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Ritstjóraspjall. 
Göðir nemendur 
Hér kemur fyrsta tölublað Nunins á pessum vetri. Þvi miður 

er pað mjög seint á ferðinni, sem er auðvitað bagalegt. Eh engu 
að siður vona ég að þú, lesandi góður, finnir eitthvað við pitt 
hæfi á þessum siðum. Ritstjórn leitaðist við að hafa efnið sem 
fjölbreyttast, og vona ég að það hafi tekist. 

Háskólakennsla á Akureyri er an efa eitt af þeim malum sem 
eru ofarlega á baugi um psssar mundir. f blaðinu er meðal ann-
ars skoðanakönnun um hana, sem Muninn gekkst fyrir fyrr i vetur. 
Einnig höfum við viðtal við menntamalaráðherra, en svo skemmti-
lega vill til að hann er stúdent úr N.A. og fyrrum ritstjóri 
Hunins. 

Otgafa blaðsins er f jarmögnuð með auglýsingum. Þær setja 
nokkurn svip á blaðið, en færa okkur tekjur sem koma að göðu við 
útgafu seinna 1 vetur. 

Efnisöflun hefði getað gengið betur. Að visu er hér i skóla 
nokkur höpur fólks sem alltaf sendir inn efni. Það á pakkir 
skilið fyrir framtakið. Einn galli er þó á: Kvenfólk er i 
miklum minnihluta höfunda, hvernig sem á þvi stendur. Engu að 
siður gerðu ritstjórnir Munins og Lesbökar mikla leit að kven-
höfundum. Hún bar vissulega árangur, en betur má ef duga skal. 
Þvi hvet ég allar konur, sem og aðra, til að senda blaðinu efni. 

Lesbök Munins kemur nú út i priðja sinn undir stjórn dug-
legra umsjðnarmanna, og eru allar likur á pvi að hún verði fast-
ur liður i útgáfunni um ökomna tlð. En ekki má ljúka pessu 
spjalli an pess að minnast á M.A.-tiðindi, dótturblað Munins. 
Tiðindin hafa komið út tvisvar i vetur undir stjórn tveggja 
fórnfúsra yngismeyja sem hafa haft allan veg og vanda af peim. 
Eg tel petta mjög göða nýjung og hvet nemendur til að notfæra 
sér hana og gera hana sem veglegasta með pvi. að senda inn til-
kynningar, gamansögur og tiðindi öhnur. 

Ritstjóri. 
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Háskólaspjall. 

Ein af þeim greinum sem til 
greina kenur að kenna i vaentan-
legum háskóla á Akureyri er 
tölvufræði og kemur þar margt 
til. 

í fyrsta lagi er fjöldi nem-
enda sem vill leggja stund á 
þessa grein svo mikill að Há-
skóli íslands I Reykjavik á í 
erfiðleikum með að skapa öllum 
viðunandi aðstöðu. Þetta kemur 
m.a. til af þvi að auk þeirra 
sem taka tölvufræði sem sér-
grein, eru margir sem stunda 
nam i öðrum greinum, bæði raun-
greinum og viðskiptagreinum, en 
vilja taka tölvufræði sem auka-
grein, og að lokum má nefna þá 
sem þegar hafa lokið háskóla-
prófi en leita nú aftur inn i 
skólann til þess að læra þessa 
nýju grein. 

í öðru lagi er hægt að koma 
á þessari kennslu an verulegs 
tilkostnaðar. Talsverður hluti 
namsins er stærðfræði og kerf-
isfræði sem aðeins krefst af-
nota af þvi húsnæði sem Haskól-
inn verður hvort eð er að fá. 
Vélbúnaður er dýr en með góðu 
samstarfi opinberra stofnana 
t.d. MA, VMA og Akureyrarbæjar 
og nokkru af nýjum tækjabúnaði, 
ætti ekki að þurfa að kosta svo 
mjög miklu til i fyrstu umferð. 
Tölvunet og mótöld (modem) gefa 
væntanlegum nemendum kost á að 
tengjast beint tölvu Haskóla 
íslands i Reykjavik og eru þeg-
ar hafnar tilraunir með slikt 
við Menntaskólann á Akureyri. 

f þriðja lagi er nú mikið 
talað um að selja islenskt hug-
vit og þá helst sem hugbúnað 
fyrir tölvur. Mikilvgæt er að 
leita alls staðar að þessu hug-
viti, ekki aðeins á höfuðborg-
arsvæðinu. Fullvist er að 
margir Akureyringar og aðrir 
af Norðurlandi myndu sækja til 
háskóla á Akureyri þó að þeir 
telji sér ekki fært að fara 
suður á land til að afla sér 
menntunar. 



