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SPJALL 
Vörið er komið og grundirnar 

gróa. 
Þessi vetur sem nú hefur 

kvatt okkur mun sennilega lengi 
i minnum hafður vegna mikilla 
truflana sem orðið hafa á 
kennslu og ekki siður félags-
lifi i þessum skóla og fleirum. 

Pað er ekki auðvelt starf 
sem fráfarandi stjórn Skóla-
félagsins hefur haft með hönd-
um. Að reyna að halda félags-
lifi i skóla þegar stórum hluta 
skólaársins er hreinlega sleppt 
ör er ekkert grin, enda hefur 
ekki reynst mögulegt að halda 
uppi hefðbundnu félagslifi og 
aðsókn oft verið slaem. Reyndar 
er mesta furða hvað sum félög 
hafa þó starfað vel og má þar 
nefna að stærsta félag innan 
Skólafélagsins, Í.M.A., hefur 
unnið mjög Vandað og gott starf 
og að Listadaganefnd hefur 
haldið eins fast og unnt var 
við sinar fyrirætlanir. 

En þó að á móti blási þýðir 
ekki að gefast upp og leggjast 
i kör. Nýrrar stjórnar og nem-
enda biður erfitt en jafnframt 
heillandi starf næsta vetur en 
ljóst er að leiðin getur aðeins 
legið upp á við. Okkar er að 
ákveða hallatöluna. 

Svo að ég slái nú aðeins á 
léttari strengi er rétt að ég 
greini frá þvi sem spamaður 
blaðsins sagði mér, en eins og 
öll betri blöð hefur Muninn 
einn slikan i þjónustu sinni. 
Þessi spámaður, sem við skulum 
bara kalla Atla, beitir mjög 
sérstæðri en þó gamalli tækni 
við sinar spár, nefnilega 
þeirri að hann ræður þær af 
flugi og annarri hegðun hjá 
þeirri fuglategund sem íslend-
ingar miða sumarkomuna við, 
lóuna. Lóan er, eins og segir I 
kvæðinu eftir skáldið, þekkt 
fyrir það að segja mönnum fyrir 
um ókomna atburði þannig að i 
rauninni er Atli aðeins tengi-
liður okkar við lóuna. 

Skilaboðin eru eitthvað & 
þessa leið: Einhverja ótil-
greinda helgi um mitt sumar 
munu nemendur M.A. og margir 
margir fleiri flykkjast af ein-
hverjum óskiljanlegum hvötum 
austur á bóginn og safnast 
fyrir á einum og sama staðnum. 
Þessi staður er ekki nánar til-
greindur en hann ku eiga eitt-
hvað skylt við skógrækt og 
vatnaskrimsli. Þarna á þessum 
fyrirheitna stað munu ung-
mennin, að sögn lóunnar, stiga 



villtan dans og sameinast I 
einhverskonar óskilgreindum 
skapandi félagsanda, hugmyndir 
munu fæðast og samstarfsandi 
eflast. 

Ég sel það ekki dýrara en ég 
keypti, en einhvernveginn hef 
eg á tilfinningunni að þetta sé 
fyrirboði öflugs félagslífs 1 

M.A. og fleiri skólum næsta 
vetur. 

Gangi okkur öllum vel i 
prófunum, 

GLEÐILEGT SUMAR, 
með formannskveðju, 

Bggert Tryggvason 

Ástkær skólasystkin! 

Nú, er bændur eru farnir að 
bera sklt á tún og hin íslenska 
sauðkind um pað bil að ljúka 
tilburðum, þá gerist það hér í 
skóla að skólafélagsstjórn sú 
er setið hefur í vetur parf að 
láta af störfum, c'est dommage! 

En kæru vinir. 
Látið ekki hugfallast. 
Látið ekki hugfallast. 
Látið ekki hugfallast. 

NEIl 
Þið megið ekki með nokkru 

einasta möti láta pað spyrjast 
að þið látið hugfallast. Það 
er nefnilega svo fjarri laqi að 

sé einhver ástæða til þess. 

Þvi sjá: 
Nýkjörin og fersk stjórn 

hefur þegar hafist handa við að 
bæta félagslega aðhlynningu 
nemenda hér á bæ þannig að 
allir ættu að geta litið björt-
um augum á framtiðina. 

ELsku vinir minir! 
Ég vil fyrir hönd fráfarandi 

stjórnar þakka ykkur öllum sam-
starfið og óska ykkur góðrar 
lukku á komandi árum. 

Bernharð Valsson 



ELLIN 

í hrukkur þess hæruskotna 
er heimurinn skorinn með flúr. 
í andvarpi öldungsins lotna 
er ævin i moll bæði' og dör. 
Það geislar af gráhærðri konu 
glampi hins lifsreynda mans. 
í hverri athöfn hins aldna 
má eygja lifsreynslu hans. 
Hver sorg er hann þjakaði þungan 
og þrautir er fékk hann ei breytt. 
Öll gleði er gagntók hann ungan, 
öll góðsemd er honum var veitt, 
öll veraldar fallvalta fegurð 
er falin í andliti hans 
sem séð hefur mannanna syndir 
og sálirnar stiga sinn dans. 

***************************************** 

Þetta ljóð er verðlaunaljóð Listadaga 85. 
Höfundur: Sigurður Ingólfsson. 
***************************************** 



GUÐ 

Hvað veldur. Hvað veldur ? í æðum er eldur 
svo ólgar blóð. Hver heldur 
um sál mina, höfuð og hjarta ? 
Ég horfi i logana bjarta 
á kirkjunnar altaris kerti 
þar Kristur mig örlitið snerti. 

Svo ris ég á fætur og geng út um guðshóssins dyr 
og glápi á veröld hvar enginn maður er kyrr. 
Hvar^ég er eitt peð & skákborði himinsins handa 
og hugsun min aðeins einn tónn I ðperu Guðs. 
Þeirri óperu er þekkir ei lög eða mörk milli landa 
og leynist I hverri athöfn hins daglega puðs. 
í hljómkviðu Drottins má fölskustu tónana finna 
og fegurstu hljóma sem sál vorrar jarðar fær greint. 
Og Drottinn hann grætur og gleðst vegna hljóðfæra sinna 
pvl glaumurinn stöðvast ei fyrr en allt verður reynt. 
Og tilbrigðin streyma og taktur er eillfðar sleginn 
uns tónleikar enda er lokahljómi er náð. 
En hætt skal ei áður þó fjöldi manns yrði feginn 
pvi flytja skal tónverk til enda pó hvlldin sé práð. 

Sigurður Ingólfsson 3.A. 
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RÍÐUM, RÍÐUM.. 
Klámsaga ? 
Nei ekki aldeilis. 
í þessum stutta pistli ætla 

ég að segja álit mitt á hestum, 
hestamennsku og þeim mönnum sem 
slikt sport stunda. 

1. Hesta tel ég af hinu illa 
komna og það er sannfæring að 
sköpun peirra er verk djöf-
ulsins. 

2. Hestamennska er að mínu 
áliti heimskuleg iprótt. Eg á 
bágt með að imynda mér að nokk-
ur heilbrigð mannvera geti haft 
gaman af þvi að hristast sundur 
og saman á dýrbaki og eiga á' 
hættu að hljóta skaða af, s.s. 
nýrnalos, heilahristing og 
hjartaflökt. 

3. Hestamenn eru að minu 
mati mestu truntar og sadistar 
og skal ég útskýra þá kenningu 
mina stuttlega: 

Fyrir pað fyrsta taka þeir 
niðpungt ferliki úr leðri 
(hnakk) og skella á bakið á 
hestinum (pað er til að honum 
liði betur. Það er ekki verið 
að hugsa um hestinn). ölar lafa 
niður úr hnakknum og eru pær 
hertar gríðarlega um kvið 
hestsins svo að hann bólgnar og 
blánar (pað er til að engin 

hætta sé á að maðurinn detti og 
meiði sig). Því næst er munnur 
hestsins fylltur af járni, 
gjarnan dálitið ryðguðu. Járn 
petta nefnist mél. Ör mélunum 
öðrum megin liggur sver kaðall 
aftur fyrir haus hestsins og 
alla leið yfir i mélin i hinu 
kjaftvikinu. Kaðallinn gegnir 
pá þvi hlutverki að strekkja á 
munnvikjum hestsins, t.d. við 
hátiðleg tækifæri pegar láta 
parf hestinn brosa. Annars er 
pað trú min að mélin og kaðall-
inn gegni aðallega tvennum til-
gangi. Annars vegar til þess að 
hestamenn geti rifið í kaðalinn 
og látið hestinn stoppa, beygja 
eða hvað það nú er sem hann 
ætlar sér með dýrið. Hins vegar 
eru mélin til þess að hrossið 
geti siður gefið frá sér kvala-
6p þegar togað er af þjösnaskap 
í kaðalinn. Einnig eru hrossin 
lamin með svokölluðum reiðpisk 
og þegar i hös er komið eru þau 
skröpuð með naglabretti. Slik 
athöfn nefnist kembing. Mesta 
niðingsverkið er þó þegar 
hestamenn ætla að gera hross-
unum ægilegan greiða. Greiðinn 
er nú bara sá að niðþung stykki 
eru NEGU neðan á lappirnar á 
hestunum. " Til að þeir verði 
ekki eins sárfættir i urð og 
grjóti ", segja hestamenn. 

10 



Eins og f ram kom áðan er það 
tiltrú mín að hestar séu sköp-
unarverk djöfulsins. Þeir þjást 
af grlðarmikilli heimsku sem 
felst i því að leyfa hestamann-
inum að ráðskast með sig og 
kvelja eins og þegar hefur kom-
ið fram. Einnig má það teljast 
heimska að reyna ekki að ná 
fram hefndum. Að vlsu telst það 
bðt í máli fyrir hestana að 
sjúkdómar þeir sem ég nefndi 
áðan fara að hrjá hestamenn 
eftir nokkur ár I faginu. 
Einnig fylgir stöku morðtilraun 
sem lýsir sér þannig að þjösn-
inn hendist af baki. Það hefur 
gjarnan í för með sér hálsbrot, 

hryggbrot eða annars konar 
brot. Sé hesturinn verulega 
heppinn, fær þjösninn andlát. 

Af ofangreindu má ráða að 
hvorki hestar né hestamenn eru 
neinir englar þótt hinir síðar-
nefndu verði það stöku sinnum 
af völdum hinna fyrrnefndu. Ég 
vona að boðskapur þessarar 
greinar komist til skila og 
fólk varist þessar skepnur þvi 
auðsjáanlega eru þetta "farlige 
dyr", svo ekki sé nú talað um 
hina drykkfelldu eigendur 
þeirra. 

