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Ritstjórapistill 
Kæru lesendur. 

Loksins eftir langa biS er hiS langþráSa skólablað Hugins, 
Muninn, kominn út. Petta er i fyrsta skipti sem hann er settur 
og prófarkalesinn i tölvuveri M.A. Munar þaS mjög miklu þvi ef 
blaSiS er unniS á þennan hátt sparast meS þvi bæ&i timi og 
fyrirhöfn og þaS býSur auk þess upp á meiri möguleika i sam-
bandi viS setningu og vinnslu alla. Tölvusetningin gerir rit-
stjórn mögulegt aS vinna aS blaSinu á annan hátt en veriS 
hefur. Nú er hægt aS velja efni og ganga frá þvi jafnóSum og 
þaS berst og geyma þaS á diskum þar til nægilegt efni hefur 
safnast saman i blaS. Þannig getur undirbóningsvinna viS hvert 
blaS dreifst á mun lengri tima en veriS hefur. Þess vegna 
hvetjum viS alla sem hafa eitthvaS fram aS færa (ljóS, sögur, 
greinar um félagsmál, eSa skólamál eSa hvaS annaS sem birta 
mætti 1 Munin) aS koma þvi til ritnefndar. 

BlaSiS er aS þessu sinni nokkuS mikiS vöxtum og ekki getur 
ritnefnd kvartaS undan pennaleti nemenda. Vonandi verSur þaS 
svo framvegis. 

Efni blaSsins er aSallega tviþætt, annars vegar félagakynn-
ing, þar sem félög innan skólans fá tækifæri til aS kynna starf 
sitt og markmiS. Hinsvegar eru pistlar frá fólki hér i skólanun 
sem viS fengum til aS skrifa um frjálsa mætingu. Ætlunin er aS 
vekja fólk til umhugsunar um þessi mál og blaSiS mun siSan 
reyna aS fylgja þessu eftir meS skoSanakönnun eftir áramót. 
Ýmislegt annaS er svo i blaSinu eins og sést þegar þvi er flett 
og vel skoSaS. 

AS þessu sinni var sö nýjung höfS á aS samhliSa Munin kemur 
út LESBÓK MUNINS. í henni eru lj6S og sögur og af þeim sökum 
er minna af sliku efni i blaSinu sjálfu i þetta sinn. Ritstjórn 
vonar aS þessi nýbreytni mælist vel fyrir. 

AS lokum vona ég, lesendur góSir, aS þiS finniS eitthvaS viS 
ykkar hæfi i blaSinu og aS þaS verSi ykkur til fróSleiks og 
skemmtunar í skammdeginu. 

GuSlaugur I>6r ÞórSarson. 
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Spakmæli 

Blöðin eru stórskotalið hugsun-
arinnar. - A.Pivarol. 

Fegursta blóm jarðarinnar er 
brosiS. - H. Wergeland 

Öll byrjun er auðveld. Síðustu 
skrefin eru torveldust, enda 
sjaldan gengin. - Göthe. 

Ég hugsa aldrei um framtíðina. 
Hún lætur ekki á sér standa. -
A. Einstein. 

Suma menn er ágætt að þekkja -
pangað til maður hefur kynnst 
þeim. - J. Skagfjörð. 

Maður skyldi aldrei klappa kisu 
og toga í rófuna á henni um 
leið. - Gnýr hinn Pammi. 



TDMA 

Starfsemi T.Ö.M.A. hefur 
ekki veriS sem skyldi 1 byrjun 
skólaárs, frekar en hjá öSrum 
félögum innan skólans. Veldur 
þvi verkfall opinberra starfs-
manna. Af þvi leiddu erfiS-
leikar viS aS gefa út félags-
skirteini og gera aætlanir um 
tónleikahald. Ekki má skilja 
þetta sem svo aS stjórn 
T.Ó.M.A. áfellist opinbera 
starfsmenn og baráttu þeirra 
fyrir bættum launakjörum. Þvert 
á móti lýsir stjórn T.Ó.M.A. 
yfir fullum stuSningi viS aS-
gerSir þeirra i kjarabarátt-
unni. 

Starfsemi félagsins mun i 
vetur einkennast af lifsgleSi 
og orku, en einnig mun stjórnin 
reyna aS virkja félagsmenn, sem 
eru yfir 200, til starfa innan 
félagsins, þvi ekkert félag 
þrifst án virkra félagsmanna. 
Stjórnin lofar þvi (algengt 
kosningaloforð) aS félagsskirt-
eini borgi sig upp i mynd af-
sláttar á tónleika og aSrar 
uppakomur. öskir félagsmanna 
hafa beinst aS ýmsum tónlistar-
mönnum, svo sem Pax Vobis, 
Baraflokknum, Megasi, MeS nökt-
um, Das Kapital o.fl. 

Stjórnin mun gera allt sem i 
hennar valdi stendur til aS 
uppfylla óskir félagsmanna, 
ekki má gleyma ViSarstauk sem 
orSinn er árviss viSburSur. 
Stjórnin vonar aS nemendur 
skólans noti sér þetta tækifæri 
til aS sýna tónlistarhæfileika 
sina sem eflaust eru miklir. 

í fyrsta sinn er stjórn 
félagsins eingöngu skipuS 
fyrstubekkingum. Orsök er sú aS 
eldribekkingar sem á aSalfund 
mættu virtust ekki hafa mikla 
forystuhæfileika. Einnig er 
þetta i fyrsta sinn sem stjórn-
in er skipuS tveimur formönnum 
og veldur því samstarfsvilji 
þeirra, en þeir eru: Hlynur 
Hallsson og Eirikur S. Jóhanns-
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son. Auk þeirra skipa stjórnina 
Magnea Marinósdóttir, Helga 
Gunnur Þorvaldsdóttir og Ágústa 
Björnsdóttir. Samt sem áður 
skal tekið fram að allir 
stjórnarmeðlimir hafa jafnmikið 
vald. 

Að lokum óskar stjórnin öll-
um gleðilegra jóla og farsæls 
komandi árs um leið og hún 

minnir á að lykil að T.Ö.M'.A.-
röminu er hægt að nálgast hjá 
st j órnarmeðlimum. 

Stjórn T.Ö.M.A. 

Putasleikja: 
Stjórn T.Ó.M.A. hefur ætið 

haft horn 1 siðu kústa i hvers 
konar mynd sem þeir birtast. 
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Sælkeraklúbburinn hvad er þad ? 

Það er í stuttu máli sagt hópur 
nautnaseggja. Pessi hópur iraelir 
sér mót þegar tækifæri gefst, 
og talar um eða borðar mat. 
Tala um mat? Um hvað er hægt að 
tala? Er matur ekki bara snædd-
ur sama hvað það er ? Nei ! 
Nauðsynlegt er að vita hvað 
maður er að borða og kunna að 
móta hjá sér gæðamat á viðkom-
andi fæðu. 

* 

Af hverju er aspargus svona 
dýr ? 
* 

HvaC er camenbert ostur ? 
* 

Af hverju er »79 árg. 
Bordeaux góður, eða er hann 

það ? 
* 

Á kjaftafundum sem sælkerar 
halda er reynt að miðla vitn-
eskju og reynslu manna á þessu 
öllu og jafnvel smakka á um-
talsefninu. Að smakka er mikil-
vægt pvi pá kemst maður i náið 
samband við umræðuefnið. Rétt 
er að geta pess að sælkerar eru 
ekki fanatiskir, en bindindis-
menn mega peir vera engu að 
siður. i>vi segjum við að hvers 
konar ofstæki i mat og drykk er 
ekki til góðs. 

Bon appetit ! 
Sælkeraklúbburinn. 
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FRIMA 

í mörg ár hefur uinfjöllun um 
stjórnmal i Menntaskólanum á 
Akureyri verið æði misjöfn. 
Það er ekki langt siðan umræða 
meðal nemenda var aðallega á 
einn veg. Róttaeklingar hafa 
löngum yfirtekið umræðu hér i 
skóla með háreysti, upphrópum, 
einföldum slagorðum og hug-
myndafræðilegri fátækt. En nú 
hin siðari ár hafa lýðræðis-
sinnaðir nemendur látið æ meir 
að sér kveða. Besta dæmið um 
það var stofnun FRÍMA, félags 
frjálshyggjumanna i M.A., 
haustið 1983. 

Meginmarkmið félagsins er að 
safna og miðla upplýsingum um 
frjálshyggju og andstæðu henn-
ar, samhyggjuna, i þremur gerð-
um hennar: lýðræðissamhyggju 
sósialista, byltingarsamhyggju 
kommúnista og þjóðernissam-
hyggju fasista. 

Það er sannfæring frjáls-
hyggjumanna að öll rök hnigi að 
- og reynslan sýni einnig, að 
frelsi sé skilyrði fyrir þroska 
einstaklingsins og vexti at-
vinnulifsins. Einstaklings-
frelsi innan marka laga og sið-
ferðis tryggi þetta best. 

Róttæklingar hafa i sinum 
málflutningi reynt að telja 
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fólki trú um að frjálshyggju-
menn vilji bera gamalmennin 
grátandi út á gangstétt og loka 
sjúkrahúsum. Petta er mikill 
misskilningur. Almennt verður 
að telja að frjálshyggjumenn 
hafi glöggan skilning á nauðsyn 
samhjálpar og aðstoðar við lit-
ilmagnann. En greinarmun verð-
ur að gera á vilja og getu. 
Viljinn er nægur en, þjóðfélag-
ið verður að hafa getu til að 
standa undir honum. Við eigum 
þvi að vera óhrædd við að gagn-
rýna velferðarkerfið, leitast 
við að laga annmarka þess og 
leita nýrra leiða. 

FRÍMA hélt nokkra fundi sið-
astliðinn vetur. Starfræktur 
var leshringur, þar sem tekið 
var á nokkrum grundvallaratrið-
um i stjórnmalaumræðu. í april 
sótti Hannes Hólmsteinn Giss-
urarson, cand. mag. i sagn-
fræði, menntskælinga heim i 
boði FRÍMA. Var hann með fyrir-
lestur um FRELSI-ALRffiÐI-VEL-
FERÐ. Sá fundur tókst vel i 
alla staði og var hann ágætlega 
sóttur, enda Hannes maður um-
deildur. Fleiri fundir voru 
haldnir, sem aðalega voru rabb-
fundir. -En félagið er ekki 
einskorðað við þurr stjórnmál, 



heldur er það liflegt og 
skemmtilegt. í nokkur skipti 
komu menn saman til skermvtunar, 
einkum um helgar. 

í vetur er ætlunin að halda 
upptektum hætti. Rabbfundir og 
stjórnarfundir hafa verið 
haldnir i vetur og munu verða 
áfram. Sökum þess að færri kom-
ust i leshringinn frá s.l. 
vetri en vildu, og þess hversu 
vel hann tókst, pá er annar 
leshringur að fara af stað. 
Eftir éramót er ætlunin að fá 
einhverja framsögumenn með fyr-
irlestra um afmarkað efni. 

Einnig munum við reyna að 
brydda upp á einhverju nýju, 
eftir þvi sem purfa þykir. 
Stjórn Frima er skipuð 7 mönn-
um. Hjá félaginu er engin 
félagaskrá heldur myndar ahuga-
fólk og stjórn kjarna félags-
ins. FRÍMA er ekki fastmótaö, 
ihaldssamt félag, við ætlum að 
láta málin þróast i stað þess 
að ráðast i of mikið. tessi 
áhugamannasamtök um frjáls-
hyggju eru öllum opin sem að-
hyllast þau grundvallaratriði 
sem félagið byggir á. 

Hafðu samband 
- við erum i handbók skólans. 
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Frá þridja bekk 

Innan þriðjabekkjarráðs hafa 
verið ræddar og skipulagðar 
ýmsar fjáröflunarleiðir. Fjöl-
breyttar hugrayndir hafa litið 
dagsins ljós, en eftir að hafa 
farið i gegnum "sigti" ráðsins 
eru u.þ.b. 15 eftir. 

Miklar vonir eru auðvitað 
bundnar við þessar fjáröflunar-
leiðir meðal þriðjubekkinga, 
þvi þær eru megintekjulind 
ferðasjóðs bekkjarins. Ferða-
sjóður þessi er stofnaður af 
öllum nemendum þriðja bekkjar 
og er einn og óskiptur. 

Tilgangur sjóðsins er að 
styrkja nemendur þriðjabekkjar 
til sameiginlegrar kynnis- og 
samkvæmisferðar út fyrir land-
steinana. 95% af sjóðnum skipt-
ist jafnt með þeim þriðjabekkj-
arnemum sem leggja i förina. 
Afgangurinn, þ.e. 5% af höfuð-
stól sjóðsins, rennur i vara-
sjóð, sem varið er til sameig-
inlegra stódentshúfuútgjalda 
við brautskráningu frá skól-
anum. 

Ef svo illa myndi viðra hjá 
"æðstu goðum Valhallar" að þau 
legðu yfir þriðjabekk óhugnan-
legustu álög sem hægt er að 
leggja á nokkurn einstakling i 
þriðjabekk, þ.e.a.s. sem hefðu 

i för með sér að ferðin félli 
niður, þá myndi ferðasjóður 
renna óskiptur i nemendasjóð 
M.A. að undanskildum 15% sem 
varið yrði til sameiginlegra 
ötgjalda. Slikar vangaveltur 
eru eins fjarstæðukenndar og að 
reyna að sanna að kvaðratrótin 
af -1 sé jafnt og 6, þvi að 
þriðjubekkingar eru "drengir 
góðir" sem virða lög og reglur 
skólastjórnar. Það hefur i för 
með sér að fagrar strendur ís-
lands munu þriðjubekkingar ekki 
augum líta i tvær vikur. 