í fjórða lagi ma nefna að hjá 
fyrirtækjum og stofnunum á 
Akureyri vinnur nú nokkuð stór 
hópur vel menntaðra kerfis- og 
tölvufræðinga sem allir hafa 
sýnt máli þessu mikinn áhuga og 
gætu verið kjarni væntanlegs 
kennarahóps í greininni. 

Tölvufræðinám á háskólastigi 
ætti að vera með tvennu móti: 

í fyrsta lagi sem undirbún-
ingur undir framhaldsnám i 
greininni. Framhaldsnam sem 
e.t.v. ekki er hægt að koma á 
hér fyrstu árin. Þetta er vel 
pekkt fyrirbæri t.d. purftu 
nemendur i verkfræði við Há-
skóla íslands lengi vel að 
ljúka siðari hluta nams sins í 
Kaupmannahöfn eða Þrandheimi. 

i öðru lagi tveggja til 
priggja ára réttindanám eins og 
nú tiðkast t.d. 1 Sviðpjóð og 
Danmörku án pess pó að taka upp 
óbreytt peirra kerfi sem vissu-
lega hefur sina galla. Þetta 
siðarnefnda er pað sem ætti að 
leggja áherslu á til að byrja 
með. 

Siðar pegar tölvur verða 
almennari eign eru þær nú eru 
gæti Akureyri orðið miðstöð 
OPINS H&SKOIA þar sem nemendur 
sitja hver heima hjá sér i 
dreifbýlinu og fá kennslu i 
gegnum útvarp, sjónvarp og 
tölvunet og pá ekki aðeins nem-
endur i tölvufræðum heldur öll-
um þeim greinum sem slíkur op-
inn haskóli býður upp á. 

JÖhann Sigurjónsson 

Það held ég. 

Elsku skólasystkini. 

Það sem af er pessum Herrans 
vetri '85-86 hefur félagslif 
verið með ágætum og flest félög 
i skólanum eru farin i gang með 
öfluga starfsemi. Þ6 er alltaf 
svo að betur má ef duga skal en 
til pess parf að eiga sér stað 
nokkurs konar hugarfarsbreyt-
ing. Hér á ég einkum við þa 
slæmu þroun undanfarinna ára að 
nemendur, og aðallega eldri 
bekkingar verða æ sjaldséðari á 
skólaböllum. Skýrasta dæmið um 

petta er Busaballið nú á dög-
unum. Þar mættu um pað bil tvö 
huhdruð manns, álika margir og 
nýnemar eru. Og petta voru 
næstum eingöngu nýnemar! 

Þetta á alls ekki að vera 
einhver skammargrein enda engin 
astæða til pess. Mönnum er pað 
auðvitað frjálst hvort þeir 
mæta á pessi böll en pað væri 
hins vegar synd ef pau leggðust 
alveg niður. Aðstaðan er fyrir 
hendi, vilji er allt sem parf. 



Eins og þið hafið sjálfsagt 
orðið vör við hafa nú i haust 
staðið yfir umfangsmiklar fram-
kvæmdir við skólann. Það sem 
helst kemur okkur til góða af 
þessu öllu er auðvitað körfu-
boltavöllurinn sunnan Heima-
vistar. Til stóð að völlur 
þessi yrði kominn undir malbik 
fyrir veturinn en ýmislegt hef-
ur orðið til þess að tvísýnt er 
um hvort svo verður. Nokkrir 
félagar i iþróttafélaginu hafa 
lagt á sig talsverða vinnu við 
skurðgröft og fleira viðvikj-
andi vellinum og þegar vorar 
verður mikil þörf fyrir fleiri 
vinnandi hendur við að hespa 
þessu af. Haldiði að það verði 
ekki flott i vorprófunum að 
geta skroppið frá lestrinum og 
spilað körfubolta eða fótbolta 
á þessum velli? Það held ég. 