Með kveðju, 
Hrossagaukur. 

11 



Viðtal við Bubba Morthens. 

Nú á dögunum fengu "Velvak-
andi og bræður hans", sem eru 
blaðamenn á Munin, veður af 
þvi að gamla brýnið Bubbi 
Morthens væri i Bænum. Auðvitað 
var þarna á ferðinni efni i 
f rétt en það er einmitt starf 
"Velvakanda og bræðra hans" að 
safna fréttum á siður málgagns-
ins (eitt af mörgum). Ekki orð 
meira um það. Við stormuðum 
niður í Sjalla og settum okkur 
i stellingar. Það er óþarfi að 
hafa mörg orð um Bubba svo við 
snúum okkur þá bara beint að 
spurningunum. 

Sp. HVenær kemurðu fyrst opin-
berlega fram ? 

B.M. Kringum "75 - "76 á póli-
tiskum samkomum, Hernámsand-
stæðingum, Alþýðubandalaginu, 
Fylkingunni. 

Sp. En pú hefur ekki hljóð-
ritað neitt fyrir þann tima ? 

B.M. Nei, ekkert svoleiðis. 

Sp. Hvernig stóð svo á pvi að 
hljomsveitin utangarðsmenn var 
stofnuð ? 

B.M. Það var i gegnum ísbjarn-
arblús og Danni og Mikki aug-
lýstu eftir trommu- og bassa-
leikara og par komu tveir 
ágætir menn og upp frá þvi 
stofnuðum við Utangarðsmenn. 

Sp. Hvernig augum lítur pú á 
pað tímabil sem pú varst í 
Utangarðsmönnum ? 

B.M. Það var blómlegt frisk-
legt tímabil svona eins og vor-
ið. Vbrið fæðist til þess að 
deyja og gefa sér eitthvað 
nýtt. 

Sp. Nö hætta Utangarðsmenn og 
Bgó er stofnað. Eru petta, eða 
voru ólikar hljómsveitir ? 

B.M. Jáf Ðgó var miklu meló-
diskari hljómsveit, fyrri plat-
an þeirra var svona létt popp 
en seinni platan var ivið 
þyngri. 

Sp. Voru þær 
öðru leyti ? 

eitthvað ólikar 

B.M. Jáf það segir sig sjálft. 
Þetta voru ólikir einstaklingar 
sem voru til að byrja með. Að 

12 



vísu komu Maggi og Rúnar inn í 
og þar með fór mórallinn dálít-
ið niður. Maggi er erfiður 
maður að vinna með og það er ég 
líka. 

Sp. Nú svo leysist Bgó upp og 
þý stofnar Das Kapital, eða þú 
og Mikki er það ekki ? 

B.M. 6g. 

að vísu mjög góðir taktar þarna 
inni á milli þannig að það er 
kannski ekki hægt að segja að 
þetta sé algilt. En þegar þú 
lítur yfir vinsældarvalið á 
listanum og sérð hvað liggur á 
þeim, þá er þróunin mjög svipuð 
og hún var áður en Utangarðs-
menn komu fram. Kannski út af 
því að Kapitalið var sett sam-
an. 

Sp. Sem minnir kannski mikið á 
Utangarðsmenn, ef til vill 
afturhvarf til gamalla tíma ? 

Sp. En stóð ekki til að Das 
Kapital starfaði að hluta til í 
Bandaríkjunum ? 

B.M. Já, að mörgu leyti, en 
samt ekki. Hins vegar var ég 
orðinn dálítið þreyttur á Rás 
2, og þeirri mötun sem átti sér 
þar stað. 

Sp. Komin kannski meiri póli-
tík inn í þetta ? 

B.M. Já og neif heldur Rás 2 
virðist vera stofnuð af svona 
hóp af krökkum hvaðan af land-
inu sem er. Það er allt gott 
um það að segja en að mínu mati 
eiga útvarpsstöðvar að vera til 
þess að vera skapandi, ættu að 
geta gefið af sér eitthvað nýtt 
og það var búið að binda miklar 
vonir við Rás 2 og mér finnst 
hön hafa brugðist algerlega í 
einu og öllu svo til. Það eru 

B.M. Neif en Das Kapital er 
stofnuð þar en ekki til að 
starfa þar. Að vísu voru Amer-
ikanar i henni en það stóð til 
að D.K. gerði samning við 
Skandinaviuf og það er opið enn 
þá. 

Sp. Sólóplötur, þú ert búinn 
að gefa út slatta af þeim, er 
það ekki ? 

B.M. Júf Blúsinnf Plágan, 
Fingraför, Ný Sporf ég held að 
þetta séu þær. 

Sp. Finnst þér skemmtilegra að 
vinna með sólóplötur heldur en 
með hljómsveit ? 

13 



B.M. Já, töluvert. Þar ræð ég 
jú öllu. 

Sp. Nö ert þú að kynna nýja 
sólóplötu, hvernig plata er 
þetta? Er hún lík þeim fyrri? 

B.M. Já, hún er bæði lík og 
61ik. Hún er kannski skyldust 
Fingraförum en hún er samt 
ólík. 

Sp. Er þetta góð plata ? 

B.M. Já mér finnst petta besta 
plata sem ég hef gert eða segir 
maður pað ekki alltaf ? 

Sp. Jú, allavegana svona upp á 
móralinn. 

B.M. Nei, nei alls ekki, ég 
meina þetta frá minum dýpstu 
hajartarótum. 

Sp. Víkjum nú ögn að pér 
sjálfum. Hvernig maður er 
Bubbi ? Egóisti ? 

B.M. Já, ég held að ég myndi 
ekki prifast ef ég hefði ekki 
egó. Ég held að það sé engin 
manneskja sem til er sem á ekki 
egó. Það er svona frumskilyrði 
bara til að prifast og mynda 
sjálfstætt mynstur. En hvernig 
ég er það læt ég aðra um að 
dæma. 

Sp. Margir pínir textar eru 
ádeilutextar. Færðu kikk út úr 
þvi að syngja þá ? 

B.M. Nei, það geri ég nú ekki. 
Hins vegar þá finnst mér pers-
ónulega að ef ég hef eitthvað 
að segja í textanum og oftast 
hefur það byggst út frá þeirri 
formúlu að ég hef tekið ákveðið 
þema fyrir og unnið út frá þvl 
eins og t.d. á sólóplötunni að 
sú plata fjallar svo til ein-
göngu um kvenfólk. Og þar er 
ekki mikið um ádeilutexta þar, 
ég held að það sé ekki einn, 
þannig að það er misjafnt. En 
hins vegar fæ ég kikk út úr 
allri músik sem ég syng. 

Sp. Hvernig list þér á músik-
þróunina á íslandi í dag, nýju 
hljómsveitirnar ? 

B.M. Það er ekki mikið sem 
ristir hátt finnst mér. Mér 
finnst þetta svona ákveðin lá-
deyða i þessu en samt þeir eru 
með músiktilraunir i Tónabæ sem 
ég vona að gefi eitthvað af 
sér. Nú Hollywood hefur verið 
að opna fyrir lifandi tónlist 
það er aldrei að vita nema 
fleiri bönd komi út frá þvi sem 
er að ske þar. Annars hef ég 
verið i svona músiklegri ein-
angrun frá því um áramótin 
þannig að ég á ekki gott með að 
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svara þessu eins og ég aetti 
kannski að geta. 

Sp. Hvernig stendur á þvi að 
ekki er meira lif i þessu en 
raun ber vitni ? 

B.M. Videóið, það er mjög 
erfitt fyrir hljómsveitir hér á 
íslandi að spila "life" þegar 
krakkarnir eru búnir að horfa á 
videó sem kostar fleiri millj-

ónir og þau þekkja ekki orðið 
þennan miðil öðruvísi en útfrá 
videóböndum og svo koma þau á 
tónleika og sjá bara venjulegt 
band með venjulegar græjur sem 
soundar "life" og þau labba 
bara í burtu. 

Sp. Að lokum, finnst þér Tópas 
góður ? 

B.M. Já, Tópas er fínn. 
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Smásaga, 
í priSja stigagangi til 

hægri á efstu hæS í lbúSinni 
til vinstri, þessari safirgrænu 
meS bleiku smarögSunum fyrir 
neSan sundlaugina og 
brilljantiniS meS greiSuna, býr 
HörSur landkönnuSur. í 15 ár 
hefur HörSur unniS hörSum hönd-
um aS landmælingum mjólkurbrúsa 
og beinni stefnu á pólstjörn-
una. MeS hjálp áttavita hefur 
honum ekki ennþá tekist aS 
finna kjörbúSina sem er á vegum 
Sambandsins fyrir neSan hvita, 
húsiS meS hvlta pakinu. Svona 
pvæla er skiljanlega meS öllu 
óskiljanleg, en á hverjum degi 
fær HörSur hótanir uppá llf og 
dauSa sem eru aS verSa búnar aS 
sjöga úr honum allan merg og 
andlegt por og prek, • I stórum 
skömmtum. Löngunum hans er aS 
ljúka viS petta var hans hinsta 
von, hann yrSi aS ná sambandi 
en enginn hefur eyru I augna 
staS. 

Á öldum hugans svlfur hann 
um borS. SkipiS vaggar undir 
fótum hans og seglin blakta I 
vinstri hafgolunni, eftir gár-
uSum haffletinum peysir dönsk 
nektardansmær fáklædd I grárri 
lopapeysu á háfættum hvitum 
Islandshesti frá SkörSugili I 

SkagafirSi, aldrei I lífinu hef 
ég séS jafnfagra stúlku þeysa á 
bólakaf I saltan sjóinn, sæ-
löSriS slettist I andlitiS á 
mér og áhöfnin ælir fyrir borS, 
en undir borSi situr skipshund-
urinn og borSar flís úr skyrinu 
sem PjóSminjasafniS var eitt-
hvaS aS pvælast um meS áriS. 
Traustur vinur bergmálar meS 
kveSjum I seglum á frívaktinni, 
en skipstjórinn mælir meS pví 
aS ekki sé veriS aS pvælast meS 
farpega um borS I svona hættu-
legum safaríleiSöngrum, helvit-
is köggullinn pykist vera gaur 
bara af pví aS eldavélin er 
sjóveik. 