Fjáröflunarleiðir þriöja 
bekkjar skólaárið 1984-1985: 

1. Ötimarkaður i göngugötu, 
sem á boðstólum verður: 

a) heitt kakó 
b) heitar vöfflur 
c) jólaskraut 
d) lukkumiðar 
e) jólasveinahöfur 
d) hvitar greinar 

þar 

2. 

3. 
4. 

Bera út bækur (fyrir örn og 
Örlyg og AB) 
Selja prjónablað 
Selja vörur fyrir fyrirtæk 
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5. Selja 21 - miða 13. 
6. Selja almanök fyrir van-

gefna 
7. Selja M.A. trefla 
8. Bera út reikninga - rukka 14. 
9. Félagsvist 
10. Kökubasar 
11. Böll (diskótek) 
12. Áheitasöfnun 

Ötgáfa blaðs með ýmsum 
(jóla-)auglýsingum ásamt 
viðtölum við áberandi ein-
staklinga í þjóðfélaginu 
Sala á laufabrauði 

Fyrir hönd þriðjubekkinga 

Atli Björn 

Fréttir frá L.M.F 
Helgina 24.-25. nóvember var 

18. landsþing L.M.F. haldiS i 
Fjölbrautaskólanum í Breið-
holti. Það var öllum ljóst sem 
á þetta þing komu að L.M.F., i 
þeirri mynd sem við þekkjum 
þaðf var löngu dautt. Formleg 
útför var á laugardeginum. Nytt 
félag var svo stofnað daginn 
eftir. Hér á eftir fylgir ör-
lítil frásögn af störfum þings-
ins: 

Fulltrúar eftirtalinna skóla 
voru mættir: M.A., F.á.S., 
F.A., M.Í., M.E., M.H., F.B. og 
Rvennó. 

Fyrst á dagskrá var skýrsla 
formanns. Hann skýrði frá 
breytingum 1 framkvæmdastjóm 
og stöðu ýmissa mala. 

-tþróttamöt-
Samvinna við iþróttafulltrúa 

rikisins hafði verið i gangi en 
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lítinn árangur borið. Hið op-
inbera hefur ekkert fé viljað 
leggja til mótsins. -Stefna 
stjórnvalda í. hagsmunamálum 
nemenda virðist vera fullkomið 
afskiptaleysi á öllum sviðum. 
-M.E. og F.A.- Framkvæmda-
stjórn var að vinna i húsnæðis-
vandamálum þessara skóla en 
ekkert hefur gengið (á Egils-
stöðum er ekkert kennsluhús-
næði!!!) 

-Ðarningur-
Blað L.M.F. hefur ekki komið 

öt frá þvi i fyrravetur. Það 
stafar af þvi að ritstjórninni 
bárust aðeins tvær greinar og 
hún kærði sig ekki um að skrifa 
allt blaðið sjálf. 

-FélagsmalanámskeiS-
Leiðbeinendur á vegum fé-

lagsins og Æ.R.R. flökkuðu um 
landið i fyrravetur og héldu 
nokkur námskeið, m.a. hér hjá 
okkur. 

-M.O.R.F.ÍS.-
Ræðukeppnin er i fullum 

gangi en framkvæmdin er 1 hönd-
um Morfis-nefndar og J.C.-
félaga vitt og breitt um land. 

-Fjármal— 
Félagið reyndi i fyrravetur 

að selja jólakort, en vegna 

leti er megnið af þeim enn eft-
ir. Þau renna upp i skuld við 
F.Á.S. Pau tvö böll sem haldin 
voru komu út um það bil slétt. 
Fjárhagslegur grunnur fyrir 
framkvæmdastjóra brast i vor og 
þess vegna var hann rekinn. 

-Ýmis atriði-
Samtök öldungadeildanema 

hafa verið stofnuð. Fram-
kvæmdastjórn hafði kosið full-
trúa í Æskulýðsráð. M.S., F.B. 
og fleiri skólar höfðu samþykkt 
úrsögn úr samtökunum. Aðeins 11 
skólar voru eftir (og þess 
vegna hæpið að tala um lands-
samtök). Barningur kemur ekki 
framar út. 

Naest kynnti Guðmundur Auð-
unsson NOD 85, sem er norrænt 
samstarf Framhaldsskólanema um 
þróunarhjálp i Suður-Afriku. 
Þessum þætti verða gerð skil 
annars staðar þar sem of langt 
mál væri að gera það hér. 

Utan dagskrár á laugardag og 
allan sunnudaginn var framtið 
samtakanna rædd. í þessari 
umræðu tóku nú einnig þátt ný-
komnir fulltrúar frá M.K., 
M.R., F.Á., F.G. og Verslunar-
skólanum. Reykjavikurskólarnir 
hafa stofnað með sér óformleg 
samtök þar sem formenn nemenda-
félaganna hittast öðru hvoru i 
eins konar saumaklúbbi. Þetta 
eru fyrst og fremst félagasam-
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skipti þar sem gefa á og þiggja 
góð ráð og skipuleggja 1 sam-
einingu uppakomur fyrir alla 
skólana. Sem sagt ekki hags-
munasamtök. 

Nú er það svo að fram höf ðu 
komið hugmyndir um nýtt form á 
samtökum framhaldsskólanema. 
Samþykkt var að stefna að 
skipulagi sem er í stórum 
dráttum á þessa leið: Landinu 
er skipt niður i svæði til þess 
að auðvelda samskipti skólanna. 
Til að byrja með verða þau: 
Vestfirðir og Norðurland (með 
eins konar miðstöð eða hreiður 
i M.A.), Austfirðir og Suð-
austurland (með miðstöð á 
Egilsstöðum) og allt Suðvestur-
hornið (með miðstöð i Fjöl-
brautaskólanum i Breiðholti). 
Hugsanlegt er að dreifbýlið á 
Suðvesturlandi verði með samtök 
6háð Reykjavik. 

Af framangreindu má vera 
ljóst að stefnan er sú að sam-
tökin byggist upp á samstarfi 
skólanna en ekki apparati i 
Reykjavik. Þeir skólar sem eru 
á okkar svæði eru þvi M.Í., 
F.á.S., M.A., V.M.A., og allar 
framhaldsdeildir sem starfrækt-
ar eru á svæðinu. Ætlunin er 
að gefa hinum nýju samtökum 
tækifæri til að þrCast fróleg-

heitum en þó er ljóst að þau 
verða fjárfirrt og nefgjöld þvi 
felld niður (Húrra!) 

Miklar umræður urðu um hvort 
nota skyldi nafnið L.M.F. áfram 
og hvort landssamtök ættu rétt 
é sér. Niðurstaðan varð sú að 
nafninu er haldið vegna þess að 
L.M.F. eru einu samtökin sem 
stjórnvöld hafa viðurkennt auk 
þess sem nauðsynlegt er að hægt 
sé að leita til eins aðila sem 
getur náð til allra framhalds-
skólahemenda. Til að byrja með 
verður þessi aðili aðeins póst-
kassi i F.B. (Austurberg 5). 
Landsstjórn verður engin, en 
áformað er að svæðafélögin 
skipi einn fulltrúa hvert sem 
eins konar tengilið. 

Eftir að hafa lesið þessa 
langloku ætti ykkur að vere 
ljóst að hér er um að ræða ný 
samtök sem nota gamalt nafn. 
Látið fordóma i garð nafnsins 
þvi niður falla; það er okkur 
öllum mikilvægt og nauðsynlegt. 

Sameinaðir stöndum vér, 
sundraðir föllum vér. 

Góða daga 
Pétur M. Sigursveinsson 
forseti Hagsmunaráðs 

*** 
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Snjókorn 

Það er gaman að horfa á 
snjókornin falla til jájrðar. 
Þau eru eins og fallhlifa-
stökkvarar utan úr óendanleik-
anum sem eftir langa ferð lenda 
að lokum mjöklega og örugglega 
á jörðinni. Þeim verða ekki a 
nein mistök, mistök sem á ör-
fáum andartökum geta gert átján 
ára uppbyggingu að engu. Og ég 
man ekkert þvi ég las ekki bók-
ina heldur skoðaði aðeins káp-
una, það var fljótlegra. Hvort 
man maður betur eftir efni eða 
kápu bókar ef maður kynnist 
hvorutveggja? Og nú er of 
seint að lesa bókina, hún er 
brunnin en kjölurinn er 
óskemmdur uppi í hillu til pess 
að minna þá er pekktu á efni 
bókarinnar en vekja spurningar 
um pað hjá hinum sem ekki 
nenntu að lesa hana og létu sér 
nægja að skoða kápuna. Fr nema 
von pó maður spyrji sig til 
hvers allt okkar erfiði sé ef 
við skulum samt sem áður deyja, 
kannski i dagr kannski á morg-
un? En hættir timinn að liða 
fyrr eða seinna eða fyrr en 
seinna? 

Sjáðu snjókornin falla til 
jarðar hvert öðru likt en p6 
svo ólik. Þau falla mismunandi 

hratt og ljósið fellur á þau á 
mismunandi hátt. Þau hafa ólik 
áhrif & mig og vekja hjá mér 
ólikar tilfinningar hvert fyrir 
sig. Sum falla hægt og án pess 
að nokkur ljósgeisli leiki um 
pau. Þeim liggur ekkert á. 
I>au eru hæglát, fámál, ihugul 
og vekja athygli með þvi að 
vekja ekki athygli á sér. Með 
rólyndi sinu hafa þessi korn 
róandi áhrif á mig, þau koma 
blððþrýstingnum 1 lag og bæta 
meltinguna. 

Önnur eru halfgerðir fjör-
kálfar. Böðuð sviðsljósi flýta 
þau sér til jarðar. Þessi korn 
reyna ekki að skilja tilgang 
lifsins, þau bara lifa þvi. 
Pau leita ekki að ástæðum til 
þess að vera glöð, þau bara eru 
það. Með fjöri sinu og lifs-
gleði geta þessi korn, þó þau 
ætli sér það ekki og viti það 
ekki, fengið mig, jafnvel þegar 
ég er hvað lengst niðri, til 
þess að lita á björtu hliðarnar 
á tilverunni, þó þær séu óskýr-
ar, hálfgerðar hillingar i 
fjarska, handan við tibrána. 

Til hvers að taka róandi eða 
örvandi tpflur og drekka 
brennivin ef maður getur horft 
á snjókornin? En sumir eru 
sjónlausir og aðrir blindir, 
margir tapa sjón með aldrinum 
en einhverjir fá timabundna 
gláku. 
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HorfSu upp i sjókomuna. 
Hvaðan kona þessir fjórir 
milljarðar snjókorna? Hvar 
endar heimurinn, hvenaer hættir 
timinn að liða? Er einhvers 
staðar lengst, lengst öti í 
geimi einhvers konar litill 
berlinarmúr þar sem heimurinn 
endar, ekkert meir? Eða er 
heimurinn endalaus, er hægt að 
halda áfram endalaust öt i hann 
áfram, áfram, lengra, lengra, 
alltaf, alltaf? 

Hvenær hættir eilifðin, 
hvenær hættir timinn að liða, 
er einhvers staðar á múrnum við 
endiriiörk heimsins einhvers' 
konar big ben sem telur sekúnd-
urnar, minöturnar, mánuðina, 
árin, aldirnar, big ben sem 
allir verða að fylgja, hlýða, 
teið klukkan fimm? Og svo 

þegar úrverkið hættir að ganga 
þá endar eilifðin, timinn hætt-
ir að liða, allt er stopp, 
ekkert meir. Eða er eilifðin 
eilif? Getur maður ferðast 
endalaust, alltaf, alltaf i 
leit að klukkunni sem er ekki 
til á veggnum sem finnst 
hvergi, takmarkinu sem var bara 
plat? Eru ekki öll takmörk 
endir einhvers? 

Koma snjókornin frá guði? 
Er guð til? Hvar er hann? í 
ínér, i þér? Alls staðar? 
Hvers vegna verðum við svona 
sjaldan vör við hann? Hvar var 
hann þá? Af hverju gerði hann 
ekki eitthvað? Af hverju tog-
aði hann ekki i spottann, 
leysti flækjuna? Erum við að-
eins brúður i strengjun örlag-
anna? 

Hversu sárt er að sjá snjó-
korn sem maður hefur fylgst með 
utan úr óendanleikanum, lenda i 
16fa sér, bráðna, hverfa. 
Átján ár að engu gerð á örfáum 
andartökum sem þ6 eru eilif i 
endu rminningunni. 

sunnudagur - blóðugi sunnudagur 

18 



����
 	� ��
� �� ��� �� ���� ������� 

��%"&�%,'(%� � 	 �� 	�� 
�$�" �(�(� �%#&'�"� � � �� �� ���� � 
�+%�(%� * 	 ����% 5 � ���� 
$������ %�����# ������� �	 ���� �� 
 	 
%���"�� %0�� &�! "�&'�% �%#'�4'' ���%'�� 
�%#'�4'' ��%"&���%'�� 
09��(% ����(&�% �4��%  �'�8 ��%" 
��"& #� !#%0�"�� �4��% �/%"�% �!� &�''� 
�6��%� 
/�4� !/0�% &�! �%����% &#%�(! &�"(!� 
����(&  -� &-% �0  ��� :���� 
��"& #� �0%"  ���� &-% � �/'�# '�� � 	 		� 
�  ' � ��"( &��   90�"�" , � �	
	����)�
��"& #� � ��"�� 
0%)4"'�"��%/$� � : ��� 
�"��"" ��%"&�%,'(%� �5�������"&%�.1:����: 
'&�0 � 9 0 � " � &� �� .� 

����� 

�� 



STOLPI 

Á haustdögum þessarar annar 
var stofnað nýtt félag 1 
Menntaskólanum á Akureyri. 
Hlaut það nafnið Stólpi og er 
félag landsbyggðarmanna. Til-
gangur þess er að bröa þá gjá 
vanþekkingar og tortryggni sem 
myndast hefur milli þéttbýlis 
og dreifbýlis og vekja fólk til 
umhugsunar og fá það til að 
vera virkt i þessum málum. 