Chnur framkvæmd sem kemur 
okkur sérlega vel en minna hef-
ur borið á eru gífurlegar 
endurbætur og endurnýjun á raf-
kerfinu i sal Möðruvalla-
kjallara. "Ljósasjó" og öll 
lýsing bjóða nú upp áimun meiri-

möguleika en áður og eru auð^ 
veldari i notkun. Á nýafstað-
inni kvöjdvöku með Laugvetning-
um voru græjurnar reyndar og 
reyndust hið besta. Aðstaðan i 
kjallaranum var nú góð en er 
orðin betri. Hvar endar þetta? 

Rett er að geta þess að í 
báðum þessum tilfellum, brugð-
ust yfirvöld og starfsmenn 
skólans vel við óskum okkar 
nemenda og eiga þakklæti skil-
ið. 

Eftir fáa daga verður haldin 
árshátið skólans. Undirbúning-
ur er í fullum gangi enda 
þarfnast fjölmenn samkoma sem 
þessi mikillar skipulagningar 
og undirbúnings. Mikilvægt er 
að nemendur allir leggi sitt af 
mörkum til að gera hana sem 
veglegasta og skólanum til 
sóma. 

Jæja, jæja jæja. Ekki ætla 
ég þetta lengur að teygja, hef 
heldur ekki meira að segja, 
verum aktiv. 

Tryggvason. 



Gleym mér ei. 

Handa S í s s u . 

Og minnstu og bestu blómin 
sem bliðast snerta þig 
þau slá á hjartað hljóminn, 
sem hlær og breiðir sig 
um lifið og skærasti ljóminn 
er lítil Gleym mér ei. 
Svo snjóar i heimi hörðum 
og hjartað fyllist sorg. 
Og frostið gengur i görðum 
og grætur á bæjarins torg. 
En þú veist að likklæði lífsins 
eru likn hins smávaxna blóms. 
Að bak við helgrimu hnifsins 
sem heggur á streng fagurs hljóms 
er vorið, - og handan við hrimið 
er hjartans draumafley. 
Að þar er lausnarinn - lifið -
- og litil Gleym mér ei. 

Siggi. 



H.F. 

LEÍ DRNDÍ FYRIRTEKÍ I NYSHIÐUn 
OG VÍÐHMDÍ FÍSKÍ SKÍ PR. 

bratíð og köktir 
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KJÖRBOK 
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m FJORÐUNGSÞING ÆSKUNNAR 
AKUREYRI 16.NIÓV. 1985 

Fyrr í þessum manuði skipaði 
skólafélagsstjóm nefnd, sem 
skyldi fara á Fjórðungsping 
æskunnar á Norðurlandi. Hlut-
verk þessarar nefndar var að 
koma af stað umræðu um eftir-
talin mál: Húsnæðis-, atvinnu-, 
menntunar- og samgöngumál. Af 
ýmsum ástæðum gekk þetta starf 
erfiðlega, meðal annars var 
undirbúningstimi stuttur, litið 
var um aðgengileg gögn og svo 
virtist áhugi meðal nemenda 
vera takmarkaður. Sem dæmi um 
áhugaleysið, mættu svo fáir á 
málfund sem haldinn var um 
þessi mál, að hann snérist upp 
i hringborðsumræður. Daginn 
eftir var nemendum boðið að 
taka þátt i starfshópum. Þar 
mætti EINN áhugasamur fulltrúi. 
En allt um pað, ráðstefnan 
hófst klukkan 9:30 laugardaginn 
16. nóvember með setningarræðu 
Magnösar Sigurjónssonar, for-
manns Fjórðungssambands Norð-
lendinga. Þar á eftir komu 
framsöguerindi skólanna 8, sem 
þátt tóku i pinginu. Þau voru 
mismunandi að magni og gæðum. 
Fólk hafði greinilega undibúið 
sig misjafnlega en almennt voru 
erindin mjög góð. 