Á Krlt hittum viS dauSa-
drukkna menntaskólanema sem 
spiluSu nr.2, sá sem er nr.2 
fær aS halda áfram og hinir 
lika, aldrei I llfinu hef ég 
spilaS jafnskemmtilegt spil. 

Vandamál skapaSist pegar viS 
tókum land I Basel 1 Sviss pví 
prófessorinn sem var böinn aS 
vara fullur allan túrinn fór I 
fýlu og vildi ekki koma meS I 
land fyrr en viS fundum Rússn-
eska fyllibyttu sem var búin aS 
vera á fyllirli síSan i bylt-
ingunni. Honum einum tókst aS 
ljúga prófessorinn meS okkur I 
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búðarráp, með því að segja hon-
um að hann væri fyrrum aðalrit-
ari kommúnistaflokksins rússn-
eska sem hann reyndar var en 
bara búin að gleyma. Við þrædd-
um dimm fátækrahverfin, full af 
kámugum börnum með biðjandi 
eyru og bólugröfnum unglingum 
uns við' hittum bakari sem seldi 
okkur kringlur með vinsemdum á 
spottpris. Fyrir utan slæptust 
rottur feitar af bitum almætt-
isins. 

Þegar kvöldaði leigðum við 
okkur herbergi á gistiheimili 
með góðu yfirlæti fyrir tvo, en 
hinir sváfu þangað til þeir 
teygðu úr sér þa var prófess-' 
ornum hjólað niðrl skip sem 
hélt úr höfn eftir hálftima. 
Kokkurinn lék nokkur létt lög á 
teskeiðina á leiðinni út, en 
dimm dularfull þokan læddist 
með fjðlubláu hafinu og kaf-

færði okkur ásamt rigningunni, 
sem buldi á dekkinu og rann 
niður kýraugun svona undarlega 
blaut, köld og hressandi. 
Niðri i káetu sátu kyndararnir 
i verkfalli og hlýjunni og 
nöldruðu yfir lélegu kaupi á 
seglskipum. Nú var alvara að 
færast i leikinn ólgandi brimið 
skall á skipsskrokknum og 
flæddi yfir dekkið, skipið 
kastaðist til á öldum hafsins i 
7050 andartök velktumst við um 
i reiðileysi fyrir utan brjál-
æðiskastið sem skipstjórinn 
fékk pegar hann uppgötvaði 
hvernig kokkurinn drýgði súp-
urnar og Hörður og kyndararnir 
hættu að nöldra. 

gistiheimili 
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Við gröf Shelleys eftir Oscar Wilde 

Sem dauðir kyndlar hvllu dauðs manns við 
sjást Kyprustrén á verði um máðan stein 
þar böstað á sér næturuglan ein 

og eðlan gimsteinshreistruð á sér grið. 
Hvar blóðrauð eitruð bikarjurtin grær 

1 blíðu og skjóli pýramídans par 
sem Svings 1 myrkri sveimar allsstaðar 

og sálu grafarinnar verndað fær. 

Æ má finna í iðrum pinum frið 
og endalausa hvíld, 6 móðir jörð. 

En pér liði best i berserks nið 
pess bláa geims er stæði um pig vörð. 

Hvar djúpið gleypir fley með fleginn kvið. 
Hvar fögur rls upp klettasyllan hörð. 

Sigurður Ingólfsson 3.A pýddi 
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Þið þarna Jónar. 
Hann þætti líklega hálfvita-

legur, maðurinn sem yndi sér að 
manni og spyrði háalvarlegur: 
Hugsarðu einhvern tímann? Hann 
væri ekki svaraverður. Eða 
hvað? Hugsar Jón einhvern 
timann? 

Þú sem ert menntaskólanemi, 
leiðir þú einhvern tímann hug-
ann að gildi menntunar, ástæð-
unum fyrir að þú ert hér i 
skóla, hvort skólakerfið sé 
réttlátt og skynsamlegt 
o.s.frv.? Dettur þér nokkurn 
tímann í hug hvort þú með við-
horfum þinum og framkomu stuðl-
ir að óhamingju annarra? 
Hugsar þú einhverju sinni 
alvarlega um misskiptingu valds 
og auðs í heiminum, hvernig 
stór hluti mannkyns þjáist af 
hungri og liður fyrir stríð og 
yfirgang annarra? Reynirðu 
nokkru sinni að komast að 

niðurstöðu um lifið og tilver-
una; hvort það varðar þig 
sjálfan og þitt nánasta um-
hverfi, gildi þess og tilgang, 
eða allan heiminn, vistkerfið í 
öllu sínu veldi? 

Þér finnst kannski að ekkert 
vinnist með þvi að hugsa á 
slíkan hátt en kemst þó fljótt 
að raun um annað. Þú tekur 
afstöðu til þess sem þú ert að 
gera hverju sinni, hættir að 
láta berast með straumnum; 
metur og vegur lífið og tilver-
una og áttar þig betur á því 
hvort þú ert á réttri leið eða 
hvort þú ættir að breyta stefnu 
þinni. Framtið heimsins og 
hamingja er undir þvi kominn að 
Jón hætti að láta aðeins séra 
J6n um hugsanir og ákvarðanir 
en taki sjálfur til slikra and-
legra starfa. 

Séra Jón. 



Ast 

Mjúkir tónar 
strjúka loftið 
likt og vorgolan vanga. 
Og þegjandi söngur 
augna þinna, 
syngjandi þögn 
vara þinna, 
veita mér unað og frið. 

höf. 
Mars 
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Fjórði U 
Hvaðan komu þau, hvert fóru 

þau? 
Þið munið hann Jörund, el 

Puerco ekki Ragga (ekki Hall-
björn), den lille byflue, 
fjólublátt ljós við Hallgrím, 
Zetorinn og Svövu, Pálma 
skrykk, Einar bíbí, önnu með 
hárið, Steinu stoned, Birnu 
beljuaugu, Baldur bláa, Gunso 
the great og Gumma þjappara, 
Stebba staurfætur og fleiri 
gamla svallara. 

Hvað er þetta rugl að gera í 
Munin? 

En þetta var nú enginn 
venjulegur bekkur. Hvaða bekk-
ur? Nö auðvitað 4.U. Þjóðsaga 
í lifanda lífi. Ekki er 61ík-
legt að ykkur þ.e.a.s. mennt-
SKÆLINGA fýsi að vita örlög og 
og afdrif þeirra EINSTAKLIN3A 
er blésu lifi í leik og starf 
skólans. Og því þvi höfum við 
hér i þessum pistli, vegna 
fjölda áskorana, ákveðið að 
uppfræða ykkur litillega um 
þetta ágæta mannfólk. 

Uppruni þessa fágæta bekkjar 
er vandfundinn en vísast hér 
með I THE UNEXPLAINED bls. 
2*5%($) I öðru veldi, er þetta 
ekki sniðugt, ha-ha-ha-ha lala-
la satana perkala Steinunna 
eranna íanna Finnlandía. En 

snúum okkur aftur að ylhýra 
móðurmálinu 

Eftir að leiðir skildust 
aðfaranótt 18. júni sælla minn-
inga hafa meðlimir bekkjarins, 
hinn samrýndi h6pur, haldið á 
vit hins 6kunna, ýmist I fram-
haldsnám eða lifað og leikið 
sér. Og sumir hafa reyndar 
gert hvort tveggja. 

Ármann Ingólfsson: Hann fór 
I Hásk61a íslands og vinnur þar 
við spjaldskrárritun og síma-
vörslu fyrir aðeins krónur 
14.000 á mánuði en það er I 
g6ðu lagi þvi hann fékk styrk 
frá "halfbright" stofnuninni 
til framhaldsnáms I U.S.A. 

Anna Ágústa: (Þessi með 
hárið) Fllaði ekki Finlandia og 
fór á Frón (hvað eru mörg f í 
þvi). Vinnur nú I Reykjavík á 
Reiknistofu bankanna og sést 
oft I Safarl(k). 

Birna Baldursd: Hön stundar 
nám við Bréfaskóla íslands og 
stúderar sauðfjárrækt og súr-
heysverkun ( oj bara sveitó ) 

Dagur Georgsson: (Daddi 
dúdda) F6r I haust til France I 
hörku rómance, bauð þeim upp I 
dans með miklum glans en kunni 
ekki óla Skans. Þá kom mamma 
hans og sagði "Daddi minn, þú 
meikar ekki sans" og t6k hann 
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burt frá Frans. Og nú arbejder 
han i Islandsbanken paa Huse-
vig. 

Einar Stefán: (Bibi). Hann 
koksaði sneinma á læknisf ræðinni 
og lét sig hverfa suður á nes 
og fór að baka (vandræði) en 
var aldrei i formi svo að hann 
týndi systur sinni í hádeiginu. 
En hún finnst alveg örugglega 
(just listen). 

Erling Ingvason: Hann hóf 
forskólanám i tannlæknadeild 
H.í. En varð svo óvart pabbi 1 
miðjum prófum. Og var þvi ekki 
seinna vænna að setjast niður 
og hugsa ráð sitt. Fluttist 
hann siðan norður yfir heiðar 
(ekki Guðmund Heiðar) og stund-
ar sjóinn. 

Gigja Viðarsdóttir: F6r í 
barnapössun til Sverige og það 
eina sem frést hefur af henni 
siðan er að, Baldur dansaði við 
mömmu hennar á Broadway um dag-
inn (ekki allan daginn)(punkt-
ur) 

Ballgrínur Einarsson: Týnd-
ist i rafmagnsverkfræði snemma 
hausts. Þeir sem hafa orðið 
hans varir eru vinsamlegast 
beðnir um að hafa sarnband við 
næstu strandstöð landssimans 
strax. 

Jöhann Ingason: Heldur ræður 
á Junior Chamber fundum við 
mikinn fögnuð áhörfanda. Lftn 

helgar leggur hann gulu hætt-
unni fyrir utan nætursöluna og 
biður átekta. 

Hrefna Hagnúsdöttir: Fór i 
viðskiptafræði, þótti algjört 
æði, nú búa þau saman bæði (hún 
og Ólafsfirðingurinn) og borða 
saman fæði og eru með heymæði í 
ró og næði. 

Bagnar Hlenur: (el puerco, 
tækjavörður, þessi sem er ekki 
með hárið). Stundar nam i raf-
magnsverkfræði og hyggur á 
fyllerí á 16. júní. Ryksugar 
ekki stigagangana i H-inu 
framar. 

Lilja Bagnarsdöttir: Fiktar 
enn i hárinu á sér og vinnur 
sem plastpokamær i Hagkaupum. 