Þar sem félagið er ungt er 
það að sjálfsögðu svo til 
ónotað en öllum sem vilja 
stuðla að þvi að markmið þess 
nái fram að ganga og hafa áhuga 
á þessum málum er velkomið að 
ganga i félagið. ffitlunin er að 

er mestri rækt 
við uppbyggingu 
hlýtur að vera 
BRIMA er félag 

BRIMA 
Það félag 

hefur haldið 
heilafrumanna 
bridgefélagið. 
sem sérhæfir sig i æðri viddum 
en þeim sem vankunnandi finna. 
Vankunnandi eru þeir sem ekki 
kunna að fara rétt með punkta 
þá og möguleika alla sem 52 
rauð, gul eða græn spil búa 
yfir. 

stuðla að útbreiðslu félagsins 
i öðrum framhaldsskólum og 
mynda þannig samtök lands-
byggðarmanna i sem flestum 
framhaldsskólum landsins. 

Páll G. Pálsson 

Bridge er iþrótt og BRIMA 
þvi iþróttafélag. Þó er það nú 
svo að jafnvel hörðustu anti-
sportistar sjást sitjandi við 
hringlaga borð með krosslagða 
fætur, stubb i munnvikinu og 
þvilikan gáfnasvip að ætla 
mætti að þeir væru ekki ein-
ungis að vinna spilið heldur 
heiminn gervallan. Af ofan-
greindu má sjá að ekki er til 
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litils að vinna. 
Félagar eru 63 og mun sem 

flest verða gert þessum hópi 
til skemmtunar i vetur. Bridge-
námskeiði verður þ6 frestað þar 
til prófum lýkur. Fyrirhugað er 
að spila tvimenning einu sinni 
i viku ef Möðruvallakjallari 
verður laus til afnota. Orvals-
sveit félagsins mun einnig 
keppa við aðra skóla og er 
fyrstu viðureigninni pegar lok-
ið, en þá voru framhaldsskóla-
meistararnir i bridge rass-

skelltir á heimavelli. 
Að lokum er hér ábending til 

nýnema: Bridge getur tekið svo 
mjög á sálarlif manna að oft 
nálgast geðveiki. Þegar geð-
heilsu hrakar eru einkennin oft 
hin skelfilegustu. Sem dæmi um 
hættueinkenni eru glaðlegt 
frekjuskarð, "abbabbabb", og 
sérkennileg reykingataktik. 

f. hönd BRIMA 

Björn Þ. Vogar 

KVIKMA 
KVTK.MA., kvikmyndaklúbbur 

MA. er nö að hefja starf sitt. 
Engin félagsskirteini verða 
seld og þvi litið á alla félaga 
Hugins sem félaga i KVIK.MA. 

í vetur mun KVIK.MA. hætta 
öllum video-kvöldum sem hafa 
verið haldinn i kjallara Möðru-

valla endrum og eins undanfarin 
ár. Þess i stað mun KVIK.MA. 
einbeita sér að kvikmyndasýn-
ingum i Borgarbiói. Eftir arð-
bæran vetur er KVIK.MA. vel 
sett og þvi verður hægt að 
bjóða nemendum i bió gegn við-
ráðanlegri greiðslu. 
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Stefna KVTK.MA i máli mynda 
er á þann veg að velja sem 
fjölbreytilegastar myndir til 
sýningar og reyna þannig að 
gera flestum til geðs. Fyrsta 
mynd vetrarins er hin viðfræga 
mynd Alfreds Hitchcock; " The 
Rear Window ", eitt af meist-
araverkum hans. Þessi mynd er 
fengin frá Laugarasbiói þar sem 
nfi er haldin Hitchcock-hátið. 
Næsta mynd á eftir " The Rear 
Window" verður væntanlega hinn 

æsispennandi þriller " The 
Marathon Man" með Dustin Hoff-
man i aðalhlutverki. 

Þess má að lokum geta að 
KVTK.MA hefur fyrir tilstuðlan 
Tomasar Inga Olrich sýnt i M 2 
stórgóðar franskar myndir frá 
kvikmyndaklöbbi Alliance 
Francais og vonum við að það 
haldi áfram. 

Fyrir hönd KVTK.MA. 
Gunnar Þ. Gunnarsson. 

Frá SOMA 
Sósialistafélag M.A. var 

stofnað á vordögum þessa árs, 
nanar tiltekið á ekki ómerki-
legri degi en fimm ára afmælis-
degi Félags frjálshyggjumanna á 
íslandi. Stofnun félagsins var 
þó löngu orðin timabær þar seir 
mikil ládeyða hafði rikt meðal 
nemenda hér i málefnum af póli-
tískum toga spunnin. Tilgangur 
félagsins er einmitt sá að efla 
i M.A. pólitiska umræðu meðal 
nemenda. Auk þess felst stofnun 
félagsins i þvi að fræða fé-
lagsmenn og aðra nemendur um þá 
stefnu sem flestir ef ekki 
allir vinstrisinnar og flokkar 
nota og styðjast við að ein-
hverju leyti. Félagið tekur 
ekki mið af stefnu einstakra 

flokka heldur einbeitir sér að 
sósialismanum sjálfum burtséð 
frá þvi hverjir styðja þá hug-
sjón. 

Félagið hefur ekki starfað 
mikið það sem af er. Haldinn 
var fundur fyrir stuttu til 
kynningar á félaginu. Pá var 
nemendum og gefinn kostur á þvi 
að gerast félagar. Félagsmenn 
eru nú rétt undir tuttugu. Stór 
hluti þeirra eru nýnemar. Bend-
ir það til meiri áhuga meðal 
þeirra en annarra nemenda. 

Á fyrrnefndum fundi komu 
fram ýmsar hugmyndir um væntan-
lega starfsemi. Stjórn félags-
ins er nú að vinna úr þeim. Til 
dæmis er verið að taka saman 
lesefni um sósialismann og er 
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þvi ætlað að ganga milli 
félagsmanna og fá þeir þá tæki-
færi til að kynnast stefnunni 
betur. í ráði er að halda al-
mennan malfund, helst um um-
deild málefni, og fá til fram-
sögu þekktan mann kunnugan mál-
efninu. Félagið hyggst af og 
til gefa öt yfirlýsingar um 
atburði liðandi stundar á 

stjórnmálasviðinu. Allt mun 
þetta gert í þeim megintilgangi 
að vekja nemendur til umhugsun-
ar og umræðu um stjórnmal. 

Vænti ég góðs samstarfs við 
önnur félög í þessum sama 
tilgangi. 

T.G. 

Lítil grein um skólamál { 
falsadar skýrslur íformi einkunna íl 

Við kennaraborðið i stofu 30 
situr mannvera, glottir og læt-
ur skína i tennurnar. Sumir 
nemendanna sitja stjarfir i 
stólunum, með skriffæri i hönd-
um og svitna. 

Þó ekki allir, nokkrir sofa, 
aðrir skrópa. 

Mannveran i kennarastólnum 
slær i borðið og ræskir sig, 
þeir sem taka eftir hrökkva 
viðf aðrir sofa enn eða skrópa. 

"Þið fallið öll", segir hún, 
"þið fallið öllf ef ykkur tekst 
ekki að ná þessari beygingu, ef 
þið skiljið ekki þessi dæmi." 

Svipur þeirra alvarlegu og 
eftirtektarsömu lýsir áhyggjum, 
jafnvel hræðsla skin úr nokkrum 
ásjónum. 

En þeir sem sofa, sofa 
áfram, og þeim sem skrópa er 
alveg sama. Pað myndast pollar 
á gólfunum, úti er snjór. Lögð 

23 



eru fyrir verkefni, sumir vinna 
vel, aðrir illa, enn aörir 
hefjast aldrei handa. Það 
skiptir hvort eð er engu máli 
fyrir einkunn. 

Svo fara dagar dómanna að 
nálgast, þeir sem hafa skrópað 
og þeir sem hafa sofið, fara að 
lesa af kappi. 

Hinir eru taugastrekktir og 
preyttir, þeir hafa unnið vel, 
en vinna peirra er ekki metin, 
nei nú á að dæla upp sem flest-
um minnispunktum & takmörkuðum 
tima. Svo koma prófin, sumir 
eru aumir, aðrir hressir. Sumir 
kunna mikið, og geta ekki komið 
efninu frá sér, aðrir kunna 
ekki neitt, en hafa myndminni, 
sem dugar þangað til efnið er 
strikað út af pvi. 

Nemendurnir raðast i stól-
ana, sumir svitna enn, nokkrir 
hafa gefist upp, aðrir vita að 
peir eru að falla. 

Dyrum er lokað, blóðþrýst-
ingurinn hækkar, taugarnar eru 
komnar að pvi að bresta. Visku-
verðirnir dreifa blöðum, klukk-
an tifar. Veran i kennara-
stólnum situr og fylgist með 
einstaklingunum. 

Sumir pora ekki að lita upp, 
og mæta augum hennar, en aðrir 
hika ekki við að skrifa minnis-
atriði á borðið, og brosa svo 
framan i hana. Prófið er tekið, 
sumum hitnar og kólnar af 

skrekk. Dæmið er reiknað, rangt 
eða rétt, beygingin skýrð, með 
dæmum sem kannski standast, en 
kannski ekki. Sumir standa upp 
sigraðir, en halda sig sigur-
vegara, aðrir eru sigurvegarar, 
en telja sig sigraða. Svo hefst 
timi vonar og 6tta, þangað til 
allt i einu einhver segir að 
upp séu komnar einkunnir. 

Hópurinn hrúgast að töflunni 
á ganginum, eins og sauðir að 
jötu, fullri af angandi heyi, 
sem að visu er mengað flöor, 
sem þeir ekki vita hvaða áhrif 
hefur. Þar, fyrir allra augum, 
hanga tölur, tölur sem tákna 
sigur eða ósigur. Fólk er borið 
saman, ber sjálft sig við aðra, 
og peir sem hafa unnið vel sjá 
að hinir sem hafa skrópað eða 
sofið, hafa sist verri tölulega 
útkomu. Þetta hefur áhrif á 

24 



álit þeirra á sjálfum sér og 
skólanum. í>að er doðinn seiti er 
að byrja að verka og lama lifs-
kraft skólans. 

Sú skoðun myndast, að það 
skipti ekki neinu máli hvort 
sofið er eða skrópað. Það sé 
n6g að nota myndminnið og láta 
þar við sitja. Þegar þessi 
skoðun er orðin almenn, þá 

verður það til þess, að fólk 
menntast ekki, heldur hefur það 
falsaðar skýrslur i formi 
einkunna um það að það kunni 
þetta eða hitt. 

ÞARNA ER GALLI í KERFINU SEM 
ÞARF AÐ LAGA EÐA ER ÞAÐ EKKI? 

skapti i helgason 

Úr heimi eiturlyfjanna 
"Helviti, ég verð að redda 

kókaini. Maður fer ekki út að 
skemmta sér án þess að hafa 
kókain." Ég keyrði niður Miklu-
braut, siðasta vonin var að 
tala við Pé. pé hafði einu 
sinni bjargað mér um kók. 

Hann var annars leiðinda-
náungi, en það varð að hafa 
það. Ég stöðvaði bilinn fyrir 
utan húsið hans, gekk upp að 
dyrunum og bankaði. Á meðan ég 
beið virti ég fyrir mér garðinn 
sem var litill og illa hirtur 
eins og húsið. pé kom til 
dyra, litill og þrekinn, 6rak-
aður og nagaði vindilstubb sem 
engin glóð var i. 

"Komdu sæll vinur, hvað seg-
irðu gott?", spurði ég og 
reyndi að vera vinalegur. Pé 
t6k i hendina & mér og spurði 
eftir stutta þögn hvað ég héti 
nú aftur. Ég svaraði honum þvi 

og eftir að hafa talað við hann 
skamma stund lækkaði ég r6minn 
og spurði hvort hann ætti nokk-
urt k6k og sagði honum að þetta 
væri algert neyðartilvik. Hann 
þagði i smástund, horfði á mig, 
bað mig að biða og f6r inn. 
Fimm minútum siðar kom hann 
aftur út og hélt þá é litlu 
bréfi i hendinni og sagði mér 
að þetta væri eitt gramm. Það 
kostaði 2000 kr6nur. Ég borg-
aði og hélt heim á leið, glaður 
i bragði. Þetta var að visu 
ansi dýrt en nú gat ég lika 
verið hress i kvöld. Maður 
verður nefnilega svo slappur 
þegar maður er búinn að drekka 
mikið. Þá er svo gott að fá 
sér k6kaín. Maður verður alveg 
eins og nýr maður. 

Þegar ég kom heim voru pabbi 
og mamma að rifast. Þau rífast 
alltaf. Furðulegt að þau skuli 
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nenna þessu. Ég fór inn í her-
bergið mitt án þess að hitta 
þau. Mér leið alltaf vel i 
herberginu minu, þar fékk ég 
yfirleitt að vera i friði. Það 
er nefnilega á kjallarahæðinni 
og þar er annars ekkert annað 
en kyndiklefi, ruslakompa og 
litið baðherbergi. Niður af 
efri hæðinni liggur brattur og 
þröngur stigi. Þegar ég kom 
heim seint á nóttunni notaði ég 
alltaf annan inngang, kjallara-
dyrnar. 

Ég læsti á eftir mér her-
bergishurðinni, kveikti á seg-
ulbandinu og settist á römið. 
Klukkan var orðin sex. Ég lét 
svolitið marijóana í vatnspip-
una mina og fékk mér að reykja. 