Eftir ræðuhöldin var fundar-
mönnum raðað niður i vinnuhópa. 
Þeir störfuðu fram eftir degi 
og skiluðu siðan áliti. At-
kvæðagreiðsla var um 16 til-
lögur og umræður töluverðar 
(ályktanir pingsins munu hanga 
uppi i Möðruvallakjallara fram 
að jólum). 

I heild má segja að ráð-
stefnan hafi tekist afbragðs 

vel. Hún var vel skipulögð en 
hins vegar kom fram gagnrýni í 
MA á að fulltrúa úr atvinnulif-
inu vantaði. Þvi var pað að 
við sendum Fjórðungssambandi 
Norðlendinga bréf par sem bent 
var á þetta atriði. Þar var 
einnig minnst á að undirbún-
ingstimi mætti vera lengri. 
Bréf þetta hefur m.a. verið 
lesið i útvarpi. 

Niðurstöður pingsins voru 
jákvæðar og skoðanir peirra 
menntskælinga sem við höfðum 
samband við komu skýrt fram i 
peim. 

Á pinginu var gott fólk og 
margt gott kom þar fram en það 
er nú undir Fjórðungssambandinu 
komið hvort eitthavað verður 
gert með niðurstöðurnar. Verði 
það gert er vissulega þess 
virði að halda samskonar þing 
að ári. 

Nefndin. 

12 



Skólameistari á förum 
til annara starfa. 

Þær fréttir birtust fyrir 
fáum dögum í blöðum og útvarpi 
að Tryggva Gíslasyni skóla-
meistara hefði verið veitt 
staða deildarstjóra við Norrænu 
menningarmálaskrifstofuna. Bæk-
istöðvar hennar eru í Kaup-
mannahöfn. Fréttinni fylgdi að 
skólameistara yrði veitt leyf i 
frá störfum við skólann i fjög-
ur ár. Deildarstjórastaðan er 
veitt frá 1. april 1986 og þvi 
mun skólameistari hverfa frá 
starfi hér við skólann áður en 
þessu skólaári lýkur. 

Þessi tiðindi komu á óvart, 
enda hafði ekkert spurst að 
meistari væri að sækjast eftir 

nýju starfi. Auk pess eru 
skólameistaraskipti fátið. 

Þegar þetta er ritað er ekki 
ljóst hvað framtiðin ber i 
skauti sér. Ekki hefur verið 
ákveðið hver tekur við starfi 
skólameistara. Þó hlýtur að 
teljast liklegt, par sem veitt 
verður fjögurra ára leyfi, að 
starfið falli i hlut kon-
rektors, sem er aðstoðarskóla-
meistari og þvi staðgengill 
skólameistara i fjarveru hans. 

Þessi mál eru öll óljós enn. 
MUNINN mun siðar gera nánari 
grein fyrir peim og hafa viðtal 
við fráfarandi skólaneistara og 
pann sem tekur við stjórn 
skólans okkar. 

13 



Æviágrip 
Matthíasar Jochumssonar. 

Matthías Jochumsson fæddist 
í Skógum í Þorskafirði 11. nóv-
ember 1835. Hann hlaut litla 
menntun í æsku en sigldi til 
Kaupmannahafnar 1856 til versl-
unarnams. Þann vetur er hann 
dvaldi í Kaupmannahöfn lærði 
hann m.a. ensku og pýsku, og 
"komst töluvert á veg en í engu 
langt" eins og hann sagði 
sjálfur. 

Vorið eftir hélt hann heim 
og settist að hjá frænda sinum 
í Flatey á Breiðafirði. 1859 
settist hann á skólabekk i Lat-
inuskólanum (Lærða skólanum). 
Þaðan títskrifaðist hann 1836. 
Þá lá leiðin í Prestaskólann og 
paðan útskrifaðist hann 1856. 
Ári siðar vigðist hann til 
Kjalamesprestakalls. 

1874-80 var hann ritstjóri 
"Þjóðólfs". 1880 var honum 
veittur Oddi á Rangárvöllum. 
Þar var hann í sex ár eða til 
1886 að honum var veitt Akur-
eyrarprestakall. Hingað flutti 
hann 1887 og var hér prestur i 
13 ár, til ársins 1900. 