Stefán Ölafsson: Kennir i 
Hrisey, býr í sumarbústað Árna 
Tryggvasonar og hann vonar að 
hann eigi von sonar með alls-
konar konum. Hann er nefnilega 
ekki Gallói. 

Steingrinur Birgisson: 
(Stónpí Stanford) . Allt of 
spakur i borginni og stöderar 
af kappi og hrósar happi yfir 
að vera tappi (sittu lappi) 
(heyrðu snöggvast snati minn.) 

Sigriður Rögnvaldardóttir: 
Vinnur á reiknistofnun og ræðir 
við menn. En allt i senn er hún 
kennd við menn og det er nu 
den. Hún dúxaði líka i ís-
lensku. 

Steinunn Guðnundsdóttir: 
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Eins og kerlingin sagði þá 
er hún Steina í Finnlandi innan 
um ryðfri hnífapör og stöðuvötn 
og stúderar arkitektúr. Leikur 
sér við Finna og ma nú minna á 
að þetta er stölkan með grýlu-
hárið og hamborgaralyktina. 

Svava: Við erum ekki vafa 
Svava, eyrun lafa ofan í 
ávaxtasafa og þá þarf að kafa 
en skyldi hún hafa? (sundfit) , 
spyrjum afa. Hún Svava okkar er 
í bændaskólanum á Hvanneyri og 
er I þann veginn að gera allt 
brjálað og ekki orð um það 
meir. 

Orri Árnadóttir: (Ef Kjarni 
er að lesa þa stopp). Kennir 
eðlisfræði o.fl. í Gagganum í 
Mosfellssveit. Hann hefur ekki' 
mikið álit á æskunni (les bara 
ABC) en Ladan hans klessta var 
ekki upp á sitt besta svo hann 
fór upp á Grund og náði sér í 
nokkra hesta. Nylega hefur hann 
öðlast umboð fyrir Júgóslavnesk 
gæðavín og sannast þar að hann 
hefur ekki gleymt okkur hinum. 

J6n Stefán: In Deutschland 
gibt es ein Reich ein Mann ein 
Fuhrer und ein Islandischer 
Student. Er hat so lange zeit 
in die Bundesrepublik bleiben 
worden wollen verheiraten ge-
wesen (ekkert vesen). Svo fékk' 
hann íslenskt lambakjöt i jóla-
gjöf (meira að segja lifandi) 

stóð sig samt vel í verkfræð-
inni. Vitum ekki meira, spyrjið 
einhverja stölkukind í 4ða bekk 
(me). 

Guðmundur Stefánsson: Hver 
fékk fátækrastyrk M.A. i fyrra-
vor? Hver var í London í vetur 
og drakk bjór? Hver endaði 
bréfin til íslands á "Guð 
blessi H-ið og Hlíðarbæ"? Hver 
ekur nú um með speglagleraugu á 
grasgrænum KEA bll? Hver hefur 
ekki stoppað síðan um áramót? 
Svar óskast sent merkfljósblár 
Vauxhall". 

Önar Gunnarsson: (Efnafræð-
ingur, fallhlifarstökkvari og 
klúryrðasmiður bekkjarins með 
meiru.) Stundaði nám i Efna-
fræði þangað til hann fékk leið 
á þvi (tvær vikur). Skundaði 
síðan á Halamið og hefur gert 
það gott á öllum sviðum sem 
miðum siðan. Hann og Gummi 
ætla upp á Virginiu næsta 
haust. 

Pálmi Ragnar: (Salmi fagnar 
hálmi þagnar tálmi gagnar málmi 
agnar fálmi sagnar etc.) Dúll-
aði í eðlisfræði framyfir ára-
mót, og siðan ekki hætishót. 
(búið). 

Baldur Sveinbjörnsson: Veit 
ekki sjálfur hvort hann er bara 
i Vöku eða Háskólanum líka. 
Ætlar að fara í fiskeoppdrett 
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til Noregs i sumar. Heyrist 
oft "dark is it maðr " og svo 
stuttu seinna "SÍS an easy 
lover,SÍS don't like no other" 
(bless) 

Jón Hár Héðinsson: (Heiðurs-
félagi) Er hár og orðfár enda 
er hann sár en fellir sjaldan 
tár þvi við svallararnir erum 
honum til halds og trausts. Var 
stoð okkar og stytta i kennara-
verkfallinu og er einn af horn-
steinum íslensks lýðræðis. 
Okkur þykir skömm að þvi að J6n 
hafi ekki fengið að þroska 
neinn 4ða bekk i vetur. (séð á 
almenningsklósetti) " Upppp með 
J6n Le bon Héðinsson, niður með 
Duran Duran,(hvort ertu í Wham 
eða Duran Duran) gott. 

Tekið beint upp ör Snorra-Eddu, 
'84. Þar er sagt um Óðin: 

Hrafnar tveir sitja á öxlum 
honum og segja i eyru honum öll 
tíðindi þau er þeir sjá eða 
heyra. Þeir heita svo: Huginn 
og Muninn. Þá sendir hann i 
dagan að fljúga um allan heim 
og koma þeir aftur að dögurðar-
máli. Þar af verður hann 
margra tiðinda vis. Þvi kalla 
menn hann hrafnaguð, svo sem 
sagt er: 

Huginn og Muninn 
fljúga hvern dag 
jörmungrund yfir. 
Óum-k ég Hugin 
að hann aftur ei komi, 
þó sjáum-k ég meir um Munin. 

Jörmungrund = hið mikla land, 
jörðin 
6um-k = ég 6ttast 
sjáum-k = ég óttast. 

PROGRAM I VOR 

JUBBIIÆJUM U BEKKIN3A HEFST 14. 
JÚNÍ MEÐ HÓFI (EKKI ÖHÓFI). 
LÉTTAR VEITINGAR Á BOÐSTÓLUM 
(TAKIÐ EKKI MEÐ YKKUR GEST 
(TRAUSTA?)). 

THE DAY AFTER: SIGHT SEEING: 
KROSSANES-ÖSKUHAUGAR-STÓRAGJÁ í 
MÝVATNSSVEIT. (EKKI KOMIÐ VTÐ Á 
GRffiNAVATNI). 

16.JÚNÍ: HÉR VERÐA VERKIN LÁTIN 
TALA. 

17.JÚNÍ: TÖKUM AÐ OKKUR FLEST 
VERK NEMA HAUSVERK. 
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AU3LÝSIN3AR. 

Ráðþrota stend ég frammi 
fyrir auglysingunum, 
hvað á ég að gera svo 
pær nái ekki fullkomnu valdi 
yfir mér? 

Brosið kemur ju 
með flösku af kók, 
en kannski er pepsi betra, 
á ég að borða Marabo með, 
eða Kantolan? 

Ibm tölvur eru betri 
en Apple, 
Kannski eru Sinclair bestar, 
hef ég yfirleitt efni á tölvu? 

Báðþrota stend ég frammi 
fyrir auglýsingunum, 
hafa þær náð mér á 
sitt vald 
nú pegar? 
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II 

Gerviveröld þeirra heillar mig. 
Hvi getur min veröld 
ekki verið svona yndisleg? 
Hvi get ég ekki verið nýrakaður 
á morgnana er ég borða Kelloxið, 
brosandi anægður er ég ryksuga 
með Hoover ryksugunni, 
syngjandi i Grohe sturtunni, 
er ég þvæ mér með Timótei sjampóinu, 
haft hundinn við hlið mér er eg 
læt þreytuna liða ör fótunum 
i Clariol fótanuddtækinu? 

Ég á engan hund! 

Nei þetta er ekki min veröld, 
hún er ekki til 
nema i gerviheimi auglysinganna! 

Þórarinn Torfason. 
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Muninn ákvað að hafa viðtal við neraanda i skólanum. Fyrir valinu 
varð Davlð Stefánsson, en hann er formaður Varðar, félags ungra 
sjálfstæðismanna á Akureyri. Hann situr i Æskulýðsráði og er auk 
þess af mörgum talinn foringi hægri manna i skölanum. Tlðinda-
menn Munins bönkuðu upp á hjá honum eitt kvöld i mai og petta 
viðtal er afrakstur peirrar kvöldstundar. 

30 Myndir G.T. 



„Stakur bindindismaður JJ 

VIÐTAL 

Hefur þö búið hér lengi ? 

Eg er innfæddur Akureyring-
urr ég hef búið á Barðstúninu 
hérna rétt fyrir neðan Mennta-
skólann flest min ár. 

Getur þú sagt mer eitthvað af 
sjálfum þér ? 

Pegar ég var lítill ? 
(Hlær.) Nú, ég fór eins og all-
ir aðrir í Barnaskólann og sið-
an i Gaggann. Einhver ár hafði 
ég mikinn áhuga á skátastarfi, 
var m.a. skátaforingi 1 merki-
legum skátaflokki: "Fuffuru-
luffu" ásamt mönnum eins og 
Stefáni Jónssyni, 4.T., og Egg-
ert Tryggvasyni, núverandi for-
manni Hugins. Einhverju sinni 
ætlaði ég að verða myndlista-
maður, en það fórst einhvern 
veginn fyrir. - Eg kynntist 
nýjum vinum og endaði sem 
"pönkari", það voru góð ár. 
Maður svallaði mikið þá. En 
pönkið komst i tisku og ég upp-
götvaði að ég var á annarri 
leið en vinahópurinn. 

Hvernig þá ? 

Sumir af þeim voru farnir öt 
á hæpnar brautir. Nokkrir af 
þeim voru farnir að fikta við 
eiturlyf. Leiðir skildu og ég 
hóf nám í M.A. 

Voru það mikil viðbrigði 
byrja 1 M.A. ? 

að 

Jú, það voru mikil 
viðbrigði. Maður kynntist nýju 
fólki og svo þurfti ég að læra 
(hlær) - ég var ekki mikið 
fyrir það, hætti snemma i skól-
anum og fór að vinna en hóf nam 
aftur haustið "81. 

Hvernig hefur þér llkað hér ? 

(Hlær.) Mér hefur likað 
flest vel við Menntaskólann. 
Skólinn hefur á að skipa góðu 
kennaraliði - með fáum undan-
tekningum þó. Auðvitað má 
margt fara betur. Mér hefur 
t.d. aldrei likað mætingar-
skyldan né heldur íþróttabölið, 
þótt mér sé persónulega sama 
þött fólk skokki út um mela og 
möa. 