Dóri kom klukkan átta. Hann 
var i snjáðum gallabuxum og 
ljósbrönni peysu. Hann hélt á 

poka og tók upp ör honum vodka-
flösku og litersflösku af 7up. 

"Við dettum sko i'ða i 
kvöld", sagði hann um leið og 
hann fékk sér sæti á stólnum 
sem hann hafði sett fyrir fram-
an rúmið. 

Ég hafði aldrei átt marga 
vini og i raun var D6ri eini 
vinur minn. Hinir félagar min-
ir voru annað hvort fluttir i 
burtu eða voru einfaldlega 
hættir að hitta mig. við Dóri 
áttum margt sameiginlegt. Hann 
gat verið agætur stundum en 
stundum var hann hundleiðin-
legur. Hann gat verið svo 
öfgafullur og svo var hann með 
kraftadellu sem ég þoldi ekki. 

Við drukkum vodka og reyktum 
nokkrar pipur. Dóri var nö æst-
ur i að komast öt og fara á 
Borgina. Við skiptum kókaininu 
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á milli okkar og sugum þaS upp 
1 nefiS meS upprölluSum fimm-
tiukrónaseSli. ViS helltum pvi 
sem eftir var af vodkanum út i 
7up-flöskuna og héldum af staS, 
út um kjallaradyrnar. 

ViS fórum á Borgina. Ég man 
óljóst hvaS gerSist par annaS 
en aS Dóri lenti i slagsmalum. 

SumariS leiS. Foreldrar min-
ir skildu og ég bjó hja mömmu i 
ibúSinni sem hön hafSi keypt 
viS Meistaravelli. Þar var 
allt ömurlegt. PeningaleysiS 
var þó verst. Ég hafSi veriS 
atvinnulaus siSan ég hafSi ver-
iS rekinn frá bensinstöSinni 
þar sem ég vann viS aS af-
greiSa. Ég hitti pabba stundum 
og gat alltaf snikt af honum 
peninga. Eftir aS eg flutti var 
lika orSiS langt fyrir mig aS 
fara til Dóra en ég heimsótti 
hann samt oftf bæSi til pess aS 
losna úr blokkinni og lika til 
pess aS fá marijúana hjá honum. 
Hann átti alltaf nóg af mari-
júana og virtist lika alltaf 
eiga nóg af peningum. Mig var 
fariS aS gruna aS þeir væru 
ekki alltaf heiSarlega fengnir. 

ÞaS var komiS rökkur pegar 
ég lagSi af staS til D6ra. Ég 
kom viS i búS á leiSinni og 
keypti tvær kókflöskur. Hálf-
tima siSar var ég kominn til 
D6ra. Nó voru liSnir prir dag-
ar siSan aS ég fékk siSast aS 

reykja og mér var fariS aS líSa 
verulega illa. Mér til mik-
illar skelfingar sagSi Dóri mér 
aS hann ætti ekkert aS reykia. 

"ViS verSum aS redda okkur 
grasi maSur", sagSi ég. 

"Att þú einhvern pening? " 
spurSi Dóri. 

"Já, ég á 150 krónur." 
"PaS dugir nö ekki fyrir 

hálfu grammi. Sko ég á engan 
pening og nú er röSin komin aS 
þér aS kaupa." Ég settist á 
rúmiS og gat ekkert sagt en 
hugsaSi þeim mum meira. Petta 
var rétt hjá Dóra. RöSin var 
komin aS mér og þaS fyrir 
löngu. Ég var orSinn slappur 
og nú langaSi mig ekki bara i 
marijöana heldur þráSi ég aS fá 
kókain. 

"Dðri, ég sel segulbandiS 
mitt og kaupi kók fyrir þaS", 
sagSi ég. "Ég verS aS fá eitt-
hvaS i kvöld. HeldurSu aS Pé 
geti ekki reddaS okkur?" 

"Pé reddar engum sem ekki á 
pening," sagSi Dóri. "Viltu 
ekki bara sýru?" spurSi hann 
svo. Ég hrökk viS. Ég hafSi 
aldrei prófaS sýru og vissi 
ekki aS D6ri hefSi gert þaS 
heldur. 

"Attu sýru?" spurSi ég hálf 
utan viS mig. 

"Já, hefurSu aldrei prófaS 
hana?" 

"Nei, en þú?" 

17 



"Já, já. Hún er fin maður. 
Ég á hérna eina pillu, pú borg-
ar mér þetta bara pegar að pú 
ert böinn að selja bandið." 

Ég var hræddur. Mig langaði 
mest að hlaupa frá pessu öllu 
sanan. Fara pangað sem enginn 
pekkti mig og byrja nýtt lif. 
Nýtt líf, par sem draumar manns 
rætast. Lif, par sem engin lyf 
eru til. 

"Heyrðu", sagði ég loks. "Ég 
hef heyrt að maður geti fengið 
geðklofa af LSD." 

"Heyra petta", sagði Dóri og 
var greinilega hneykslaður. 
"Ekki er ég kominn með geðklofa 
en er nú samt búinn að taka sex 
eða sjö svona", sagði hann og 
rétti mér litla, hvita LSD-
töflu. Hún var eitthvað svo 
litil og sakleysisleg. Ég hugs-
aði með mér að ég hefði engu að 
tapa. Ég gleypti töfluna. 
Skömmu siðar fóru veggirnir að 
ganga i bylgjum. 

Ég fékk frekar litið fyrir 

segulbandið mitt hjá skransal-
anum daginn eftir, en samt nóg 
til pess að kaupa prjár LSD-
töflur. Dóri hafði sagt mér 
hvar ég gæti keypt pær og ég 
fór pangað. 

"Nú get ég borgað Dora" 
hugsaði ég með mér." annars var 
ég eiginlega hættur að hugsa. 
Einhver einkennileg öfl drogu 
mig áfram. 

Klukkutima siðar var ég kom-
inn heim. Ég var einn heima. 
Það var allt svo skritið. Allt 
svo viðbjóðslegt, samt einhvern 
veginn furðulega fallegt. pað 
voru skuggar i hornunum og 
skært veggfóöur á veggnum við 
hillurnar. Ég gleypti pill-
urnar og beið. Beið pangað til 
mér barst rauð lykt til eyrna 
og loftið fylltist af allavega 
litum boltum. Ég sá pá betur 
pegar eg fann að ég gat flogið 
og ég lét mig svifa með bolt-
unum öt i tómið. 

Peynir 

Sumir segja að mælskukeppnir 
séu til að tapa peim. Gnýr hinn 
Pammi og J. Skagjörð. 
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Snati 

Hann sá hana ganga á 
isiþaktri götunni, 

svart hárið bylgjaðist i golunni. 
Hön var með hund i bandi, 

rauðu bandi. 
Ætli hann heiti Snati ? 
Skyldi hön lita upp og augu 
hennar staönæmast i hans ? 
Eða mundi hún bara klappa 
Snata og svifa siðan i burtu 
eins og hver annar draumur ? 

Hún leit ekki upp, klappaði heldur 
ekki Snata. Hún sveif ekki 
burtu, þvi hön var jarSnesk vera. 
Hann var aftur einn.... 

Eina minningin um hana, 
var frosinn hundaskitur i 

krapinu. 

Haustvindur 
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Floginn 
4 

'í 

Þegar þú flaugst 1 burtu frá 
mér á hvitum vængjum þinum 
tókstu með þér einhvern hluta 
af sálu minni, hluta af tilverunni, 
FrelsiS brosir viS þér.... 
einmanaleikinn hlær að mér. 
trén eru þau einu sem gráta 
með mér, þau þekkja einmana-
leikann á haustin þegar laufin 
fljöga hlægjandi burtu 
....eins og þfi. 
Ég horfi öt um gluggann á 

eftir þér. 
Tregablandinn tár renna niður 

kinnar minar, og 
eg hlusta á vængjaþyt 

þinn sem 6bum fjarlægist. 
þögn 

Haustvindur. 
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Vidtal: JÓH og CC 
Mynd:KGA 

„Éger 
spardatínir 

- Kristján Kristjánsson 
heimspeklkennari í vfcJtali Munins 

ff 

Ég held aö þaö lýsi mér mjög vel að ég er Ijón. Nemendur 
hafa stundum brugðið mér um óðagot i timum en þaö er ekki gott 
til gerSar vegna þess aö ég er lj6nr eins og ég sagði, og 
þ.a.l. mikill átakamaður, ég vinn allt með kröftum og 1 skorp-
um, og siðan lyppast ég niöur á milli og horfi út i tómiö holum 
tóftum. Þetta er náttúrulega mjög óheilnæm skapgerð. Karlljón 
deyja venjulega úr hjartaslagi um fertugt ef þau hafa þá ekki 
tekið spottann fyrir þann tima! 
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Kenur skólinn þér eitthvað 
öðruvísi fyrir sjónir sem kenn-
ara en sem nemanda ? 

Nei, eiginlega ekki. Skóla-
bragurinn er itijög svipaður og 
hann var & minum árum hérriá. 
Hins vegar hef ég tekið eftir 
einu, sem kemur mér eiginlega & 
óvart, að peir sem voru hvað 
glaðhlakkalegastir sem kennarar 
eru oft mestu veggjamenn á 
kennarastofunni, likt og þeir 
eyði allri orkunni i timum og 
séu svo úrvinda þegar inn á 
kennarastofuna kemur. 

Þú útskrifaðist úr félagsfræði-
deild M.A. 1979. Siðan liggur 
leið i heimspekinám I H.í. Var 
það skyndihugdetta eða tókstu 
þa ákvörðun eftir að hafa 
kynnst heimspeki hér ? 

Já, eiginlega áður en ég fór 
að læra heimspeki hér. Ég 
hafði kynnt mér hana upp á eig-
in spýtur enda hafði eg mjög 
snemma áhuga á fræðum sem lutu 
að hverskyns sampættingu, mér 
var illa við of mikla sérhæf-
ingu, ég vildi öðlast einhverja 
heildarsýn yfir veruleikann, 
bæði sem efnislega heild og 
lika sem heild fræða og visinda 
og þessa heildarsýn tel ég mig 
hafa fengið i heimspeki. 

Hvað er i stuttu máli heim-
speki ? 

Ég held að sö hugmynd sé 
enripá viðlbðá hjá mjög mörgum 
að heimspekin sé eitthvert 
ruglborið skvaldur um allt og 
ekkert, sem hvergi komi i 
námunda við hugarefni venjulegs 
fólks. En péssi hugmynd er i 
besta falli hálfsannleikur og i 
versta falli lygi. Mig minnir 
að Guðmundur kollegi minn Fri-
manns hafi einhvern tlma sagt i 
viðtali að heimspeki væri öguð 
umræða um erfiðar spurningar og 
ég held að ég geti tekið undir 
pað, með sérstakri áherslu á 
öguð. Ekki er samt pvi að 
leyna að mjög stór hluti af 
heimspekinámi er hrein saga, 
p.e. hugmyndasaga, saga hug-
mynda manna um sjálfa sig og 
veruleikann, tilveruna, guð og 
annað i peim dúr. En sé er þó 
reginmunur á að sagnfræðingur-
inn lætur sér lynda að kunna 
skil á pessum hugmyndum sem 
slikum en heimspekingurinn vill 
kannna rök þeirra og réttmaeti. 
Ég segi stundum nemendum minum 
að heimspeki eins og hún er 
stunduð nú á dögum megi skipta 
i 2 meginflokka sem ég kalla 
staglspeki og ruglspeki. 

Við getum sagt að staglspeki 
eigi rót að rekja til Banda-
rikjanna og Bretlands en rugl-
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spekin til meginlands Evrópu -
Þýskalands og Frakklands. 
Staglspekingar eru oft akaflega 
hagnýtt hugsandi menn, jarð-
bundnir en samt stærðfræðilega 
penkjandi og peir leggja höfuð-
ahersluna á allt að pvi smá-
smugulega nakvæmni i framsetn-
ingu og notkun hugtaka, og 
ritverk peirra eru pvi oft 
hnitmiðuð og tiltölulega skilj-
anleg almenningi. Ruglspeking-
ar eru hins vegar heimspekingar 
eins og fólk vill hafa páf 

p.e.a.s. menn sem láta gamminn 
geysa um allt og ekkert fram og 
til baka. 

En að minum dómi er rugl-
speki yfirleitt bara höfuðórar 
og heilaköst, p.e.a.s. flaumósa 
fimbulfamb sem hvergi skirskot-
ar til veruleikans. í fram-
haldi af pessu leiðir að likum 
að heimspekingar skiptast i tvo 
flokka, p.e.a.s. sparðatina og 
skýjaglópa, og ég er ákaflega 
stoltur af pvi að vera sparða-
tinir! Það má kannski segja að 
ég sé hallur undir pá tegund af 
staglspeki sem er kölluð heim-
speki venjulegs máls, en hön 
byggist á pvi, svona með matu-
legri einföldun, að pað sé hægt 
að fara i saumana á ýmsum hug-
tökum, pýðingu peirra og notk-
un, og "leysa pannig upp" mörg 
vandamál sem við höldum að séu 
vandamál en eru pað ekki, slik 

vandamál geta spannað allt frá 
skilgreiningu hugtaka eins og 
siðferði eða réttlæti og niður 
i ákaflega hagnýta hluti, eins 
og t.d. að svara peirri spurn-
ingu hvort ofdrykkja sé sjúk-
dómur eða ekki. í sem fæstum 
orðum gæti ég læst heimspeki-
lega afstöðu mina i orð Eftir-
litsmannsins á Miðloftinu i 
Brekkukoti að svör séu til við 
flestum spurningum, "séu pær 
rétt lagðar". 