Árin 1889-90 var hann rit-
stjóri "Lýðs" á Akureyri. 

Síðustu tuttugu ár ævi 
sinnar voru honum veitt skálda-
laun sem lárviðarskáldi ís-
lands. 

Hann ferðaðist víða og átti 
vingott við merka menn í mörgum 
löndum. 

Hann kvæntist prisvar sinn-
um en missti tvær fyrstu konur 
sínar. 

Matthias fór ungur að 
yrkja, en fyrstu skáldviður-
kenningu sina vann hann með 
leikritinu "Ötilegumennirnir" 
(Skugga-Sveinn) 1864. Það var 
fyrsta rómantíska leikritið sem 
samið var á íslandi. 

Fyrstu ljóðmæli Matthiasar 
komu út 1884. Matthías var 
mikilvirkur pýðandi og pýddi 
mörg ljóð og nokkrar sögur. 
Meðal sagna sem hann pýddi eru 
Manfred eftir Byron og Brandur 
eftir Ibsen. Hann pyddi einnig 
leikrit eftir Shakespeare t.d. 
Macbeth, Hamlet og Rómeó og 
Júliu. 

Trú Matthiasar Jochumssonar 
var alla tið mjög sterk, en pó 
ekki bundin við nein föst trú-
aratriði. Hann var opinn fyrir 
ahrifum úr ýmsum áttum, t.d. 
andatrú. 

Honum var mjög illa við 
efnishyggju og guðleysi raun^ 
sæistímanna og söng drottni lof 
i mörgum ljóðum sinum, m.a. 
pjóðsöng íslands, "Lofsöng" (ó 
Guð vors lands), sem ortur var 
1874. 

Matthías Jochumsson lést á 
Akureyri 18. nóvember 1920, pá 
85 ára að aldri. 

Þórarinn Torfason. 
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HAFÍSINN 
(Ort á laugardag fyrir páska 1888) 

Ertu kominn, 
Fyrstur vars 
fyrr en sigl 
Silfurfloti, 
situr ei í s 
hungurdiskum 
Svignar Rána 
knúinn dróma 
stynur þungt 
eins og snót 

landsins forni fjandi? 
tu enn að sandi, 
ing, sól og bjargarráð. 
sendur oss að kveljal 
tafni kerling Helja, 
hendandi' yfir gráð? 
r kaldi móður-kviður, 
, hræðist voðastrið, 
svo engjast iður; 
við nýja hríð. 

Hvar er hafið? hvar er beltið bláa, 
bjarta, frjálsa, silfurgljáa? 
ertu horfin, svása svalalind? -
Þá er slitið brjóst úr munni barni; 
björn og refur snudda tveir á hjarni, 
gnaga soltnir sömu beinagrind. 
Þá er úti1 um frið og fagra daga, 
frama, dáð og vit og hreystiþrótt, 
þá er búin þjóð og saga, 
þá er dauði, reginnótt 

~6st*t/ 
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Hvar er hafið? Allt er ísköld breiða, 
eins og draugar milli leiða 
standa gráir strókar hér og hvar. 
Eða hvað? er þar ei komin kirkja? 
Kynjamyndir! hér er létt að yrkja: 
hér eru leiði heillar veraldarl 
Hundrað þúsund kumbla kirkjugarður, 
kuldalegt er voðaríki þitt, 
hræðilegi heljar-arður! 
hrolli slær um brjóstið mitt. 

Þú átt, hafís, allt, sem andann fælir, 
allt, sem grimmd og hörku stælir, 
án þess samt að örva þrek og móð. 
Fornjóts bleika, fimbulkalda vofa, 
fjötruð hlekkjum þúsund ára dofa, 
þú hefir drjúgast drukkið fslands blóð. 
Hvaðan ertu? Enginn veit þín kynni, 
enginn skilur þig né sækir heim, 
þú ert úti, pú ert inni -
þú ert komin langt á sveim! 

