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1
Bændurnir þrír

Niðri í dalnum voru þrjú bóndabýli. Bændurnir 

þar höfðu staðið sig vel. Þeir voru vel efnaðir. Þeir 

voru líka andstyggilegir. Þeir voru andstyggilegri 

og illkvittnari en þú getur nokkru sinni ímyndað 

þér. Þetta voru þeir Vambi, Skrambi og Þjór.
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Vambi átti kjúklingabú. Hann átti hænur í 

þúsundatali. Hann var gríðarlega vambmikill. 

Það var vegna þess að í morgunmat, hádegisverð 

og kvöldmat át hann þrjá kjúklinga þakta þykkri 

sósu og fékk sér soðnar hveitibollur með. 



Skrambi átti anda- og gæsabú. Hann átti 

endur og gæsir í þúsundatali. Hann var mikill 

um sig og lágfættur. Hann var svo lágfættur að 

hakan á honum væri alltaf  ofan í vatninu ef  hann 

væri í grunnu lauginni, hvar sem er í heiminum. 

Uppáhaldsmaturinn hans var kleinuhringir og 

gæsalifrarkæfa. Hann bjó til viðurstyggilega 

kæfu úr gæsalifur og henni tróð hann síðan í 

kleinuhringina. Þessi matur fór illa í hann og gerði 

hann skapillan. 



4

Þjór átti kalkúna- og eplabýli. Hann átti 

kalkúna í þúsundatali og stóran eplalund. Hann 

borðaði aldrei neitt. Þess í stað drakk hann 

rótsterkt eplabrugg sem hann bjó til úr eplunum 

sem hann ræktaði. Hann var eins og blýantur í 

laginu og hann var sá snjalli af  þeim þremur.



„Vambi og Skrambi og Þjór

einn feitur einn stuttur einn mjór

voru leiðinda flón

ekki líkir í sjón

en óþokkar allir í kór.“

Þetta er það sem börnin í nágrenninu sungu 

venjulega þegar þau sáu þá.