Lýtur staða einstakrar persðnu 
1 heiminum einhverjum lög-
málum ? 

Heimspekin gefur ekkert ein-
hlitt svar við pvi, en mér er 
engin launung á að ég er mikill 
sérhyggjusinni. Ég held að 
maðurinn hafi frjálsan vilja og 
móti umhverfi sitt miklu meir 
en margir heimspekingar vilja 
vera láta, kannski pó einkan-
lega miklu meir en margir sál-
fræðingar vilja vera láta. Sú 
hugmynd er mikið rikari í sál-
fræði heldur en i heimspeki að 
einhver öfl utan við manninn 
ráði öllum gerðum hans og að 
sköpum peirra verði ekki rennt, 
en pað held ég að sé alrangt. 

Þú minnist é salfræði, skarast 
þessar 2 greinar, heimspeki og 
sálf ræði ? 
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Nú kemurðu við ákaflega við-
kvæman punkt, þvi i haust lenti 
ég i þvi að vera skipaður 
deildarstjóri i sálfræði, létu 
þá ýmsir þau orð falla að slikt 
kæmi vel á vondan. 

Það má segja að bœði sögu-
lega og röklega séð séu heim-
speki og sálarfræði andstæður. 
Allavega sitja heimspekingar og 
sálfræðingar aldrei á sátts-
höfði nö á dögum. Ég held að 
margir heimspekingar liti svo á 
að sálfræðin sé ekkert annað en 
útvötnuð heimspeki. Sálfræðin 
virðist aðallega fjalla um 
tvennt, p.e.a.s. ýmis hugtök 
sem varða mannlegt atferli, 
mannlegan vilja, ásetning og 
annað i þeim dúr. Hins vegar 
hluti sem eru meira og minna á 
verksviði læknisfræðinnar, s.s. 
geðsjúkdóma og taugaveiklun. 
Þvi segja heimspekingar: Ef 
menn hafa ahuga á þessu, þvi 
ekki að snúa sér rakleitt að 
öðru hvoru, fara beint i 
heimspekina eða beint i læknis-
fræðina en ekki að dóla mitt á 
millir i ötvatnaðri heimspeki 
og útþynntri læknisfræði. 

Ég er að mörgu leyti sammála 
þvi sem sumir heimspekingar 
hafa haldið framf að sálfræði 
ætti ekki að vera til. 

Telur pa pá að engin not séu af 
*llum þessum sálf raeðiRgum sem 

starfandi eru 1 dag ? 

Nei - meira en það, ég held 
að sálfræðingar hafi tafið 
stórkostlega fyrir þvi á 20. 
öld að við fyndum hinar endan-
legu liffræðilegu orsakir geð-
sjúkdóma, - með þvi að vera að 
kukla með fólk. 

Nfi leitar fólk ekki almennt til 
heimspekinga, gæti ekki verið 
að sálfræði ætti eftir að sanna 
betur gildi sitt ? 

F61k sem á við sjúkdóma að 
striða á að fara til læknis en 
hins vegar er sö þróun að eiga 
sér stað i Bandarikjunum að á 
mörgum spitölum er farið að 
ráða heimspekinga til að leysa 
ör siðferðilegum vandamálum sem 
koma upp, t.d. i sambandi við 
liknardráp, fóstureyðingar, 
gervifrjóvgun og annað i þeim 
dör. 

En sálfræðin er búin að vera 
við lýði i heila öld og hefur 
enga óbrotgjarna kenningu getið 
af sér ennþá. Það viðurkenna 
m.a.s. sálfræðingar sjálfir. 
Nör ef hón er að skapa sér ein-
hvern grundvöll milli helmspeki 
og læknisfræði þá vil ég fá að 
vita hvaða grundvöllur það er. 
Ég held að hún sé & einhvers 
konar flökti 1 fræðilegu tóma-
römi sem ekki verður fyllt upp 
1. 
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Hvar stendur þú i 
stjórnmálanna ? 

litrófi 

Ég vona að ég setji mig ekki 
á of háan hest þó ég segi að ég 
telji pólitiska umræðu á ís-
landi ákaflega litilla sæva. 
Það sama virðist eiga við i 
heimshluta okkar öllum að það 
sé ekki hærra til rjáfurs i 
pólitisku lifi en svo að dægur-
malaþrasið eigi fleiri formæl-
endur en hin hugsaða hugsun. 
Mér er nær að halda megin 
brotalömin sé sö að menn átti 
sig ekki á þvi hvenær verið er 
að tala um markmið og hvenær 
leiðir, hvenær um aukaatriði og 
hvenær um aðalatriði. 

Ég held þvi að umræður manna 
gangi mjög oft á misvixl og svo 
fela menn skilningsskortinn i 
einhverju þvaðri um verðbólgu 
og visitölustig. £ar fyrir 
utan tel ég að tvö sérvandamál 
steðji að pólitik á íslandi. 
Annað er hið rika flokkaein-
ræði, sö firra að þjónkun við 
einn flokk frá vöggu til grafar 
er mannkostur. Á íslandi vilja 
menn endilega að við framkvæmum 
á okkur einhverja pólitiska 
naflaskoðun strax á unga aldri 
og komumst þá að raun um hvort 
við séum "i eðli okkar" t.d. 
alþýðubandalagsmenn eða sjálf-
stæðismenn. Svo eigum við bara 
að fylgja þeim flokkum gegnum 

þykkt og þunnt, ihugunarlaust. 
Ég hæli mér oft að því að hafa 
kosið i 4 kosningum jafnmarga 
ólika lista. í öllum kosning-
unum var ég að kjósa um menn og 
málefni, ekki flokka. Ég held 
að það væri heilbrigðast að 
flokkar yrðu til i kringum 
akveðið málefni sem væri efst á 
baugi hverju sinni, en þegar 
málið væri komið i höfn eða 
ahuginn fyrir þvi dvinaði þá 
legðu þeir upp laupana. 

Hitt vandamálið er hversu 
þröngt vængjafang íslenska 
pólitikin hefur. Ef við litum 
á stefnuskrár þingflokkanna 
hérna þá hygg eg að það komi i 
ljós að við getum einungis val-
ið á milli ákv. tegunda af 
kratisma. Ég vona sannarlega 
að Ásgeiri pylsusala takist að 
blása lifi i virkilega svæsinn 
ihaldsflokk og líka að villta 
vinstrinu vaxi fiskur um hrygg. 
Ég held nefnilega að hugmyndir 
manna þroskist hvergi betur en 
i þvi neistaflugi sem myndast 
þegar öfgum lýstur saman. 
Eftir þá eldskirn kann vel svo 
að fara að menn hneigist samt 
til e.k. kratisma, en það væri 
þá um raunverulegt val að ræða. 

Er mikið starf að kenna við 
menntaskóla ? 

Já, það er það, en mér sárn-
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ar samt oft hve menntun kennara 
í framhaldsskólum nýtist illa. 
Þeir mæta bara i skólann á 
morgnana, kenna og fara svo 
yfir próf heima á kvöldin. 
Þetta er að verða eins og i 
barnaskóla! Nú er rnjög mikið 
af fjölmenntuðum mönnum sem 
kenna i menntaskólum, mönnum 
sem ættu að semja eitthvað og 
skapa eitthvað en gera það ekki 
af einhverjum átæðum. Ég tel 
að pað væri mjög brýnt, sam-
hliða þvi að hækka laun kenn-
ara, að koma á sömu reglu og 
gildir i háskóla að kennari 
hafi ákveðna rannsóknarskyldu. 

til almennings. Til að hæla 
sjálfum mér þá get ég sagt að í 
sumar þýddi ég heimspekiverk 
sem ég vona að komi út á næsta 
ári. Ég óttast að menntun 
manna nýtist ekki sem skyldi. 
Þeir eru kannski búnir að læra 
sálfræði, ensku, stærðfræði 
o.s.frv. og kenna svo alla ævi 
á stigi sem er langt fyrir 
neðan þeirra kunnáttu og staðna 
einfaldlega á þvi. 

En i sambandi við kennsluna 
almennt get ég sagt að eftir að 
hafa kennnt á tveimur skóla-

Mér finnst það lágmark að kenn-
ari i menntaskóla semji drög að 
kennsluefni i sinu fagi, eða 
eitthvað slikt, og best væri að 
hann ynni eitthvað sem höfðaði 

stigum (ég kenndi lika á gagn-
fræðaskólastigi i eitt ár) finn 
ég að það er mikill munur á þvi 
hvursu kennslan hérna er lif-
vænni og andgæfari. Ég held að 
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munurinn liggi ekki bara i ald-
ursmun nemendanna heldur hljót-
um við að viðurkenna að við 
eigum því láni að fagna í M.A. 
að hér hefur rikt og rikir enn-
þá góður andi, bæSi hjá kenn-
urum og nemendum. Ég held aS 
hann stafi meSal annars af þvi 
hversu rik samfelldni hefur 
veriS i kennaraliSi og starfs-
háttum enda tel ég aS stofnun 
eins og M.A. sé fastheldni viS 
gamlar hefSir drjfig til viSnáms 
og viSþols i flaumi breyting-
anna. 

Finnst pér gaman aö kenna ? 

E>aS er ákaflega misgaman aS 
þvi, þaS er tiltölulega mjög 
sjaldan sem skapast raunveruleg 
nánd milli kennara og nemenda -
andleg tengsl - en þegar þaS 
gerist þá er þaS mjög gaman. 

Ef ég byði þér að kenna eitt 
námskeið i sálfræði, gott kaup, 
tækirðu þvi ? 

Já þé myndi ég kenna nám-
skeið i sálarfræSi sem héti: Af 
hverju sálfræði á ekki að vera 
till 

Það hefur mikið verið talað um 
tengsl skáldskapar og heimspeki 
gegnum tiðina, yrkir þó ? 

Pegar ég var & ykkar aldri 
og sat i ritstjórn Munins þá 
reit ég i skólablöð kveðskap 
sem var eitthvert sambland af 
heimsósómavæli og náttúrustemm-
ingum. En svona eftir á að 
hyggja þá held ég að þetta hafi 
veriS mærSarspýja sem ekki var 
meira verS en hundsropi. 

Einhver lokaorð um heimspeki, 
heldurðu að það sé almennur 
ahugi fyrir henni ? 

já - ég hef nú orðiS var viS 
þaS, einkanlega þá á öldurhús-
um, þar virSast menn verSa sér-
lega gjarnir á aS brydda upp á 
slikum hlutum. Hins vegar má 
nefna aS vegna hinnar riku frá-
sagnarhefSar á íslandi hugsa 
íslendingar mikiS i sögum og 
dæmum en ekki i hugtökum. öm 
3eiS og maSur fer aS tala viS 
venjulegan íslending um heim-
spekileg málefni þá tekur hann 
aS rySja úr sér sögum af ein-
kennilegum mönnuml í>aS er 
kannski dæmigert aS eini heim-
spekingurinn sem íslendingar 
þekkja og halda upp á er Sölvi 
Helgason. 

Hlakkarðu til jólanna ? 

Já til jólafrisins. 

***** 
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Hvers vegna t M.A.? 
Muninn bað nokkra nemendur i 

1. bekk, sem koma ör ýmsum átt-
umr að setja á blað svolitlar 
hugleiðingar eftir að hafa 
kynnst Menntaskólanum á Akur-
eyri i nokkrar vikur. Frásagn-
ir þeirra fara hér á eftir: 

Utan af landi 
Að komast í Menntaskólann á 

Akureyri hafði verið draumur 
minn i mörg ár áður en ég fékk 
svarbréfið nú í ágúst. Ég veit 
ekki alveg við hverju ég bjóst 
hér á Akureyri, en eitt er vist 
að það var ekkert þessu likt. 

Svo eg reki sögu mina frá 
þvi að ég kom hingað, þá var ég 
ótrúlega fljótur að kynnast 
fólkinu á Vist og þannig held 
ég að hafi verið með flesta 
aðra sem þar búa. Hið margum-
talaða verkfall tel ég frekar 
hafa þjappað fólki saman en 
hitt, m.a. vegna þess að þá var 
ekkert sjónvarp. Þá var ekki 
annað að gera en sameinast um 
spil eða slá saman i einn eða 
fleiri poka af kartöfluflögum 
og idýfu og borða saman inni á 
einhverju herberginu. 

Mér fannst mórallinn strax 

allt öðruvísi hér en heima. 
Skólinn er til dæmis skemmti-
legri hér. Hann er lika erfið-
ari, en hér stefnir maður þó að 
einhverju ákveðnu markmiði. í 
grunnskóla er aldrei annað gert 
en tönnlast á sömu atriðunum, 
en ekki gefið neitt ákveðið 
markmið eins og t.d. stúdents-
prðfið er. Hins vegar finnst 
mér gæta of mikillar svartsýni 
hjá krökkunum hér í sambandi 
við að ná prófum. 

Hér lifi ég á svo allt annan 
hátt en heima að ég þekki m.ig 
vart fyrir sama mann og áður. 
Ég hefði aldrei trúað þvi að ég 
ætti eftir að breytast svona 
mikið á svona stuttum tima. 
Mér finnst strax hálfleiðinlegt 
að hugsa til þess að þurfa ein-
hvern tima að fara héðan, svo 
kemur þetta mér fyrir sjónir 
eftir fyrstu kynni. 

Sem sagt: Mér finnst frá-
bært að vera hérna og ég vona 
að svo verði áfram. 

Sigþór Einarsson 1. D. 
Stykkishólmi 
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Úr Bænum 
Ég get ekki sagt að þessi skóli 
sé að nokkru leyti frabrugðinn 
þvi sem ég hafði imyndað mér, 
þvi það var reyndar fátt. Ég 
sótti nefnilega ekki skólavist 
hér fyrr en i haust og hafði 
þvi litinn tima til þess að 
gera mér einhverjar hugmyndir 
um skólann. Og það litla sem 
ég hafði frétt um hann hjá 
kunningjum minum virðist allt 
vera satt og rétt. 