Andi þinn mér innst til hjarta leggur; 
eiturkaldur smýgur, heggur 
Jörmungandur gegnum lífs míns rót. 
Ótal þúsund örvabroddar glitra, 
ótal þúsund sólargeislar titra, 
skjálfa hræddir hörku þinni mót. 
Fyrir sólu stuðlabjörgin stikna, 
storm og þrumu hræðist voldug björk: 
þitt mun aldrei veldi vikna, 
voðaslungin eyðimörk! 

Segulheimur, hverjum ertu byggður, 
himins reiðilogum skyggður, 
kringum Norðra kaldan veldisstól? 
þruma nornir þar hjá Urðabrunni 
þagnarmál, sem loka feigum munni? 
Á þar möndul auðnu vorrar hjól? 
Er þar rituð rún á segulspjaldi, 
reginmál og dularkrafta teikn? 
Horfa þar frá himins tjaldi 
heimsins gátu fimbulteikn? 
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Enginn svarar. Innst í þinu djúpi, 
undir dauðans fölva hjúpi 
leynist máske líf og hulin náð. 
Eitthvert geysi-hlutverk víst þú hefur, 
heljarlik, sem árpúsundir sefur? 
Hver má þýða heilög ragna ráð? 
Ertu, kannske, farg, sem prýstir fjöður 
fólgins lifs og dulinskraftar elds, 
fjörgar heilsu-lyfjum löður, 
læknir fjörs, og stillir hels? -

Veikur maður, hræðstu eigi, hlýddu, 
hreyk pér eigi, poldu, striddu. 
Þú ert strá, en stórt er Drottins vald. 
Hel og fár þér finnst á pinum vegi; 
fávis maður, vittu, svo er eigi, 
haltu fast i Herrans klæðafald! 
Lát svo geisa lögmál fjörs og nauða, 
lifið hvorki skilur pú né hel: 
Trú þú: - upp úr djúpi dauða 
Drottins rennur fagrahvel. 

Matthias Jochumsson. 
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Úrbótatal. 
Á undanfömum vikum hafa i 

skólanum verið miklar umræður 
um ýmislegt sem betur mætti 
fara (þ.e.a.s. betrumbótaúrbæt-
ur sem gera mætti á vorri ast-
kæru menntastofnun). Umræður 
þessar hafa náð mjög góðum um-
ræðugrundvelli hjá hinum al-
menna visitölunemanda. Geysi-
fjörugir málfundir hafa verið 
haldnir um þetta og segja má að 
hvort sem einn eða fleiri nem-
endur hittast þá sé umræðuefnið 
alltaf hið sama, agúrkur. 
Fyrstu vikurnar einkenndust 
þessar umræður af mannúð, 
náungakærleik og mikilli hug-
myndaauðgi. Ölikustu hugmyndir 
litu dagsins ljós og voru 
ræddar í mesta bróðerni yfir 
kaffibolla eða kókglasi. Nö á 
allra siðustu dögum hefur þó 
orðið breyting á. Aukin harka 
hefur færst i þessa umræðu sér-
staklega eftir að fyrstu snjóar 
féllu. Prúðustu og kurteisustu 
nemendur hafa sést þeyta snjó-
boltum i andstæðinga sina og 
hafa hinar ýmsu fylkingar reist 
sér virki (ekki samt útvarps-
virki) viðsvegar um skólalóð-
ina. 

Þessir atburðir sem nú hefur 
verið tæpt á hafa valdið all-
nokkru umróti i félagslifi 
skólans. Ný félög hafa verið 
stofnuð og sum hin eldri hafa 
breytt markmiðum sinum allveru-
lega. Milli hinna ýmsu félaga 
hefur orðið vart umtalsverðrar 
aromatiskrar taugaspennu sem 
fróðum mönnum þykir minna nokk-
uð á ástand það sem einkenndi 
líf gullleitarmanna i Náma-
skarði Frostaveturinn mikla 
1918. Sum daani um það hvernig 
þessi spenna hefur brotist út 

má nefna átök þau sem hafa orð-
ið milli hins gamalgróna félags 
FÁIJYIA og nýstofnaðs félags 
áhugamanna um gufuböð i myrkra-
kompu Menntaskólans á Akureyri, 
FÁUGMMA. í>að verður að teljast 
fuðuleg meinfýsni og ihaldssemi 
sem þeir Fálmarar hafa sýnt i 
þessu máli en þeir hafa hvað 
eftir annað hafnað kurteis-
legum beiðnum FÁUGMMAra um það 
að láta herbergið af hendi. 
Ekki sist er þetta einkennileg 
afstaða ef mál þetta er skoðað 
i ljósi þess að þessir myndóðu 
menn hafa tekið margar af vin-
sælustu myndum sinum af iðk-
endum þessarar viðurkenndu 
iþrottar sem gufan er. 

