 

ætlunin að særa eða 

meiða neinn, allt er hér 

skrifað sem góðlátlegt 

grin. Finnist mönnum 

sér misboðið á einhvern 

hátt, er hér með beðist 

velvirðingar á því.  

 Leitað er fanga 

víða og ekkert er 

b laðamönnum 

f rét tablaðsins 

óviðkomandi . 

Allar hugmyndir 

að efni eru vel 

þ e g n a r ,  o g   

mönnum vel-

komið að skjóta 

að blaðinu efni 

og skemmti-

sögum af skip-

verjum. Eins og 

sjá má af efnis-

tökum er leitast 

við að skrum-

skæla allt og 

snúa útúr því 

sem fyrir augu og eyru 

ber, og áskilur blaðið sér 

allan rétt á því.  Blaðinu 

er ekkert heilagt í því, og 

svífst einskis ef svo ber 

undir. Blaðið mun koma 

út eftir efni og aðstæðum 

hverju sinni, en hug-

myndin er að það komi 

út 2-4 sinnum í túr. En 

þasð fer eftir tíma og 

efnisöflun. 

Nýtt fréttablað gefið út um borð. 

Samkeppni um nafn á fréttablaðinu 

Ákveðið hefur verið að 

hrinda af stað hug-

myndasankeppni um 

nafn á nýja fréttablaðinu. 

Þetta nafn “Júllinn” er 

bara vinnuheiti og er því 

hér með óskað eftir hug-

myndum að nafni á 

blaðið. Settur verður upp 

kassi í matsal sem 

áhugasamir geta komið 

tillögum sínum á fram-

færi. Allar tillögur eru 

vel þegnar, en ætlast er 

til þess að heitið vísi til  

vinnustaðarins eða vinn-

unnar sem við vinnum 

alla daga. Verðlaun 

verða veitt fyrir besta 

nafnið, en þau eru ekki 

gefin upp að sinni. 

Tilkynningar 

—0— 

Hafið þið séð 
tyggjóið mitt? 

Stinni 

—0— 

Rjóminn er búinn en 
það er til nægur ís! 

Kokkurinn 

—0— 

Vill einhver koma í 

keilu? 

Kalli 

Júllinn 
- Frjálst, gjörsamlega óháð öllu - 
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Nýtt fréttablað...  

Hugmyndasam-

keppni... 

 

Heyrt á göng-

unum... 

 

Tölvumál...  

Fólskuleg árás..  

Gutti segir...  

Baksíðustúlkan...  

Í þessu 

tölublaði: 

Fréttablað sem gefið er út eftir efni hverju sinni um borð  

einungis til skemmtunar og afþreyingar...Engin ábyrgð 

tekin á neinu sem hér birtist.  Skaðabótamálum ekki sinnt 



“Mér er alveg sama hvað konan segir, 

hún má kvarta eins og hún vill, 

fartölva verður sko keypt í vor, sama 

hvað hver segir,” sagði Ingibjartur 

Baader og matsmaður aðspurður er 

menn tóku eftir því að hann mændi á 

allar fartölvurnar sem eru hér um borð. 

“Ég er sko húsbóndinn  á mínu 

heimili, ég ræð hvort ég vaska upp eða 

skúra fyrst! 

krefst kraftmikillar tölvu og borið 

hefur við að tölvan  hans Óla hrein-

lega  gefst upp á hamaganginum og 

biðst vægðar. Óli er ekki sáttur, keypti 

þessa tölvu dýrum dómum með öllum 

kraftmestu hlutum sem þurfa í svona 

leiki, en allt kemur fyrir ekki. “Ég 

Það hefur ekki farið framhjá neinum 

sem verið hafa um borð hvaða 

áhugamál Óli Ben hefur.  Það heitir í 

stuttu máli “Call of Duty” mikill bar-

dagaleikur sem krefst mikillar leikni 

og útsjónarsemi við að drepa and-

stæðinginn og ná settu marki.  Þetta 

mun ekki sætta mig við þetta og ætla í 

hart með þetta. Ég lít þetta mjög alvar-

legum augum. 