Ef ég á að fara að bera sam-
an skólann okkar og G.A., en 
þaðan kem ég nú, þá get ég ekki 
sagt annað en að þetta er mun 
skemmtilegri staður & allan 
hátt. Námsefni er að visu allt 
töluvert þyngra og mun hraðar 
farið yfir, en það er ekkert 
nema gott um það að segja. 

Skólinn okkar er sem sagt að 
minum domi finn staður. 

Löðvik Eliasson 
Akureyri 

l.C. 

Frá útlondum 
Þegar ég sat i Fokkernum á 

leið til Akureyrar hugsaði ég 
mikið um það hvernig M.A. væri 
og hvort hann liktist mikið 
gamla skólanum minum. Eftir að 

hafa verið hér i tvo manuði 
langar mig til að segja svolit-
ið frá L.C.E., Lycée Classique 
d'Echternach, Klassiska Mennta-
skólanum 1 Echternach i Luxem-
bourg. Svo geta lesendur borið 
samaní 

L.C.E. er 1 gömlu klaustri 
frá 13.öld. Það var tvisvar 
eyðilagt i styrjöldum en byggt 
upp á ný. Þetta eru þrjár 
byggingar og kirkja og griðar-
mikill garður með tjörn og 
trjam og sliku. íþróttaaðstaðan 
er mjög góð, iþróttahös á stærð 
við Tunnuna og sundlaug. Tveir 
iþróttasalir é stærð við Fjós-
ið, fótbolta- og handbolta-
völlur og karfa öti. Nemendur 
eru um 1000 talsins. 

Stjðrn skólans er i höndum 
skólameistara sem hefur sér til 
aðstoðar tvo konrektora, einn 
ritara og tvo namsráðgjafa. 
Kennslustjóri er enginn og ekki 
heldur félagsráðunautur, enda 
næstum ekkert félagslif. 

f fyrsta bekk eru 13 fög: 
þýska (3), franska (4), enska 
(4), stærðfræði (4), liffræði 
(2), landafræði (1), efnafræði 
(1), eðlisfræði (1), saga (2), 
myndlist (1), leikfimi (3), 
vélritun (2) og járnsmiði (2). 
Petta eru margar greinar en 
timar fáir & viku eins.og sést 
i svigunum. Skólatimi er sa 
sami i öllum bekkjum: Á ménud., 
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miðvikud. og föstud. 8-12 og 2-
4; þriðjud., fimmtud. og LAUG-
ABD. 8-12. 

Harður agi er í skólanuni, þó 
misharður eftir kennurum. Sum-
ir ráða ekkert við bekkina en 
flestir eru strangir og beita 
refsiaðgerðum, sem eru skráðar 
í kladdann. Einföld refsing er 
að nemandi er látinn skrifa 10 
siður úr einhverri kennslubók 
og skila næsta dag. Ef hann 
kemst þrisvar i kladdann verður 
hann að mæta eftir hádegi á 
fridegi (fimmtudegi kl.2-4) og 
skrifa þar. Komi þetta oft 
fyrir kemur skólaráð saman. 
Þar eru engir fulltrúar nemenda 
og refsing venjulega brott-
rekstur. 

í skólanum eru um 40% öt-
lendingar frá ýmsum löndum og 
íslendingarnir eru milli 20 og 
30 talsins. 

Fólk þarna er frekar stift 
og húmorslaust. Félagslif i 
skólanum mjög dauft. tarna eru 
þó tveir stórir salir. Spegla-
salurinn er eins og bió frá 18. 
öld (þ6 að það hafi að visu 
ekki verið til þá). Þar er 
st6rt svið og þar e:u tónleikar 
(klassik), biósýningar og skák-
m6t. í hinum, sem er tvisvar 
sinnum staerri en Möðruvalla-, 
kjallari, eru haldin inntöku-
pr6f og fundir sk61ans (þ6 
engir félagsfundir). 

Allir nemendur eru reknir út 
i friminútum, nema rigni. Að-
eins má reykja úti á sk61al6ð-
inni. Engar fastar skemmtanir 
eru þar eins og busaballið, 
l.des eða slikt. Þar er heldur 
engin busavigsla. Þarna eru 
aðeins fastar messur, en þangað 
fara auðvitað fáir eða engir. 
Ekkert sk61afélag er til, að-
eins iþróttafélag. Skólablaðið 
er eitt og kemur einu sinni til 
tvisvar á ári - ef það kemur þá 
nokkuð. í sk61anum eru myrkra-
herbergi og fjarskiptastöð, en 
þar gildir aðeins ein regla: 
Aðgangur bannaður! 

Þarna drekkur f61k bj6r i 
hófi en litið af sterku vini. 
Öskudagur er þ6 flöskudagur og 
þá eru allir á perunni. Grimu-
ballið er eina ballið sem allt-
af er haldið. Engin sjoppa er i 
skölanum, en bakari kemur á 
hverjum morgni og selur vörur 
sér i hag. 

í skólanum er bara heimavist 
fyrir stráka - en allt öðruvisi 
en hér. Þetta eru fj6rir salir 
sem hýsa 70 manns hver. Á 
ganginum eru svo skápar, einn 
handa hverjum. Heimavistin er 
opin frá kl. 7 til 8.30 og 
11.30 til 21.30. Hön er annars 
lokuð og þeir sem koma of seint 
inn eru áminntir. Aðgangur er 
bannaður þeim sem ekki búa á 
vist og mötuneyti vistarbúa og 

42 



utanvistarnemenda er aðskilið. 
í stórum lestrarsal eru borð 
handa nemendum þar sem þeir 
geta lært og geymt bækur sinar. 
Heimavistinni stjórnar heima-
vistarstjóri og býr þar. 

Ég þarf ekki að lýsa M.A. 
hér, lesendur þekkja hann vænt-

anlega, en M.A. er ekki strang-
ur skóli miðað við það sem ég 
hef kynnst i L.C.E. Og eitt er 
vist að ég skil ekki fólk sem 
segir að hér sé leiðinlegt. 

Ólafur J. Sigurðsson l.D 
Luxembourg 
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Nokkur ord um frjálsa tímasókn 

Fyrir um það bil 10 érum var 
rætt um frjálsa tlmasókn sem 
eitt brýnasta hagsmunamál nem-
enda. Talið var að nemendur 
gætu sjálfir ákveðið hvenær 
þeir sæktu tima. Einnig bjó ef 
til vill að baki þessari kröfu 
sú skoðun að margar kennslu-
stundir væru til litils og sum-
ir kennarar litlir skörungar i 
starfi og þyrftu aðhald. Hefur 
þeirri skoðun ef til vill vaxið 
fylgi við yfirlýsingar og um-
ræður um bætt kjör opinberra 
starfsmanna undanfarnar vikur. 

Ljóst er að kennarar eru 
misjafnir eins og nemendur og 
eins og allt annað fólk. Ef 
aðeins væru góðir kennarar og 
góðir nemendur væri vandinn 
leystur, - og p6. Eitt af 
grundvallareinkennum á mannlegu 
samfélagi er að einstaklingar 
eru 61ikir, svo er margt sinnið 
sem skinnið, eins og gamla 
fólkið sagði. Undirstaðan að 
lýðræðislegri hugsun, þar sem 
mannréttindi eru i heiðri höfð, 
er að viðurkenna pennan mun og 
gera ráð fyrir honum. Þegar 
stj6rnskipun rikis og atvinnu-
hættir gera ráð fyrir að allir 
séu eins, þá er orðið harla 

litið eftir fyrir hinn frjálsa 
mann, eins og pú, lesandi 
g6ður, getur sjálfur séð og 
dæmt, t.d. með þvi að lesa 
fræga b6k eftir Georg Orwell, 
skáldsöguna 1984. í henni er 
að finna vígorðin STRÍÐ ER 
FRIÐUR og FRELSI ER ÁNAUÐ. 
Fyrir um það bi] aldarþriðjungi 
þ6tti flestum á vesturlöndum 
þetta vera hrein öfugmæli eða 
þversögn og er vonandi að svo 
sé enn. 

En hvers vegna eiga sk61a-
nemendur þá ekki að nj6ta 
frjálsrar timas6knar? Er 
frelsi ekki gott? Er það ekki 
það sem allir keppa að, að búa 
við frelsi og vera frjálsir. 
Jó, svo sannarlega eiga allir 
að búa við frelsi i samfélagi 
sinu. En frelsinu eru p6 tak-
mörk sett, eins og raunar 
flestu i mannlegu samfélagi. 
Frelsið verður i fyrsta lagi að 
gilda fyrir alla og slikt tak-
markar i raun "frelsi" hvers 
einstaklings. Frelsi verður i 
öðru lagi að fylgja jafnrétti 
og i priðja lagi verður frelsið 
að ná til „allra sviða, eftir 
þvi sem við verður komið. 

Ef gilda á frjáls timasókn 
yrðu sömu reglur að gilda fyrir 
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alla. Ef allir nemendur geta 
ráðið þvi hvenær þeir sækja 
tima væri ógerningur að skipu-
leggja nám, yfirferð yfir náms-
efni yrði hæg og endurtekningar 
margar, kennsluverkefni heimt-
ust seint inn og hösnæði nýtt-
ist illa og fjármunir færu i 
söginn. Mörgum nemanda yrði 
svefninn þungur á morgnana, 
freistingin að taka lifinu létt 
yrði góðum ásetningi yfirsterk-
ari og afföll nemenda i námi 
yrðu mikil. 

í grunnskóla er ekki frjáls 
timasókn. Timasókn er heldur 
ekki frjáls i háskóla. Par 
rikir að visu akademiskt 
frelsi, en akademiskt frelsi er 
ekki frjáls timasókn heldur 
frelsi til að hugsa og vinna að 
hugðarefnum sinum og rannsóknum 
sem eru óbundnar af hagnýtis-
sjónarmiði liðandi stundar. 
Hvers vegna ætti þá að taka upp 
frjálsa timasókn i framhalds-
skólum ? 

Ef nemendur hafa fjálsa 
timasókn, ættu kennarar og 
annað starfsfólk skólanna og 
allt launafólk ekki að fá 
frjálsa vinnuskyldu til að efla 
"frelsi" ? Ef nemendur geta 
séð fyrir hvenær þeir hafa gagn 
af að sækja tima geta kennarar 
Þfi ekki séð það fyrir hvenær 
gagn er að þvi að kenna ? 
^etta segi eg ekki af þvi að 

mér finnist þetta koma til 
greina heldur af þvi að mér 
finnst frjáls vinnuskylda álika 
fráleit og frjáls timasókn. Ef 
nemendur eru i skóla, sem er 
vinna þeirra og starf, þá eru 
þeir i skóla en ekki i frjálsri 
timasókn. 

Þurfi nemendur hins vegar 
ekki að sækja nema þrjá fjórðu 
kennslustunda, sem þeim er gert 
að sækja, & að fækka timum og 
spara mönnum fé og fyrirhöfn. 
Það kostar rikissjóð að minnsta 
kosti 5 þúsund krónur á mánuði 
að hafa einn nemanda i fram-
haldsskóla um þessar mundir. 
Rikissjóður leggur þessum skól-
um nær 400 milljónir á ári. Að 
auki koma útgjöld frá sveitar-
félögum og heimilum auk vinnu-
taps fyrir nemendur. Með þvi 
að stytta namstimann ellegar 
fækka kennslustundum væri unnt 
að spara stórfé, hundruð millj-
6na, ef það er rétt að nemendur 
geta sér að skaðlausu sleppt 
kennslutímum. 

í sumum skólum, einkum há-
skólum, er notast við svo 
nefndan kvóta. Þá mega nemend-
ur láta sig vanta 1 tlma án 
þess nokkuð sé við þvi sagt. 
Hins vegar er ekkert tillit 
tekið til veikinda eða lögmætra 
forfalla. Kvótinn er til þess 
ætlaður að mæta sliku. í þess-
um skólum er heldur ekki gefiö 
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tilefni, að hópur þessi er á 
engan hátt tengdur frjáls-
hyggjumönnum eSa öSrum póli-
tiskum hópum innan skólans. 
Frjáls mæting er málefni seir 
allir nemendur ættu aS beita 
sér fyrir og pá ekki hvaS sist 
þeir sem stutt eru á veg komnir 

i námi sinu hér og eiga örugg-
lega eftir aS reka sig illa á 
afturhaldssemi og tregSu rikj-
andi kerfis. 

Berjumst 
rétti okkar! 

fyrir sjálfsögSum 

S.K. 

Frjáls mæting 
aukicf kæruleysi 

Byrgja skal brunninn áður en 
barniS er dottiS ofan i hann. 

Er æskilegt aS koma á 
frjálsri mætingu i framhalds-
skólakerfinu á íslandi ? Pess-
ari spurningu hefur stundum 
veriS varpaS fram og ber henni 
aS svara af mikilli vandvirkni 
pvi málefniS er jö drjúgt 
alvarlegt. 

Ef frjálsri mætingu yrSi 
komiS á 1 M.A. myndu afleiSing-
arnar ekki láta á sér standa. 
Mitt álit er aS paS myndi leiSa 
til mikils kæruleysis nemenda 
sem myndu i hópum sameinast á 

skólatima og láta sér HSa vel 
á reykstofum og öSrum slikum 
stöSum i staS pess aS sinna 
hinu mikilvæga námi, sem er jú 
peirra undirstaSa i komandi 
lifi. pjóSfélagiS myndi hrynja 
á nokkrum áratugum ef ekkert 
yrSi aS gert. 