Það var ekki ætlunin með 
þessari afbragðsgóðu grein að 
rekja gang einstakra ágrein-
ingsmála heldur draga upp grófa 
mynd af þeirri umbótastefnu sem 
virðist vera rikjandi meðal 
námsfólks hér á Akureyri sem 
öðrum stórborgum Evrópu. Eins 
og áður hefur verið getið hafa 
á undanförnum vikum komið ótal 
hugmyndir um það hvernig megi 
betrumbæta skólalifið. Hér 
verður þó aðeins getið þeirra 
hugmynda sem þótt hafa skara 
framúr hvað varðar notagildi og 
framkvæmanleika. 

Frá þvi i haust hafa verið 
stofnuð innan ÍMA nokkur sér-
ráð. Sem dæmi má nefna Sigl-
ingaráð, Golfráð og Hestaráð. 
Siglingaráð var stofnað fljót-
lega eftir að i ljós kom að 
tiltölulega auðvelt og ódýrt 
væri að koma fyrir smábátahöfn 
i sundinu fyrir vestan Gamla-
skóla. Hugmynd þessi skaut 
fyrst upp kollinum fyrir 8 árum 
og eftir að málið var kannað 
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kom í ljós að aðeins purfti til 
smávægilegar veituframkvæmdir 
sem skurðgrafarar ÍMA færu létt 
með. Smábátahöfn pessi er i 
hönnun og ljóst er hún mun 
verða mikil lyftistöng fyrir 
siglingamenn sem hingað til 
hafa þurft að hafa höfuðstöðvar 
sinar alveg niðri við sjó sem 
verður að teljast óviðunandi. 

Fljótlega eftir að Hestaráð 
var stofnað innan ÍMA komu 
frumkvöðlar pess fram með stór-
góðar hugmyndir um uppbyggingu 
starfseminnar. Hugmynd peirra 
er að i fyrstu verði komið upp 
lágmarksaðstöðu. í tillögu 
peirra er einungis farið fram á 
hringvöll af meðalstærð sem 
hæglega megi koma fyir á skóla-
lóðinni auk pess sem Fjósinu 
verið breytt í hesthús. En 
hugmynd sú hefur mætt þónokk-
urri andstöðu meðal körfubolta-
iðkenda skólans. Auk þessa 
standa yfir viðræður við for-
stöðumann Lystigarðsins um 
beitiland og reiðleiðir i garð-
inum og eru þær vel á veg 
komnar. 

í skólanum hafa á undanförn-

um vikum verið stofnuð örfá ný 
félög sem pegar hafa látið mik-
ið að sér kveða. Sem dæmi ma 
nefna PUMA - félag parketunn-
enda i Menntaskólanum á Akur-
eyri en peirra stefnuskrá miðar 
helst að pvi að fá perket á öll 
gólf Heimavistar. tm þetta mál 
hafa verið mjög skiptar skoðan-
ir en grunur leikur á að þessir 
sömu aðilar hyggist láta enn 
meira að sér kveða i félagslif-
inu. Stjörnuspekingar skólans 
hafa látið pess getið að stofn-
un hjólaskautafélags sé yfir-
vofandi. 

Áður en pessari góðu grein 
lýkur er rétt að telja upp 
nokkrar hugmyndir sem enn eru 
bara hugmyndir eða þannig. 