Hvað varðar félagslifið þá 
hef ég aldrei sóst mikið eftir 
hinum "opinbera geira", t.d. 
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hafa mér pótt skólaböllin frek-
ar dapurleg. Hinn "óopinberi 
geiri" er öllu áhugaverðari. 
Þar iná nefna mörg og áhugasöm 
bindindisfélög t.d. klúbba til 
að brugga og aðra klúbba til að 
drekka framleiðsluna. - Jáf 
það er ákveðinn stíll yfir 
pessu. 

Br það satt sem stendur um pig 
i Carminu að þö skiptir þér 
ekki af skólamálum ? 

Jú (hugsar sig um), ég skal 
alveg viðurkenna pað að ég 
skipti mér af skólamálum. Ein-
hvern tímann var ég í Hagsmuna-
ráði. Eitthvað hef ég skipt 
mér af útgáfu Munins og Lauf-
blaðsins. Siðan hefur maður 
reynt að styðja sina menn i 
kosningum og pess háttar... 

Hvert stefnir þö eftir skóla ? 

Eg hef enn ekki gert upp við 
mig hvort ég fer beint í fram-
haldsnám eða hvort ég vinn 
næsta vetur og ferðast. Eins 
og er hef ég verið að velta þvi 
fyrir mér að ferðast um Afriku 
eða Suður Meriku i nokkra man-
uði - en það er alveg óvíst. 
Nö i surnar, ætla ég eins og 
undanfarin sumur að vinna sem 
"garðyrkjuverktaki". 

Svo við vlkjum nö að öðru. 
Hvers vegna fórst pú út 1 póli-
tik ? 

Hvers vegna ? Eg hafði 
ákveðnar hugmyndir um hvernig 
þjóðfélag ég vildi byggja. Það 
að starfa I stjórnmálaflokki er 
einfaldlega sú leið sem menn 
verða að faraf vilji þeir vera 
virkir þátttakendur i mðtun 
þjóðfélagsins. Þó að ég sé ef 
til vill í mörgu ósammála 
Sjálfstæðisflokknum þá taldi ég 
hann standa næst skoðunum 
minum. Enda er sjálfstæðis-
stefnan ekki nákvæm forskrift 
að fullkomnu rikif heldur leið-
beining um nokkur grundvallar-
atriði, sem nauðsynlegt er að 
taka mið aff vilji menn frelsi 
og framþróun þjóðarinnar. 

Þö ert frjálshyggjumaður ? 

Jáf ætli það verði ekki að 
orðast svo. Eg er frjálslyndur 
i skoðunum en pótt ég sé á móti 
óstjórn rikisforsjár þá er ekki 
þar með sagt að frelsið eigi að 
vera ótakmarkað. Ákveðnar 
leikreglur er nauðsynlegt að 
setja þjóðfélaginu. En að 
minni hyggju ráða misvitrir 
embættis- og stjórnmalamenn 
alltof mörgu i þessu landi. 
Samfara því sem við eigum að 
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reyna að beina þjóðfélaginu frá 
miðstýringu, boði og bönnum, er 
ekki þar með sagt að ég sé á 
móti samvinnu og samhjálp. 
Þvert á móti - ég er i mörgu 
sammála hugmyndum þeim er 
liggja að baki velferðarkerfi 
þvi sem við íslendingar höfum 
byggt upp. En við megum ekki 
ætla okkur of mikið. Og hvi 

Eg tel það. Ég get að visu 
eingöngu svarað fyrir þann 
flokk sem ég er i, sjálfstæðis-
flokkinn. í þeim flokki getur 
ungt fólk vissulega haft ahrif 
og ber að hafa það. Það er 
hlustað á ungt fólk og yngra 
liðið i Sjálfstæðisflokknum 
hefur tekið þátt í að móta 
stefnu hans. 

skyldi ekki mega gagnrýna fram-
kværod velferðarkerfisins, gagn-
ryni er þörf! Ríkið er akveðin 
hugsjón, þar sem við reynum að 
hjálpast að og framkvæma hluti 
sem við teljum að einstakling-
arnir einir sér eigi erfitt 
með. En & íslandi gerum við 
gott betur. í alltof mörgum 
málum haldast tviburasysturnar 
ofstjórn og óstjórn i hendur, 
rikið stækkar og stjórnmala-
mennirnir byggja sifellt fleiri 
pólitisk minnismerki. 

Getur fölk á þinum aldri, 
menntaskólaaldri, haft áhrif 1 
stjórnmalum ? 

A6 lokum, hvað ætlar þö að gera 
eftir próf ? 

Ef ég næ prófum ? Nö, sumir 
fara á fyllerí, nætursund i 
sundlaugum Akureyrar og ná-
grennis, sukka i Vaglaskogi 
o.fl. En þar sem ég er stakur 
bindindismaður.... 

BLM)AMENN ÞAKKA LÉTTAR VEIT-
IN3ARÍ 

Viðtalið tóku: 
og Sigþór. 

Guðlaugur Þór 
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I love surfing. 
Klukkan hringdi klukkan 7.15 

á manudagsmorgni eins og ég 
hafði beðið hana um. Hún 
hringdi reyndar ekki, hún spil-
aði, þvl ég á ákaflega full-
komna vekjaraklukku sem spilar 
lög í stað þess að hringja. Hún 
velur lögin sjálf og það verð 
ég að segja að hún hefur engan 
tónlistarsmekk. Heilinn í henni 
hlýtur að hafa verið hannaður I 
kringum 1950 pvl hún spilar 
helst ekkert annað en Elvis 
Presley, eins og hann er nú 
"sjarmerandi". Þennan mánudags-
morgun vakti hún mig með "Jail-
house Rock", "remixed" og 
"extra long version". 

Eg stökk fram úr rúminu með 
slikum ofsakrafti að ég flaug 
alla leið inn í fataskápinn 
hinum megin I herberginu. Ég 
stóð upp úr fatahrúgunni og 
tindi af mér flíkurnur sem 
héngu svona hér og par. "Öh, 
þessir mánudagar", hugsaði ég 
og fór að klæða mig I réttu 
fötin. Á meðan hugsaði ég um 
videomyndina sem ég hafði séð 
daginn áður, sunnudag. Hún hét 
" Police Academy ", alveg stór-
kostleg grínmynd. Eg fór að 
skellihlæja en hætti því snögg-
lega þegar ég mundi að pað var 
mánudagur. Þvílík vitleysa að 
hlæja á manudegi. 

Eg fór fram i eldhús og 
setti mjólk i pott því mig 
langaði I heitt kakó. Ég setti 
pottinn á hellu og straum á og 
ákvað að bursta I mér tennurnar 
meðan mjólkin hitnaði. Ég fór 
inn á bað og tók fram tann-
burstann og setti á hann tann-
krem. En á meðan ég burstaði i 
mér tennurnar fór ég aftur að 
hugsa um gamanmyndina sem ég 
hafði séð daginn áður og ég 
klikkaðist úr hlátri. Ég réði 
ekkert við mig og hlð eins og 
hross. Eftir dágóða hláturroku 
náði ég loks stjórn á mér en 
uppgvötaði mér til mikillar 
skelfingar að ég hafði kreist 
úr tannkremstúpunni ofan I 
vaskinn auk pess sem ég var 
búinn að teikna stórkostlegt 
abstraktlistaverk með tann-
burstanum minum á spegilinn og 
slefa og frussa tannkreminu, 
sem ég hafði haft uppi i mér, 
framan á peysuna mina og upp á 
vegg. Þvilíkt og annað... 

Rétt I pessu fór ég að finna 
einhverja einkennilega lykt. 

Gat pað verið... 
NEI... 
Ég þaut fram I eldhús. Jú, 

það var sem mig grunaði. Mjólk-
in, sem áður hafði legið svo 
stillt I pottinum og beðið 
örlaga sinna, var nú komin út 
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um allan eldhúsbekkinn og niður 
á neðri skapana og niður á 
gólf. örlltil arða kraumaði enn 
i pottinum og hamaðist við að 
búa til þessa lika litlu lykt.• 
Ég henti mjólkinni og settist 
við eldhúsborðið. Ég var dauð-
uppgefinn, lagðist fram á borð-
ið og steinsofnaði. Mig dreymdi 
að ég væri i laxveiði með 
pabba. 6g var 1 smápásu og 
hafði tekið af mér stigvélin 
til að hvila mig... En þá beit 
sá stóri á hjá pabba, hann arg-
aði og öskraði að hann réði 
ekki við hann og eg yrði að 
vaða öt i og háfa hann - sem ég 
og gerði. 6g fann svo vel 
hvernig vatnið læstist um fæt-
urna á mér þegar ég 6ð út i, í 
átt að laxinum. 

6g hrökk upp. Þetta var þá 
alls enginn draumur, lappirnar 
á mér voru á kafi i vatni. Ég 

hafði gleymt að skröfa fyrir á 
baðinu og nú var allt komið á 
flot. 6g hljóp inn á bað til að 
skrúfa fyrir og síðan inn til 
min að skipta um sokka þvi 
klukkan var orðin svo margt. 

nVá",hugsaði ég með mér,"pað 
er eins gott að það er ekki 
nema einn manudagur i viku". 6g 
greip skólatöskuna með mér á 
leiðinni út ör herberginu og 
hljóp fram i forstofu. 6g hopp-
aði i skóna og greip stakkinn 
með á leiðinni út þvi ég var 
þegar orðin of seinn. 

Fyrir utan hitti ég flgnar 
gamla, nágranna minn. 6g bauð 
góðan daginn og hann svaraði á 
móti: "Já, góðan daginn vinur. 
Mér pykir pú snemma á fótum á 
sunnudagsmorgni ". 

G. 
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Tónleikar 
með ásbirni kristinssyni 

Sunnudagskvöldið 28. aprll 
frétti undirritaður fyrir til-
viljun af hljómleikum 1 Sjall-
anum þá um kvöldið með Bubba 
Morthens og kassagltarnum. 
Litið hefur heyrst frá Bubba að 
undanförnu og lék mér þvi for-
vitni á að sjá nú með berum 
augum þetta fyrrverandi átrön-
aðargoð mitt, auk þess sem sá 
sem ég á fyrrnefnda tilviljun 
að þakka nefndi það við mig 
hvort ég væri til í að skrifa 
um hljómleikana i Munin. 