I>vi vil eg beina þessum 
pistli til peirra sem hlut eiga 
aS máli og biSja pá aS ihuga 
vel hvaS peir segja og fram-
kvæma áSur en paS er orSiS of 
seint. 

Pái. 
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A mæting ad vera frjáls 
vít tilad velja 
Ég var beðinn að svara 

spurningunni, hvort mæting hér 
i skólanum ætti að vera frjáls. 
f sem stystu máli þá er svarið 
nei. Til þess liggja tvær 
ástæður: 

í fyrsta lagi krefst frelsi 
þess að menn haf i vit til að 
velja. f þessum skóla er verið 
að ala nemendur upp ásamt þvi 
að kenna þeim eitthvað gagn-
legt. Ég er ekki viss um að 
nemendur i fyrsta og öðrum bekk 

þyldu frjálsa mætingu né heldur 
vildu hana. Það er hins vegar 
hugsanlegt að rýmka mætti um 
reglurnar i siðasta bekk, en ég 
sé enga brýna nauðsyn til þess. 

f öðru lagi er þessi skóli 
eins og aðrir rekinn á kostnað 
almennings og það hlýtur að 
verða að gera þá kröfu að skól-
inn sjái til þess að nemendur 
sinni vinnu sinni. Mætinga-
skylda er eina leiðin til þess. 

Guðmundur Heiðar Frimannsson 

Frjáls mæting betri skón ? 

Þegar frjálsrar mætingar er 
krafist þá þarf að gera sér 
grein fyrir þvi til hvers er 
ætlast. 

Gerir frjáls mæting nemendur 
hæfari til þess að stiga næsta 
skref, þ.e. fara að vinna eða 
halda áfram námi ? 

Verður skólinn, i þessu til-
felli M.A., betri skóli við það 

að nemendur fái að mæta i tima 
að geðþótta ? 

Til þess að frjáls mæting sé 
eitthvað annað en tiskubull 
frelsisslagorðasmiða, þá þarf 
að leggja niður það skólakerfi 
og þá kennsluhætti sem við böum 
nú við. 

Jón Már. 
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Frjáls mæting 
óæskileg áhrif 

Þær hugmyndir um frjálsa 
mætingu i M.A. sem upp hafa 
komið finnst mér á lélegum rök-
um reistar. 

Það myndi hafa mjög óæskileg 
áhrif á kennslu hér i skólanum 
ef frjálsri mætingu yrði komið 
á. Kennslustundir snemma á 
morgnana myndu mjög sennilega 
verða fámennar og yrði þvi erf-
itt að setja fyrir. Heimavinn-

una myndu svo aðeins fáir gera 
og par með yrði hún Gr sögunni, 
en hún er jú nauðsynleg til að 
halda áætluðum hraða á náminu. 

Einnig er erfitt að ræða mál 
sem öllum koma við ef ekki eru 
allir á staðnum. 

Ég er pvi á móti frjálsri 
mætingu i M.A. og mér finnst að 
allir ættu að hugsa málið vel 
fram i timann áður en peir taka 
afstöðu. 

Helga Björk Eirlksdóttir 
l.e. 

Frjáls mæting 
nemendur skipuleggi címa 

Til hvers er skyldumæting ? 
Er hún til pess að halda aga i 
skólanum eða er hún til pess að 
fyrirbyggja að kennarar purfi 
að kenna fáum eða engum i viss-
um timum ? Ekki veit ég pað, 
en engin afgerandi rök sé ég 
fyrir pvi. Aftur á móti tel ég 
marga kosti við frjálsa 
rœtingu. Fyrst og fremst 
finnst mér að nemendur geti 
skipulagt tlma sinn mun betur 
með frjálsri mætingu en peir nú 
gera. Ef nemendur ættu þess 
kost að nota besta tima dags-
insr p.e. á morgnana og fram að 
hádegi, til að læra pau fög sem 
peir telja sig purfa að læra, 

sinn 
tel ég það mikla framför. En 
þess i stað þurfa þeir að mæta 
i timafreka tima sem geta nýst 
illa. Kennslustundauppröðun 
getur aldrei hentað hverjum og 
einum nemenda. Nemendur hljóta 
pvi að eiga einhvern pátt i 
skipulagningu náms sins á 
venjulegum skólatima. Hver 
hefur ekki séð nemendur vera 
læra aðrar greinar i timum ? 
Nám parfnast skipulagningar og 
hún á ekki öll að koma að ofan. 
Setning á við pessa heyrist 
oft: "Þegar ég kem úr skólanum 
fer ég heim að læra!" Trúir pvi 
nokkur að nemendur læri sam-
fleytt frá klukkan 8 til 4 á 
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hverjum degi ? 
AS mæta i skólann er skylda. 

Þegar nemendur eru skyldaSir 
til aS mæta, er hugsanlegt aS 
þeir nœti meS öSru hugarfari en 
ella. Kennsla nær alls ekki 
betur til þeirra nemenda sem 
ætla aS læra i timum, þegar 
þeir sem komnir eru til aS 
framvisa sjálfum sér mæta íika. 
Hættan & famenni í timum er 
ekki eins hættuleg og margir 
vilja vera láta. Hver ein-
staklingur (sem mætir) hlýtur 
aS hafa meira upp úr hverjum 
tíma. 

Agi hlýtur fyrst og fremst 
aS koma frá nemendum sjálfumi. 
Og þegar þeir koma i tima meS 
þvi hugarfari aS hafa eitthvað 

upp úr-þvi, ætti aS aukast 
skilningur milli kennara og 
nemenda, og þá væntanlega meS 
góSum árangri. 

Ég er aSeins aS fara fram á 
frelsi til aS læra þaS sem ég 
vil á þeim tima sem mér hentar. 
Og ég er sannfærSur um aS mæt-
ing í kennslustundir muni ekki 
tninnka þaS mikiS, t.d. i stærS-
fræSideildum, aS tilgangslitiS 
yrSi aS halda uppi kennslu. 

AS lokum hvet ég kennara 
eindregiS til þess aS hundsa 
núgildandi reglur og merkja 
"lauslega" við í kladdana, 
þannig að núgildandi ,kerfi 
falíi um sjálft sig hiS fyrsta. 

H. B. Schiöth. 

Frjáls mæting 
... fyrir okkur sjálf 
ViS erum i skóla fyrir okkur 

sjálf og þaS er undir okkur 
sjálfum komiS hvort viS lærum 
eSa ekki. Þetta ættu allir aS 
kannast viS - þetta hefur hver 
einasti kennari sagt. ViS -
nemendur i M.A. - ættum nú aS 
taka höndum saman og berjast 
fyrir frjálsri mætingu. viS 
látum sko ekki segja okkur aS 
sitja - standa og mæta eftir 
einhverjum fáranlegum reglum 
sem einhverjir "eiginhagsmuna-

seggir" hafa dundaS sér viS aS 
semja (öllum til ama og leiŜ -
inda). 

ViS erum sjálfstæSir pers-
ónuleikar (sem halda samt 
saman) og hvert okkar hefur sin 
einkenni - sina kosti og sina 
galla. Sumir hreint og beint 
"spýtast" upp klukkan 7 S 
morgnana og eru mættir stund-
vislega i skólann kátir og 
hressir og tilbönir aS mæta i 
hvern tima meS bros á vör. Svo 

51 



eru hins vegar aðrir sem drösl-
ast fram ör bólinu á siðustu 
stundu og skríða i skölann og 
eru ekki almennilega vaknaðir 
fyrr en i fyrsta lagi i löngu -
þá búnir að sitja i þrem timum 
halfsofandi og hafa bara ekkert 
gagn haft af morgninum - bara 
vanliðan og skapvonsku. Þessi 
skinn standa sig svo kannski 
ekkert verr á prófum. 

Það jaðrar við ofbeldi þegar 

einhver er bókstaflega neyddur 
til að aðhafast eitthvað sem er 
honum ofviða. 

Krakkar! Við erum eins og 
dýr - látum reka okkur til og 
frá - þessu verðum við að 
spyrna á móti og sýna að við 
erum einhvers megnug, við erum 
nú einu sinni menn. 

STCNDCM SftMAN! 
FRJÁLS PSETIN3! 

^riMA 

Frj jáls mæting 
áhugi ecía kvöd 

Ég tel aðalkost frjálsrar maet-
ingar vera þann að þá byggist 
námið frekar á áhuga en kvöðum 
og líklega fengjust með þessu 
menn sem væru hæfari til a5 
bjarga sér sjálfir. Pvi að i 
núverandi kerfi fá nemendur 

ekki að ráða þvi sjálfir i 
hvaða tima þeir mæta þvi fjar-
vistir geta útilokað þá frá 
prófi. 

Gisli Björn Gislason. 
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Hvenær 

Ég er ég. 
þú ert þú. 
Ég þekki þig. 
Pö þekkir mig. 
En þekki ég mig ? 
Þekkir þú þig ? 

Ég spyr ! 
Hver svarar ? 
Enginn getur svarað 
nema við sjálf ! 

Hvenær ? 

Ragnar. 
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Skákpistill 
Skák er hin eina sanna 

iþrótt og einnig er skákin hin 
fegursta list. Það er rjómi 
alheimsins sem leggur stund á 
þessa einu sönnu iþrótt/list og 
það má með sanni segja að skák-
menn séu framar öðrum mönnum 
hvað varðar gáfur og glæsi-
leika. Nú þegar þessari upp-
talningu er lokið þá hljótið 
þiðf kæru skólasystkin, að sjá 
að hin eina rétta leið til vegs 
og virðingar er að gerast virk-
ur félagi i S.M.A. 

Starfsemi S.M.A. i vetur 
er/verður fólgin i þvi að skák-
æfingar verða haldnar hálfsmán-

aðarlega og einnig verður keppt 
við aðra skóla. Eitt af aðal-
verkefnum S.M.A. verður að 
reyna að senda skáklið á fram-
haldsskólamótið nöna i vetur 
og/eða næsta vetur. 

Og svona i lokin: Það væri 
nú alveg stórkostlegt að fá að 
sjá framan i eitthvað af hinum 
veika kynstofni, svo að ekki sé 
minnst á okkar ástkæru kennara, 
á æfingum. (Ef Skúli hefur 
áhuga á að gerast meðlimur þá 
fást nánari upplýsingar um 
félagsskyrtur hjá formanni). 

Með baráttukveðju. 
Formaður. 

<%* & 
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Frá FALMA 
Mánudaginn tólfta nóveirber 

kom nýkjörin stjórn F.Á.L.M.A. 
saman til fundar i myrkrakompu 
félagsins. Þá var kompan gerð 
klár fyrir vetrarstarfið, þann-
ig að nú eru vökvar og tæki til 
reiðu. Lykilinn að konpunni fá 
félagsmenn á herbergi 105 i 
heimavist. 

Siðastliðinn vetur kom f ram 
sú hugmynd að Fálmarar sæju um 
að lifga upp á Möðruvallakjall-
ara með verkum sinum. Ekkert 
hefur orðið af þessu hingað til 
en nö hafa verið keyptir átta 
smellurammar af tveim stærðum 
(40x50cm og 50x60cm). Mynda-
smiðum skólans gefst nú tæki-
feri til að sýna afrakstur 
myrkraverka sinna og vill 
stjórn F.Á.L.M.A. hvetja þá 
alla til skjótra viðbragða. 

Myndirnar purfa ekki endilega 
að vera mjög stórar. Til dæmis 
má raða skemmtilegum myndum úr 
skólanum saman i einn ramma, 
þvi slíkar myndaseriur er oft 
gaman að skoða. Litmyndir eru 
einnig vel pegnar. 

Hið árlega framköllunarnam-
skeið félagsins var haldið 
fyrir skömmu en i sambandi við 
Listaviku á vorönn verður hald-
in ljósmyndasýning, og vonar 
stjórnin að pátttaka félaga i 
henni, sem öðru, verði g6ð. 

Að lokum má minna á að 
F.Á.L.M.A. hefur nú sem fyrr 
staðið fyrir myndatökum á árs-
hátið skólans. 

Fyrir hönd F.Á.L.M.A. 

Pétur Halldórsson 
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Pistill frá leikfélagi 
; .4 f 

"Sperrið eyrun!" 
Eins og við sögðum síðast þá 

er þetta hörkufélag. "Trúi þvi 
hver sem vill!" 

Á haustönn er leiklistar-
námskeið þar sem Jónas Jónasson 
hefur þann heiður að kenna 
fólki i menntaskóla að talaf 
lesa hreyfa sig og meira að 
segja ... þegja. 

Að venju sé Leikfélagið um 
skemmtiatriðin á Árshátið skól-
ansf þar sem hver skemmti sér 
eftir eigin nefi. 

Og viti mennf sú nýbreytni 
er höfð á að samiestur á skóla-
leikritinu er hafin fyrir jói. 
HEYR! HEYR! Fyrir valinu varð 

hið sigilda verk "Maður og 
kona." "Ohjf ohjf ojf ojf 000 
...300 ára gamalt leikrit, 
örugglega hundleiðinlegt, - og 
þóf það væri varla sígilt ef 
það væri leiðinlegt. Fjanda-
kornið, ég fer." 

Jónas Jónasson er leikstjóri 
og áætlað er að sýna fyrir 
þáska. 

Siðan er aldrei að vita nema 
athafnaþörf leikfélaga brjötist 
út á einhvern skemmtilegan hátt 
seinna i vetur. NÚ - já - hvað 
- þá ??? (Syngist) 

Stjórn L.M.A. 