Fréttaskot! 

Ég skal, Ég skal... 

“Ósáttur við tölvufyrirtækið”  
Mun skoða mina stöðu, hugsanlegt að ég fari í mál... 

Ritstjórn Júllans óskar eftir fréttaskotum 

sem birtast munu í blaðinu. Óþarfi er að 

geta heimilda, fréttaskotin þurfa ekki að 

vera sönn, mega vera ríkulega krydduð 

og stútfull af frásagnargleði. Skilyrði er 

þó að þau fjalli um menn og málefni hér 

um borð, og allt skítkast verður ekki 

leyft. Þetta er einungis til gamans gert 

og til afþeyingar. Fréttaskotunum skal 

skilað til Bibba, helst á tölvutæku formi 

sem gerir það að verkum að vinnsla 

fréttarinnar tekur mun styttri tíma en ef 

blaðamaður þyrfti að pikka hana inn. 

Einnig mun ljósmyndari blaðsins taka 

við fréttaskotum svo og ljósmyndum 

eða tillögum aðmyndefni. Verðlaun 

fyrir fréttaskot eru engin en tekið verður 

tillit til þeirra sem koma fréttum til   

okkar að vel verður með þá farið á 

síðum blaðsins,en það fer að vísu eftir 

gæðum fréttaskotsins. Með ósk um gott 

samstarf…..   Ritstjórn Júllans. 

Heyrt á göngunum... 100 millu vindillinn 

Lalli með 100 millu vindill í síðasta túr 

Lalli hefur það fyrir sið að þegar 

verðmætið hefur náð 100 milljónum 

að þá kveikir hann sér í vindli. Hann 

bíður nú í ofvæni eftir að því 

takmarki sé náð svo hann geti svælt 

stautinn góða sjáfum sér og öðrum 

til óblandinnar ánægju... 

 
...að 7 skip séu með kort 

fyrir RUV ruglarann handa 

Júliusi  og sagan segir að 

líkurnar á að hitta á 

eitthvert af þessum skipum 

í þessum túr sé 1:7! 

— 

...að Jón Ísak sé hræður 

yfir kossinum sem hann 

fékk á afmælisdaginn sinn 

frá Gutta… 

— 

...að allir þykist eiga 

afmæli þessa dagana til að 

eiga möguleika á kossi frá 

Gutta… 

— 

...að Ingi gefi góð            

ráð varðandi líkamsrækt, 

æfingatíma og þess háttar 

á milli kl 13.30 og 

hálftvö… 

— 

...að það sé bræla…! 



bara að góðu einu og finnst hart til 

þess að vita að hann eigi þetta til. 

Það ekki laust við að maður líti um 

öxl eftir þetta og hafi allan vara á 

sér, það veit greinilega enginn á 

hverju maður getur átt von. Spurn-

ing um að taka hundinn með mér 

og hafa hann hjá mér á nóttunni!” 

sagði Gunnar að lokum hugsi á svip 

“Ef ekki hefði komið til áralöng 

vera mín á sjó við ýmsar aðstæður, 

er aldrei að vita hvernig þetta hefði 

endað” sagði Ómar Ellertsson 

skipstjóri, en hann lenti nýverið í 

þeim hilldarleik að sófi nokkur 

staðsettur uppi í brú, gerði sér lítið 

fyrir og réðst á hann, algjörlega að 

tilefnislausu. Eins og myndin sýnir 

komst Ómar í hann krappann, en við 

illan leik tókst honum að brjótast 

undan sófanum og komast heilu og 

höldnu frá þessum hildarleik. “En 

það mátti ekki miklu muna” sagði 

Ómar aðspurður og sagðist ekki 

vita til þess að sófinn ætti eitthvað 

sökótt við sig. “En líklega hefur 

hann haft sínar ástæður fyrir þess-

ari fólskulegu árás. En það gerist sko 

ekki aftur, hann verður þrælbundinn 

niður og mál hans verða skoðuð 

þegar við komum að landi næst”! 

sagði Ómar þrekaður eftir þessa 

lúalegu árás. 