Ég dreif mig þvi á staðinn 
með ljósmyndara og þegar þangað 
kom varð mér ljóst að þessir 
hljómleikar höfðu farið fram 
hjá fleirum en næstum því mér 
þvi erfitt á ég með að trúa að 
einungis 94 Akureyringar hafi 
haft áhuga á að hlusta á þennan 
stðrgóða listamann sem hér fór 
á kostum. Ekki hef ég sist til-
hneigingu til að draga þessa 
ályktun eftir að hafa frétt af 
151 Dalvikingi á "sömu" hljóm-
leikum fyrir skömmu. Dalvlk er 
vist aðeins fámennari en menn-
ingarbærinn Akureyri. 

Dagskrá kvöldsins byggðist á 
efni væntanlegrar sólóplötu en 
gömul lög voru inn á milli, i 
nýjum útsetningum. 

Pyrsta lagið, "Blindsker", 
hefur heyrst á öldum ljósvakans 
að undanförnu við undirleik 
hljómsveitar en það er von mín 
að sú hljóðfæraskipan sem höfð 
var á hljómleikunum, einn 
kassagítar, verði látin nægja i 
þessu ágæta lagi, sem og plöt-
unni i heild, að viðbættri 
munnhörpunni. Petta var mjög 
góð byrjun á hljómleikunum og 
greinilegt var að Bubbi er I 
mjög góðu formi þessa dagana 
enda lýsti hann þvi yfir að 
hann hefði sagt skilið við 
eiturlyfin. 

"Mescalin" I nýrri útsetn-
ingu þar sem fram kom stórgóður 
samleikur Bubba á munnhörpu og 
gitar var mjög áheyrilegt og 
slðan var stemmingin rifin upp 
með þvl frábæra lagi "Stál og 
hnifur". 

í formálanum að "Dylan II" 
sagði Bubbi skemmtilega sögu af 
þvi að hann hefði ungur ákveðið 
það, þegar hann sá veggmynd 
(plaggat) af kappanum, að svona 
ætlaði hann að verða þegar hann 
yrði stór. Gott og hressilegt 
lag eftir að hafa verið að 
eigin sögn mjög langt niðri um 
skeið. 

Nú var komið að þvl að 
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"blúsa pinulítið" og urðu peir 
einir fimm "blúsarnir." Bestur 
var sá sem heitir þvi stutta og 
laggóða nafni "Ég og pabbi tin-
um fullan sekk af bómull." Þess 
ber að visu að geta að áheyr-
endur (þar með talinn undirrit-
aður) sungu með, eftir nokkrar 
fortölur pó. Hér sannaðist hið 
fornkveðna að Bubbi er góður 
blúsari. 

í kjölfar "blússins" kom 
fallegt lag um ljótan heim 
"Systir minna auðmýktu bræðra" 
og par næst fyrri "fasti liður-
inn" á prógramminu, en pað voru 
tvö "pikklög." Það verður að 
segjast alveg eins og er að 
maðurinn parf ekkert að skamm-
ast sin fyrir flutning pessara 
laga. 

"Söngurinn hennar Siggu" er 
pað lag sem Bubbi sagðist 
alltaf hlakka til að kæmi að. 
Það fjallar um samband hans við 
vinkonu, sjö ára gamla, sem 
sendir honum stöðugt myndir "og 
skrifar undir Sigga." skemmti-
legt lag um sniðugan vinskap. 

Á undan næsta lagi, eins og 
mörgum öðrum, hafði Bubbi 
nokkurn formála. "Rómeó og 
Jölia" fjallar um heim heróin-
neytenda, og helgar hann pað 
vinum sinum, pari sem lengi 
hefur lifað i pessari "firr-
ingu" eins og hann kallaði 
petta. Kraftmikið lag og vel 
flutt eins og annað. 

"Manilla" er gamall texti i 
nýrri útsetningu og er pað álit 
mitt að sú gamla hafi verið mun 
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betri. 
Nú var komið að seinni 

"fasta liðnum". Eftir nokkur 
vel valin orð um íslenska rétt-
arkerfið tók Bubbi "Lög og 
regla " og er skemmst frá þvi 
að segja að það klikkaði ekki. 

Þegar hér var komið sögu kom 
munnharpan aftur í spilið og 
leikið var eitt besta lagið á 
dagskránni, "Syndandi í hafi 
móðurlifsins". Petta er gott 
lag við þrælgóðan texta. 

Lokalagið átti að vera 
"Spegillinn i bréfinu" og hefði 
ekki verið nein goðgá að enda á 
þvi lagi. En aheyrendur báðu 
um meira og fengu það. 

"Lili Marlene" var fyrsta 
aukalagið en siðan komu "Strák-
arnir á Borginni" i nýrri út-
setningu og með breyttum texta, 
og þetta var eina lagið sem að 
minum dómi hefði mátt sleppa. 

Lokalag númer tvö láðist að 
nafngreina, það var rólegt og 
textinn góður. Lófaklappinu 
ætlaði aldrei að linna og eng-
inn vildi verða fyrstur til að 
standa upp. Og aftur lét Bubbi 
tilleiðast og tók nú hið stór-
góða lag "Love will tear us 
apart" eftir Ian Curtis heitinn 
og undrar mig það ekki að þetta 
lag skuli hafa verið kosið 
besta lag ársins í Bretlandi 
árið 1980. 

Punkturinn yfir i-iðf þar 
sem i er skilgreint sem þessir 
stórgóðu tónleikar, var síðan 
kostulegur blús, saminn á 
staðnum i kringum "ísbjarnar-
blús". 

Innilegar samúðarkveðjur til 
þeirra sem misstu af. 

Texti: EGT 
Myndir: GT 
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Kapphlaup. 

Það er kapphlaup i borðstof-
unni. 

Borðið og stólarnir hafa 
tekiö til fótanna. Blómastand-
urinn sem þó er ei nema á einum 
fæti er lika með. Þau geysast 
um borðstofuna. Ekki þo i 
hringi né fram og til baka. ó 
nei. Þau fara þvers og kruss 
um, án nokkurrar reglu að þvi 
er virðist. I>au hlaupa áfram og 
ekkert fær þau stöðvað. 

Petta kapphlaup snýst ekki 
um að sigurvegari finnist held-
ur aðeins það að hlaupa. Og það 
verður hlaupið og kapphlaupinu 
mun ekki ljúka. 

Það er eillft. 

Hertoginn af Betlehem 
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Annarleg hugleiðing 

Margsinnis stend ég sjálfan 
mig að þvi að vera í annarlegum 
hugleiðingum. Ég er t.d.núna að 
spa í að kaupa mér tvö eintök 
af islensku orðabókinni frá 
Menningarsjóði. Við það er svo 
sem ekkert að athuga heldur er 
mun athygliverðara að rýna i 
til hvers ég ætla bækur þessar. 
Málið er nefnilega þannig vaxið 
að mig langar til að setjast 
með bækurnar i barnabilstól. 
Mig langar til þess að sitja 
með þær, eina undir hvorri 
hendi; þ.e.a.s. í handarkrik-
unum. Og ætla að þrýsta þeim að 
mér. Ja, ætla. Nei, ætli verði 
nokkuð af þessu. Það er nefni-
lega laugardagur og bókabúðin 
er lokuð, auk þess sem ég á 
engan barnabilstól, sem væri 
liklega hvort eð væri of litill 
fyrir mig. Neif ætli verði 
nokkuð af þessu. Þetta eru bara 
annarlegar hugleiðingar. 

Hertoginn af Betlehem 
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VERT ER AÐ ATHUGA, 

að nö kunna einhverjir að hafa fengið þá flugu i 
höfuðið að undir höfuðfati minu bærist hugur minn 
eigi óbrenglaður. 

Þetta er góð fluga. 
Sannarlega er ekkert liklegra þar sem við erum 

jú öll geðsjök. 

Aðeins misjaflega mikið 
- það skilur okkur að. 

Hertoginn af Betlehem. 
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Sú faegabarsl um hádegið l dag» 
að lapasias: fcefðu sent banda-
rnömrnm sldkboð' gegnum Sviss 
og Sviþjjóð* að þeir væru reiðu-
búnir til þess að gefast upp* el 
keisarinn fengi að halda völdum. 

Frekari faegnir af þessu eru enn 
ókomnar. 

Ritstjórn að störfum. 

Allt farið. 
Þurrkað burtu... 
eins og hendi væri veifað 

Allt ónýtt, vonlaust. 
Aldrei að treysta Atlantis, 
fimmtiu daga tilboð, 

Nesco. 

þetta er varla birtandi, eða hvað finnst ritstjóranum? 
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Páskasprell. 

Það var með eindæmum þreytt-
ur en ánægður hópur sem 
skreiddist inn á glæsilegt 
hðtel í einu af snobbhverfum 
Mallorkaeyjar síðasta sunnu-
dagsmorguninn í mars. 

Flestir létu það verða sitt 
fyrsta verk að taka stóru hrað-
skreiðu lyftuna upp i notalegu 
og vistlegu herbergin sín; 
skriðu undir ylvolga dúnsængina 
og sofnuðu vært. snemma næsta 
morgun (petta "snemma" er raun-
ar nokkuð teygjanlegt hugtak) 
skelltu svo ferðalangarnir sér 
i heitar kraftmiklar sturtur og 
stungu sér síðan alsælir i 
laugina, sem reyndist þegar 
betur var að gáð vera tóm vegna 
mikillar uppgufunar. . 

Þegar liða tðk á kvöldið 
fðru menn að sækja allmikið 
niður á jarðhæðina og fætur 
flestra að gerast ansi ðstöðug-
ir. Þá prðun má eflaust rekja 
til svonefndrar "happy-hour" 
sem felur i sér tvö glös á sama 
verði og eitt sbr. "special-
price for you" sem viða mátti 
heyra. 

Já, álúðlegt starfsfólk hðt-
elsins vildi allt fyrir okkur 
gera. Meðal annars gerði pað 
heiðarlega tilraun til að hita 
upp hótelið, en vegna vankunn-

áttu á pvi sviði kveikti pað i 
kyndiklefanum og var pað að-
dragandi að hinum geysifræga 
hðtelbruna sem pið (lesendur 
gððir) hafið eflaust lesið um í 
heimspressunni (Degi). 

Eftir yndislega vikudvöl á 
hðtelinu ákváðum við með sorg i 
hjarta að flytjast á brott. 
Eftir að helmingurinn af hðpnum 
hafði verið neyddur inn i rútu 
og keyrður burt með tárin í 
augunum, neituðu yfirmenn hðt-
elsins algerlega að hleypa þeim 
sem eftir voru i burtu, þar sem 
peir vildu hlifa peim við frek-
ari áföllum. 