Málflindafélagid Odinn Jafnrétti eda ekki ? 
Mánudaginn 5. nóvember vair 

fyrsti fundur Málfundafélagsins 
öðins haldinn. Umræðuefni á 
fundinum var jafnrétti. Komu 
mjög margir á þennan fund, og 
skiptust menn aðallega 1 tvo 
hópaf kvenmenn með jafnrétti en 
karlmenn á móti. í byrjun fund-
arins bauð Hrafnkell Proppé^ 
fundarstjóri alla velkomnaf og 
kynnti stjórn öðins og frummæl-
endur. 

Fundurinn fór þannig fram að 
frummælendur voru tveirf annar 
með jafnrétti og hinn á m6tif 
og töluðu þeir fyrst en siðan 
var mælendaskrá opin öllum þeim 
er vildu. 

Fyrri frummælandi var Gutti 
(von Kántribæ). Hann talaði um 
sköpun mannkynsins og sagði að 
Eva hefði framið fyrsta glæp 
mannkynssögunnar, með þvi að 
taka ávöxt af skilningstrénu. 
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Hann sagði einnig að konur væru 
óhæfar i karlmannsvinnu, s.s. 
að skipta um dekk á veghefli, 
og að þeirra staður væri eld-
húsið og ekkert annað. 

Seinni frummælandi var Helga 
T6ta (rauðsokka). Hún mótmælti 
öllu þvi sem Gutti sagði, og 
talaði um misrétti i launamal-
um, þó að um sömu vinnu væri að 
ræða. Hún talaði um rangt upp-
eldi á börnum, þ.e.a.s. að 
strákar ættu að vera sterkir og 
gráta aldrei en þær viðkvæmar, 
aumar og undirgefnar. 

Þegar frummælendur höfðu 
lokið máli sinu komu margir 

snjallir ræðumenn upp. Ólafur 
Hinrik Guðlaugsson Henriksen 
Súndfjörð Dýbdal var hvað harð-
orðastur i garð kvenna og kall-
aði þær einskis nýta hluti. 
Siðan svöruðu kvenmennirnir 
fyrir sig og átti þar einna 
besta ræðu Ágústa Björnsdóttir. 
Gutti sást ekki aftur i pont-
unni eftir þá ræðu og Ölafur 
Hinrik o.s.frv. bað kvenmenn á 
staðnum afsökunar vegna orða 
sinna. 

En niðurstöðu fundarins 
töldu fróðir menn án efa vera 
pá að stelpurnar hefðu hakkað 
strákana algerlega. 

I. H. 

I.M.A. 
m i 

í þessari grein var okkur 
falið að kynna Í.M.A., en þar 
sem við álítum að iþróttafélag-
ið sé sjálfkynnt ákváðum við að 
kynna ykkur frekar hvað hefur 
verið að gerast undanfarið og 
hvað við höfum i pokahorninu. 

Örslit leikja og móta 
Þar ber hæst að stelpurnar 

urðu framhaldsskólameistarar 
íslands i fótbolta. Spiluðu 
þær örslitaleik við Fjölbraut 
Akranesi laugardaginn 17. nóv. 

á nýja gervigrasinu i Laugar-
dal. Lyktaði þessum spennandi 
leik með sigri Í.M.A. 1-0. Það 
var Anna Einarsdóttir sem komst 
ein inn fyrir vörn Skagastúlkn-
anna og renndi boltanum örugg-
lega i netið - þegar 5 minútur 
voru til leiksloka. 

í bekksagnamóti kvenna i 
fótbolta sigraði 4.F. 3.X. i 
úrslitum, 2-0. Úrslit hafa enn 
ekki fengist úr bekksagnamóti 
karla i fótbolta, en þar eiga 
2.F og 4.AY (ffi) eftir að leika 
til örslita. 2.F vann hins veg-

57 



ar bekksagnamótið í körfu rétt 
um daginn. 

Nokkrir leikir hafa verið 
spilaðir við VMA. Fyrsti leik-
urinn var i körfu kvenna og 
lyktaði honum 45-3 fyrir Í.M.A. 
Spennandi og jafn leikur! Síð-
an spiluðu strákarnir i körfu 
og unnu að sjálfsögðu einnig 
39-33. Að lokum var svo keppt 
i blaki karla. Pegar staðan 
var 1-1 (fyrir Í.M.A. 1) var 
timanum lokið og úrslitahrina 
verður að biða betri tima. 

Sunnudaginn 2. des. komu 
stelpur úr Tindastól á Sauðár-
króki og kepptu i körfu við 
Í.M.A. Til að gera langa sögu 
stutta sigraði Í.M.A. 76-20. 

FCKAHOKNIÐ 
Framundan eru bekksagnamót i 

körfu og blaki kvenna og blaki 
karla. Eftir jól verður siðan 
skiðagöngumót par sem Ölafs-

firðingar og aðrir munu sýna 
getu sina. Á vorönn hefst svo 
allt aftur með bekkjarmótum, 
framhaldsskólamotum, iþrótta-
deginum o.s.frv. o.s.frv. 

AÐ LOKGK 
Að lokum ætlum við að minn-

ast aðeins á Fjósið (iþrótta-
höll M.A.). Fjósið er opið 
öllum félögum Í.M.A. til afnota 
kl. 16.00-22.00 virka daga og 
allar helgar. Timarnir eru 
flestir skipulagðir og hanga 
uppi timatöflur bæði i gamla 
skóla og i anddyri heimavistar. 
Lykillinn að Fjósinu er & her-
bergi 237 (Vanda). Þangað geta 
allir farið og fengið lykiiinn 
(ef enginn kemur til dyra pá 
gangið bara inn). Eina kvöðin 
sem fylgir pessu er að skila 
lyklinum aftur og ganga vel um 
Fjósið. Það er til dæmis harð-
bannað að fara inn i salinn á 
skitugum skónum - og skiptir 
ekki máli hvort peir eru mikið 
eða litið skitugir. 

VERIÐ EKKI HRÆDD VIÐ AÐ MÆTA 
A ÆFINGAR. GETAN SKIPTIR EKKI 
MALI VJt AÐALATRIÐIÐ ER AÐ VERA 
MEÐ. 

* 

SJÁIMST t FJÓSINU ! 
* 

Vanda-Diana-Erla-Elin-Bj öss i 
og Baldur 
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Ferdasaga 

Það var nývaknað og illa 
girt lið sem mætti fyrir utan 
heimavist M.A. föstudaginn 23. 
nóv. sl. klukkan kortér yfir 
átta. Þar beið 60 manna rúta 
sem étti að flytja mannskapinn 
til fyrirheitna landsins, þ.e. 
að Laugarvatni. 

Þegar við höfðum skorðað 
okkur í hörð sætin (sem áttu 
eftir að gera okkur lifið leitt 
næstu 10 timana eða svo) tókum 
við eftir þvi að tvö fremstu 
sætin voru auð. - Hverja vant-
aði ? - voru það iþróttamenn ? 
Nei. voru það ræðumenn ? Nei! 
Voru það skemmtikraftar ? Nei, 
alls ekki. 

Við hrukkum upp af þessum 
hugleiðingum, þegar gul sport-
bifreið renndi mjúklega upp að 
hlið rútunnar og út stukku 
Sverrir Páll og Jón Már, tveir 
stórir strákar sem höfðu verið 
svo spenntir kvöldið áður að 
þeim kom ekki dúr á auga fyrr 
en undir morgun. Ot úr bilnum 
hlykkjaðist lika Benni formað-
ur, en af einhverjum sökum 
hafði enginn tekið eftir þvi að 
hann vantaði. 

Og þá var okkur ekkert að 
vanbúnaði. Drynjandi vélar-
hljóðið bergmálaði milli húsa 
þegar við ókum út úr bænum - á 
hraða sem hefði komið Nikulási 
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Láda til að roðna af skömm. En 
þrátt fyrir að bilstjórinn 
gerði itrekaðar tilraunir til 
að rjöfa hljóðmúrinn sofnuðu 
sögumenn brátt værum blundi. 
Eftir u.þ.b. 3ja tima svefn 
vöktu okkur ferleg óhljóð, sem 
við nánari athugun reyndust 
vera söngvakeppni milli stráka 
og stelpna. Þetta "skemmti-
lega" prógramm var mjög ólikt 
Jöróvisión en varði samt i 20 
minútur samfleytt. 

Eins og i venjulegum frá-
sögnum af rútuferðum mætti 
segja hér frá sjoppum á leiS-
inni og mismunandi vondum 
pylsum og sósugutli, en hér 
verSur paS ekki gert. Af pess-
ari ferS segir pess vegna ekki 
fyrr en i HveragerSi, en þar 
kunngerSi Valdimar Hafsteins-
sonf tilvonandi forstjóri Kjör-
iss, aS faSir sinn, núverandi 
forstjóri Kjöriss, ætlaði aS 
blæSa is á hópinn. Sem hann 
svo gerSi viS mikinn fögnuS 
menntskælinga (og viS bendum 
lesendum á aS kaupa framvegis 
ls af réttri gerS). Hálftima 
seinna, kl. 17.30, komum viS aS 
Laugarvatni og hlutum þar 
(næstum alveg) hlýjar móttökur. 
I>aS eina sem ekki var hlýlegt 
voru tónsmiðar skólahljómsveit-
ar M.L. sem virtust dálltið 
ómarkvissar á köflum. 

Eftir aS fyrsta kvöldmáltiS-

in, sem var mjög g6S, hafSi 
veriS snædd meS þeim Laugvetn-
ingum hófust leikar. Þeir 
stóSu fram á kvöld, allan laug-
ardaginn eftir aS kennslu i 
skólanum lauk og fram á miSjan 
sunnudag. 

Leikar fóru i stuttu mali 
þannig aS liS okkar unnu tiu og 
hálfa grein af fimmtan möguleg-
um. Okkar menn biSu lægri hlut 
i körfuknattleik karla, stærS-
fræSi, ölsen-ólsen og mælsku-
list. Athyglisvert er aS maSur 
nokkur, afar langur og gler-
eygSur og kenndur viS fræga 
persónu i barnasögum, t6k þátt 
i þremur af þessum greinum: 
körfuknattleik, stærSfræSi og 
ólsen-ólsen. Einnig hefur þvi 
veriS hvislaS aS hann hafi set-
ið á fremsta bekk i mælsku-
fceppninni og horft undarlega i 
augu keppenda okkar. Ekki tók 
hann þátt 1 minigolfi og hefur 
engin skýring fundist á þvi 
hvers vegna ekki gekk betur 
þar. Við gerðum nefnilega jafn-
tefli i minigolfi. Við unnum 
svo afganginn, enda miklu betri 
en keppinautarnir. Taka má 
fram að fararstjórarnir héldu -
og halda víst enn - að sigurinn 
sé að þakka styrkri liðsstjórn 
þeirra. Það er auðvitað hreinn 
misskilningur. 
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með. (Svo var lika Bubbi aS 
trufla). 

KL. 20.00 : Kvöldvaka. 
Já já. 

Sunnudagur 25T nóveitber. 

KL. 11.00 : Blak karla. 
Aftur létt i blakinu! 2 - 0 

fyrir okkur. 

KL. 13.00 : Mini-Golf. 
Didda + Benni. Hetjurnar 

gerSu jafntefli. 

KL. 13.00 : Handbolti kvenna. 
Vanda var i liðinu. (Körfu' 

boltataktar ?) 1 3 - 7 fyri, 
I.M.A. 

KEPPNI LGKIÐ 

íþróttamenn ársins: 
Dóri, Toddi, Bjarni, skúli. 

ÞakiS lyftist: 
Sverrir Páll + aSrir áhorfendu-

FXRTR UTAN ALLT HTTT 

AS sjálfsögSu var ekki ein-
asta markmiS ferSarinnar aS 
sigra Laugvetninga i iþróttum, 

þó aS viS færum létt meS þaS. 
Hin hliSin & ferSinni var aS 
kynnast krökkunum og staSnum, 
skemmta sér og öSrum. ViS úr 
M.A. kynntumst líka betur inn-
byrSis og jafnvel náiS. ÞaS 
var eitthvaS svo "kósi" and-
rúmsloft þegar búiS var aS 
slökkva ljósin og fólk skrafaSi 
saman i hálfum hljóSum ofan i 
svefnpokunum. ESa hressandi aS 
syngja saman, viS gitarundir-
spil, gamla slagara og danskar 
drykkjuvisur. 

Á laugardagskvöldiS, eftir 
liflega kvöldvöku, þar sem báS-
ir skólarnir lögSu til atriSi, 
héldu heimamenn þar sySra ball 
til heiSurs okkur hinum og 
fengu Bubba og "FjármagniS" til 
aS halda uppi stemmningunni 
fram eftir nóttu. Var paS mál 
manna aS peir hefSu ekki skemmt 
sér svo vel lengi. Ekki af þvi 
aS hljómsveitin væri neitt sér-
stök heldur vegna þess aS allir 
voru ákveSnir i aS skemmta sér. 
Af ofangreindum ástæSum vöknuS-
um viS enn seinna á sunnudags-
morgni heldur en á laugardags-
morgni. 

Um klukkan 4 e.h. á sunnudag 
héldum viS aftur af staS heim i 
heiSardalinn og var nö greitt 
fariS og litiS stoppaS vegna 
timaleysis. Á heimleiSinni var 
horft á videó hlustaS á F.H. 
bursta Honved og spilaS bridds 
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við erfiðar aðstæbur. Ekki má 
heldur gleyma söngnum þar sem 
KrókódilamaSurinn var i efsta 
sæti vinsældalistans. 

t STOTTU B*LE 

Það voru þreyttir en ánægðir 

menntskælingar sem renndu i 
hlað heimavistarinnar klukkan 
hálftvö aðfaranótt mánudags og 
ekki spillti fyrir fri fram aS 
löngu daginn eftir. 

kcni G. og 
Guðlaugur Þ6r 
VandaSig. 
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