Þekki sófann ekki nema að góðu einu! 
Gunnar Gray stýrimaður talar út... 

Gunnar Gray 1 stýrimaður hefur 

átt þó nokkurt samneyti við sófann 

og er furðulostinn yfir atburðinum 

er fréttamaður Júll ans innti hann 

eftir viðbrögðum við þessari 

fóskulegu árás á skipstjórann.”Ég 

verð að segja að þetta vekur furðu 

mina og satt best að segja átti ég 

ekki von á þessu frá þessum, að ég 

hélt, rólyndissófa.  Þekki hann 

Sófi ræðst á skipstjóra! 
“Hélt að þetta væri mitt síðasta” 

Sveinn Arnarsson 2. stýrimaður varð 

vitni  að árásinni og segist honum 

þannig frá;  “Ég var á  vettvangi 

þegar atburðurinn átti sér stað, og 

það er varla hægt að lýsa þessu með 

orðum. Ég sat í stólnum þegar Ómar 

tyllti sér rétt í sófann og það skipti 

engum togum að ég heyri bara 

bölvuð læti,skark og miklar stunur. 

Þegar ég leit við blasti við hryllileg 

sjón, sófinn hafði yfirhöndina og ég 

sá einungis undir iljarnar á Ómari, 

Ég stökk til, og það mátti ekki  

tæpara standa, Ómar var við það að 

gefast upp. Það er augljóst að ef ég 

hefði ekki verið á staðnum, hefði 

getað farið illa, ég hélt satt að segja 

að allt væri um seinan” sagði Sveinn 

að lokum. 

“Hélt að allt væri um seinan” 

Ómar Ellertsson skipstjóri 

Sveinn Arnarsson 2 stýrimaður 

Að sjálfsögðu var ljósmyndari Júllans á staðnum og festi atvikið á filmu 

Gunnar Gray 1. stýrimaður 



Auglýsing  

Grálúða óskast,og helst mikið 

af henni. Má vera haus og 

sporðskorin en ekki skilyrði.  

Áhöfn Júlíusar  

Geirmundssonar 

Heyrt úr 

stakkageymslunni... 

Gutti segir... 
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JÚLLINN 

Baksíðustúlkan... 

Magnús Snorrason hefur verið 

ráðinn hirðljósmyndari Júllans, 

svo framarlega að hann taki 

einhverjar myndir af viti. 

Magnús hefur áratuga reynslu 

sem ljósmyndari, og liggja eftir 

hann margar myndir af lífi skip-

verja um borð, bæði í störfum 

sem og í leik. Nagnús er að því 

ritstjórn best veit ómenntaður á 

þessu sviði en hefur með mikilli 

elju aflað sér gríðarlega mikilli 

reynslu bæði hér um borð og á 

ferðum sínum um allt land. 

Munu margar perlur hans fá að 

njóta sín hér á síðum blað-

sins.Er mikils vænst af störfum 

Magnúsar, telst hann öflugur 

liðsauki og eru skipverjar 

beðnir umað taka vel á móti 

honum er hann birtist með   

myndavélina góðu….. 

Júllinn fær  

liðsauka 

HVA? 

Er ís í eftirrétt? 

 Eru að koma jól? 

 

— o — 

...hvernær verðum við í landi? 

— o — 

...skyldi verða farið inn að sækja 

olíu? 

— o — 

...helvítis hnötturinn! 

— o — 

...hvað skyldum við taka mikinn 

þorsk í túrnum? 

— o — 

...ýsa! Þetta er bara kattarmatur! 

— o — 

...til hvers að vera taka prufur af 

grálúðunni, við hirðum allt! Það er 

alltaf 100% nýting! 

— o — 

...ætlar hann ekkert að fara að hífa 

þetta? 

 