Það endaði pð með pvi að 
þessu frækna liði rann "skyldan 
til blððsins" og læddist út á 
horn til að krækja sér i leigu-
bil. Sumum lá svo mikið á að 
þeir akváðu að hringja frekar, 
ðmeðvitaðir þess að leigubíla-
stöðin var örfáum metrum neðar. 

Enn eru ðtalin frægðarverk 
sumra og vist er að margir hafa 
farið heim reynslunni rikari. 

Sumir létu verða sitt fyrsta 
verk að leika "spanish huslers" 
og lá við að þeir lentu i klðm 
lögreglunnar við aðfarirnar. 
Kvenkynið lét heldur ekki sitt 
eftir liggja, enda voru þær 
hundeltar af spænskum "valient-

47 



um". Dæmið snerist þó stumdum 
við og þeir áttu fótum sinum 
fjör að launa. 

The "Road-runner" setti 
hraðaheimsmet i að láta henda 
sér út af diskóteki og vakti 
það svo mikla öfund "kvasimoda" 
að hann fylgdi i fótspor hins 
fyrrnefnda kvöldið eftir. 

Þá gerðist ónefndur aðili 
svo hungraður að hann át úrið 
sittr flashið og sólgleraugun, 
en annar vildi eitthvað nær-
ingarrikara og bað um "one ost-
burger please". 

Svo var það einn ungur pilt-
ur sem lenti i útistöðum við 
dyraverði á skemmtistað einum 
er hann reyndi að koma þeim í 
skilning um norrænan uppruna 
sinn, en náunginn minnir óneit-
anlega á ameríska körfubolta-
hetju i vextinum! 

Nokkrar ungar stúlkur hófu 
fyrirsætuferil sinn með þatt-
töku i fegurðarsamkeppni "6 
yes" en aðrir létu sitt sanna 
karlmannseðli koma i ljós með 
þátttöku i Tarsankeppni (og 
unnu). 

Þeir voru einnig meðal vor, 
sem haldnir voru gifurlegri 
sundáráttu sem fékk jafnvel að 
bitna á gosbrunnum á diskótekum 
bæjarins. 

Já, það er ekki frá þvi að 
dvölin á "Maejó" hafi verið 

nokkuð litrík og viðruðu margir 
hugmyndir um það hver væri 
besta leiðin til að láta skilja 
sig eftir. Þó var það aðeins 
einn sem lét verða af þessu en 
hann tók á það ráð að hverfa 
siðasta kvöldið. 

En sökum harðsnúinna og eft-
irtektarsamra fararstjóra mis-
tókst þessi tilraun gjörsamlega 
og "hinn dökkleiti hópur" hélt 
aftur sem einn áleiðis til 
heimsborgarinnar London. Þessi 
sami hópur marseraði næstu 2 
daga um stræti borgarinnar, 
tæmdi leðurvörubúðirnar og 
þræddi kinversku veitingastað-
ina í Soho þess á milli. Svo 
voru þeir ófáir drengirnir sem 
þriðjudagskvöldið 16.april 
streymdu á Upton Park (heima-
völlur West Ham) hrærðir yfir 
þeim mikla viðburði sem þeir 
mundu mú verða vitni að - stór-
leik West Ham og Liverpool i 
deildarkeppninni. Pessum ungu 
drengjum þótti ekki mikið að 
leggja á sig hálftima ferð i 
neðanjarðarlest með viðkomu á 
yfir 20 stoppistöðvum til að 
komast á leikinn. Samt þótti 
sumum ótrúlega fátt í lestinni 
miðað við aðstæður og þegar 
komið var til West Ham var bær-
inn eitthvað óeðlilega daufur. 
En sérstaklega þötti þeim 
skritið að ekki sást hræða fyr-
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ir utan leikvanginn halftima 
áSur en leikurinn átti aS hefj-
ast. 

ÞaS var ekki fyrr en gamall 
maSur er leiS átti fram hjá var 
gómaSur og spurSur spjörunum úr 
aS skýring fékkst á þessu. 

Leikunum hafSi veriS frest-
aS! 

Já, góSir hálsar! ÞaS gerS-
ist margt skemmtilegt "out 

there" og ekki bara úti heldur 
sáu Mýrdælingar um fjöriS í 
tollinum i Keflavik viS keim-
komuna, þar sem þeir sýndu 
föruneyti sinu hvernig átti aS 
fara aS þvi aS rifa upp ör 
ferSatöslunum og troSa ofan i 
þær aftur á sem skemmstum tima. 

LifiS heil. 
Hinn saklausi meirihluti. 

MALMAR 
ÞaS er mikiS mál aS mála 

itólverk. Sérstaklega þegar 
manni er mikiS mál. Málarar 
eru oft ÓSamála i matmálstimum 
þó þeir mali kannski einnig 
mikiS milli mála. Venjulega 
drekka þeir kaffiS sitt úr mál-
um og tina málsverS sinn upp ör 
mal sínum. Qft má heyra á mál 
málara er þeir standa meS máln-
ingu sína og itólarapensla og 
mála. Þá má heyra, aS málfar 
þeirra er oft í molum og mál-
efnalegir eru þeir sjaldnast. 
Til málamynda nota þeir þó mörg 
máltæki til aS losa um mál-
beiniS. 

Málgagn málara er í stuttu 
máli kallaS Málsvari málglaSra 
málarameistara og listmálara. 
Málalengingar einkenna þetta 
rit mjög, enda vefst mörgum 

málaranum oft tunga um skemmda 
tönn. Pó má segja málurum þaS 
til málsbóta, aS málhaltir eru 
þeir ekki þó þeir mættu máske 
gera oftar hlé á máli sínu. 

Málsmetandi stjórnitólamenn 
ámálga þaS oft viS málarameist-
ara aS þeir máli fyrir þá mál-
stofur sinar. Sumir taka þaS 
ekki í mál, en aSrir taka fram 
málbönd sin, mæla, athuga mál 
sitt og ganga síSan á itóla hjá 
stjórnitólamönnunum. Þeir heita 
því aS hefjast handa um dagitól 
daginn eftir svo aS ekki komi 
upp nein vandaitól. 

Ég ætla ekki aS gera þetta 
aS neinu stóntóli og þvi held 
ég aS nú sé itól aS linni. 

Pétur Halldórsson. 
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KALIN STRA 
Föl og þreytuleg kona staðnæmist við gluggann. Sólskinið flæð-

ir inn 1 kipruð augun og lýsir upp sérhverja rún í andlitinu. 
Tilveran fjarlægist fókussvið hennar með undraverðum hraða. 

Skoppandi likamar, sihvik bros. Bifreiðir sem þjóta upp og 
niður eftir götunni likt og marglitar engisprettur. Allar i 
ferð án fyrirheits eða hvað? Ástfangin ungmenni líða eftir 
gangstéttinni, hungruð og þyrst. Vilja bergja af bikar augna-
bliksins og tæma hann i botn að þvi er virðist. 

"Minna einna helst á ryksugur", muldrar hön með fjarrænt blik 
i augum. Drengur sem gerir tilraun til að virðast sniðugri en 
hann i rauninni er. Hann klifrar upp á líkneski sem eitt sinn 
var takn um mátt þjóðarinnar og ber sér á brjóst. í kjölfarið 
útbýtir hann herfilegum ðhljóðum af mikilli rausn. Áætluð verð-
laun fyrir atriðið láta ekki á sér standa. Félagar hans hlæja 
holum taumlausum hlátri og gusa upp milli hláturhviðanna: "Djöf-
uls agalegt fífl er þessi drengur". Önnur amóta hrósyrði 
springa i tæru aprilloftinu og hrynja niður halsmalið á vegfar-
endum. Gamla konan þekkir piltinn sem með þvi að spila fifl 
virðist fæddur leiðtogi flokksins. Þá fyrst hafði honum líkað 
við afa sinn er hann hafði I þrjú ár legið láréttur undir yfir-
borði jarðar. Þvllíkt undur að finna sinn eigin karakter I 
kuðli uppi á háalofti hálffalinn I ryki. Það var ekki einungis 
að frakkinn færi honum velf heimurinn féll að fótum hans og saug 
á honum tærnar. Ja verði honum að góðu vesalingnum. Hún hrist-
ir höfuðið og horfar burt frá dagsbirtunni. 
Rás tvö gerir óvægt áhlaup á hlustir hennar áður en henni 

tekst að skrúfa fyrir hávaðann. Auglýsingaheimurinn lofar henni 
unglegri húðf æskubjörtum hárlokkum og ilmvatni sem geri konur 
að táningum á ný. Svo sem auðvitað að hægt sé að fresta ellinni 
eins og þroskanum I dag. Hún tuldrar við sjálfa sig drykklanga 
stund enda blómin löngu leið á að hlusta á rausið I henni. Loks 
uppgötvar hún hversu fanýtt það er og annarleg þögn færist yfir 
hvltmálað eldhúsið. Hön þráir vin i eyðimörk aðgerðarleysisins 
en fær ekkert að gert. Koffeinlaust kaffif allra meina bótf 
svelgist að lokum vélrænt ofan I kok hennar. 
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Loksins hringir dyrabjallan 1 fyrsta skipti i langan tima. 
Hún hraðar sér fram og eftirvæntingin leynir sér ekki í fasi 
hennar. Hver skyldi hafa áhuga á að heimsækja gamla konu um 
hábjartan dag? Drengur með brjðst - einhvers konar geimvera i 
útliti - starir á hana sljóum augum uns henni er boðin áskrift 
að Æskunni. Hún felur vonbrigðin, afpakkar kurteislega en hug-
kvæmist svo að draga fram krumpaðan 50 króna seðil handa "pvi-
inu" sem hún hefur ekki enn treyst sér til að kyngreina. Ekki 
veitti pvi af að kaupa sér nýja hanska fyrir aurinn. Allir 
fingurnir meira og minna út úr eins og saumarnir hefðu látið 
undan svörtu naglalakkinu. Hún minnist litilega á petta við 
unglinginn en fær á móti: 

"Dru grifflur fábjáni." 
Hún rétt nær að forða sér inn i forstofuna áður en hurðin 

skellist i gættina með háum hvelli. Ringluð og máttvana stendur 
hún eftir 50 kalli fátækari en peim upplýsingum rikari að göt-
óttir hanskar heiti grifflur. 
An frekari tilbreytingar liður dagurinn, einhvern veginn, 

sennilega af gömlum vana. Hömið færist yfir hægt en ákveðið. 
Öti i garðinum ögra fuglarnir henni með fögrum söngvum um ástina 
og aðra leyndardóma heimsins. Eins og ávallt á sunnudagskvöldum 
sest hún við gamla pianógarminn og rifjar upp sálma og gömul 
ættjarðarlög. Svo örugglega og fumlaust að enginn tryði pvi sem 
ekki sæi að fingur hennar væru 77 ára gamlir. Eitthvað er pó 
öðruvlsi en pað er vant að vera. Laglinan verður pýðari og 
prungnari tilfinningu en áður. í fyrsta skipti slðan pau voru 
enn ung og ástfangin, spilar hún lög sem einkenndu samband 
peirra. Peyndar vart ástfangin heldur ástfangelsuð hvort öðru. 
Sú vist var pó léttbær pví rimlarnir voru úr rósum og fléttaðir 
vafningsviði sem gaf tilverunni disætan blæ. Hvert fótspor sem 
pau höfðu stigið saman, angaði enn I vitund hennar. Hún hafði 
reynt að djúpfrysta pessar minningar en pær piðnuðu nú á pessu 
heiðrlká vorkvöldi sem lagðist eins og voð yfir bæinn. ölgandi 
hringiða færist um likama hennar, æðaberar hendurnar titra uns 
hún hættir. Llkt og hún skammist sinr purrkar hún tárin jafn-
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harðan og þau væta augnkrókana. Loks renna þau þó óhindrað og 
hverfa loks milli nótnanna, hvítra sem svartra. Þær höfðu gefið 
tárunum líf en reyndust svo einnig grafreitur þeirra. Árum sam-
an höfðu þessi tár þrýst á og beðið i von um að fá að renna sitt 
æviskeið á enda yfir andlit þessarar gömlu konu. 
Þung slög stofuklukkunnar vekja hana til raunveruleikans á ný. 

Hún er ekki lengur ern heldur gömul, lúin og tærð. Flöktandi 
logar hins liðna höfðu lýst upp gamla húsið en þeir höfðu ekki 
vermt heldur brennt. Kaffibolli, brauðsneið. Otidyrum læst. 
Ljósin slökkt. Tvibreitt rúmið kyssir hana kossi einmanaleik-
ans. 
Fyrir utan rikir kyrrlát kvöldbliðan undir stjörnubjörtum 

himni. önur glaðværra radda fjarlægist húsið. Dúnmjúkar 
rekkjuvoðir umvefja hnipraðan líkamann. En þrátt fyrir það... 

...henni er kalt. 

***************************************** 

Þessi saga er verðlaunasaga Listadaga 85. 
Höfundur: Björn Þ. Vbgar. 
***************************************** 
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MEZZOFORTE 
Haustið 1977 var formlega 

stofnuð 1 Reykjavík hljómsveit-
in Mezzoforte, en meðlimir 
hennar höfðu þa haft samband 
sín á milli síðan sumarið 1976. 
Þessir strákar, Eyþór Gunnars-
son, Gunnlaugur Briem, Friðrik 
Karlsson og Jóhann Ásmundsson, 
hófu strax að spila og semja 
fusiontónlist. Þessi "beina-
grind" af Mezzoforte er í raun 
unnin upp úr hljómsveitinni 
Ljósin i bænum,(Eyþór, Gunn-
laugur, Friðrik) en sö hljóm-
sveit hætti árið 1979 eftir 
upptöku á fyrstu plötu Mezzo-
forte, sem bar nafn sveitar-
innar. Sú plata var gefin út 
af Steinum hf. eins og reyndar 
allar plötur Mezzoforte síðan. 
Um þessa fyrstu plötu Mezzo-
forte sagði Gunnlaugur Briem 
trommuleikari i viðtali í 
Verslunarskólablaðinu 1983: 

"Hún kynnti hljómsveitina 
mjög vel fyrir landsmönnum og 
var frumraunin í að gera svona 
plötur hér á landi. Þessi 
plata var bara tilraunastarf-
semi." 

Á þessari plötu spilaði 
Stefán stefansson (Gammar) með 

hljómsveitinni, en Kristinn 
Svavarsson var meðal aðstoðar-
manna. Árið eftir kom önnur 
plata Mezzoforte út og hét hún 
" í hakanum". Á henni var 
Kristinn Svavarsson orðinn svo 
gott sem fastamaður i sveit-
inni, auk Björns Thorarensen, 
sem spilaði ásamt Eyþóri á 
hljómborð. 1981 var þessi plata 
sett á Englandsmarkað, en seld-
ist dræmt. & sama tíma kom út 
á íslandi platan "Þvllíkt og 
annað eins." 

NQ urðu nokkurs konar tima-
mót 1 sögu Mezzoforte að minu 
mati. Björn Thorarensen hætti 
og fimmmenningarnir fóru að 
huga að utanferðum. Næsta 
plata, "MEZZCFORTE 4" kom út 
samtímis á íslandi og í Bret-
landi og fékk mjög góðar við-
tökur. Lagið "Sprett úr spori" 
(Garden party) slö rækilega 1 
gegn, komst I 17. sæti almenna 
breska vinsældalistans, það 6. 
í Þýskalandi og jafnvel enn 
ofar í öðrum löndum. Meðlimir 
hljómsveitarinnar fluttu á 
þessum tlma búferlum til Eng-
lands, til að geta fylgt þess-
ari plötu betur eftir. Þeir 
spiluðu nú vltt og breitt um 
Evrópu, og fóru meira að segja 
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til Japan til að spila á hljóm-
leikum. 

Mitt í þessu standi, nánar 
tiltekið fyrir jólin 1983 komu 
út tvær plötur, hljómleika-
platan "Sprelllifandi" og 
"Yfirsýn". Þessar plötur seld-
ust vel í Evrópu. Sumarið 1984 
var strákunumn boðið að spila á 
hinni árlegu djasshátíð i 
Montreaux í Sviss. Upptaka frá 
þeim tónleikum var einmitt sýnd 
i sjónvarpinu um daginn. Þar 
spiluðu þeir meðal annars lög 
af þá óútkominni plötu, 
"Rising". Áður en sú plata kom 
út, hætti Kristinn Svavarsson, 
og var i honum töluverð eftir-
sjá. k plötunni spilaði í hans 
stað Dale Barlow, en síðan tók 
daninn Niels Macholm fast sæti 
i Mezzoforte. 

Nú í vetur hefur Mezzoforte 
sótt á ný mið. Nú nýlega kom 
lagið " Take off" öt í sunginni 
útgáfu. Chris Cameron (Hot 
Chocolate) sá um sönginn, en 
hann hefur áður sungið bak-
raddir með hljómsveitinni. Á 
næstu dögum kemur svo út nýtt 
lag, "The night" sem hinn nýi 
ásláttarleikari Mezzoforte, 
Weston Foster, mun syngja. 
Þessu lagi var mjög vel tekið í 
nýyfirstaðinni Evrópureisu 
Mezzoforte. 

Eg vona að þetta greinarkorn 
varpi svolitlu ljósi á sögu 
hljómsveitarinnar Mezzoforte, 
þá er tilgangi þess náð. 

Sigþór Einarsson, l.D. 



Sterkur lákur að skipta 
við Búnaðarbankarm. 

Innlend og eriend 
baiikaviðskipti 

<W>" 

BTJNAÐARBANKINN 
BanM fólksins 

ÚTIBÚIÐ AKUREYRI, GLERÁRHVERFI 
Geislagata 5 sími 21877. Bankaafgreiðslan Sunnuhlíð. 

Oplð frá 9.15-16 mánudag-föstudags Oplö frá 9.15-12 og 13-16 mánudag-föstudags 
og frá 17—18 fimmtudaga. og frá 17—18 fimmtudaga. 



Kjallarinn 
Fjölbreyttar veitingar 
öll kvöld og alla daga 

Réttur dagsins á tilboösverði. 

Sjáumst í 
Sjallanum 

SfattíHK 
'RESTAURAfltT 

Geislagötu 14 
Slmar 22770 & 22970 
Pósthólf 469 . 602 Akureyri 
AKUR HF. nnr. 0181-7485 

Dömur 
og 

herrar! 
Fötin fást hjá okkur. 

P a r Í ð Brekkugötu 3 
Sími 24989. 



„Góðir hálsar" 
Þeir sem ekki hafa ennþá keypt sér 

námsbækur vetrarins, 
ættu ekki aö draga þaö öllu lengur. 
Þær fást flestar í Bókabúð Jónasar 

JONASAR sf Jlll i M l s k 
Hafnarstræti 108 - 602 Akureyri - Pósthólf 660 -

Þú sem átt að erfa 
landið 

átt einungis það besta skilið. 
Sláðu því aldrei af 

gæðakröfum. 
Kauptu því Lindu sælgæti. 
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dief pepsi 
C V I / I I D I A I I C T ' mL SYKURLAUST 

NÝlX 

M EÐ M/rmSmtEf 

ESSOJGRILL 
Tryggvabraut 14 

Höfum sett upp fullkomna 
grillaðstöðu og bjóðum nú: 
* Hamborgara. 
* Samlokur m/skinku og osti. 
* Kjúkllnga m/sósu, salati og frönskum. 
* Franskar kartöflur. 

Veganesti v/Hörgárbraut: 
* Hjá okkur fæst rjómaís úr vé l . 
* fs í brauöl m/súkkulaðlbráð. 
* Barnals m/súkkulaðibráð. 
* fs m/hrís. 
* fs I dollum 3 stærðlr m/sósum. 
* Milkshakö. 
* lct cream soda. 
* ísmolar 2 1/2 kg. I pokum. 
* Hákarl í boxum m/rúgbrauði. s'^ 

Pizzur, 4 tegundir. Sími 21715. 
ATH: Fyrirtæki og heimili, ef keyptir eru 6 
hamborgarar eða meira veitum við 10% afslátt. 

Krókeyrarstöð: 
* Munið okkar ódýru tilboðs hamborgara 
* Samlokur m/sklnku og ostl. 
* Kjúklinga m/sósu, salati og frönskum 
* Pizzur, 4 tegundlr. #, , 
* Kaldar sámlokur, 4 tegundir. p o ^ 
* fsmolar 2 1/2 kg. I pokum. 
Munið heimsendingarþjónustuna föstudags- og 
laugardagskvöld, frá kl. 21 - 04. 
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Ómissandi á 
morgunverðarborðiö 

ISTÖÐ - KJÖTIÐNAÐARSTÖÐ KEA - KJÖTIÐNAÐARSTÖÐ KEA - KJÖT\ 