* 9 holu golfvöllur i Stef-
anslundi 

* Kennsla i fallhlifar-
stökki, FALL 103 

* Möðruvöllum breytt i bió 
* 18 holu golfvöllur i Stef-

anslundi 

Með von um áframhaldandi 
umræðu og aukna. 
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Maður er nef ndur. 
Persónulýsing: 

Dulnefni: Buffalo. 
Hæð: Stærri en konrektor og 

minni en Eiffeltuminn. 
íyngd: tvær glásir og þrir 

hellingar. 
Heimili: Ég bý i sveit á...á 

beit. 
Otlit: Annar helmingurinn af 

Siggu og tröllskessunni. 
Holdafar: Sambland af Mu-

hamed Ali og Sylvester 
Stallone. . 

Klæðaburður: 
Skómir: "Það fást ekki á 

mig nógu stórir skór". 
Buxumar: Sömu og i fyrra. 
Peysan: Mamman prjónaði 

hana. 
Nariumar: Á engar. 
Yfirhöfn: Sex manna tjald 

frá Ötilifi. 
UppáhaldsfaSa: Allt nema járn, 

plast og gler. 
Áhugamál: Syndir á hverjum 

degi, hlaupagarpur og 
dansari mikill. 

Uppáhaldssöngvari/Kona: Pres-
ley/Inga Eydal. 

Uppahaldslög: Kynferðisglæpur 
1984 

Uppáhaldshljórasveitir: Þú Lika 
og Snakkende hovede. 

Eftinninnilegasti atburður: 
Pegar drengurinn, pá sex-
tan ára að aldri: "Hver 
ekur eins og ljón með 

fai&L-~ 

aðra hönd á 
mjólkurbúðina". 

Hver e r maðurinn.. .? 

s t ý r i i 
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Stund til að hafna. 

Ár hörku, sýrðra tára 
meðvitað myrkur í hljómfalli sársauka 
sem svört angist ólgar blóð 
og augu í öskunni einblína í ásjónu kvoðunnar: 

Sem eldtungur við frið mins fólks 
sem steinar á uppvexti svarts barns 
sem hnifar umhverfis vonir mins fólks 
sem dauði yfir minum rétti til lífs 

og pað er svo sem heit blóðsins fara fram; 
pað er svo ég særist og ris og hrópa: 

Fólk mitt! Það er stund til að hafna; 
losið ykkur við byrði ykkar, ykkar rotna hold, 
ykkar afbakaða bros, ykkar ásjónu fölva, 
ykkar sýrðu tár, ykkar auðmjúku ár plantekrunnar, 
meðan pið uppskáruð steina og purrka og verki og illviðri. 

-frtf+J 

Það er stund til að hafna, fólk mitt! Losnið undan ykkar fjendum! 

Linton Kwesi Johnson 
Þýð: Piet. 
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Vonin. 

Ég sá þér oft bregða fyrir í skólanum. 
Þér laust snöggt og óvænt niður i huga minn. 
Oft. 

Kafnandi maður þráir loftið. 

En helgarnar liðu, og vonin minnkaði. 

Einn daginn i kyrru veðri á leið úr skólanum. 

Vængjaþytur! 
Yfir höfði minu. 
Aldrei fyrr hafði ég heyrt 
örvæntingarfullt blak vængja fugls svo skýrt. 

Tár á vanga. 

Vonin dó. 

24/2 85 Heba. 
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Minni víns. 

Gekk út gumi 
gleði aS njóta, 
finna föng vins, 
dans og dýrðir. 
Drengur vill skunda 
Bakkuss á blót. 

Höll fannst HundraSs, 
hljómlistar gjörla 
bardúss meS börn. 
Fóttryllings fjörkipp 
fékk trauSla hamiS. 
Tryllir taktr mann. 

Öl gerSi ungan 
ölvan úr hófi. 
BlundaSi brá. 
VafraSi valtur, 
valt um mál haltur, 
hænsnis meS haus. 

Seint þ6 um siSir 
sj6n fékk drengr aftur, 
Öls brátt er böl. 
Fann út leiS litla 
lokaS var fólki, 
leppa i leit. 

Komst út meS kröftum 
kátur drenghnokki 
uppfullur öls. 
SlangraSi slappur. 
Slef vall um kinnar. 
Höldur vill heim. 

(fc&Jk 
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Skráargats skratti 
skelmsku fékk stundaö. 
Lás brá á leik. 
Inn komst hinn ungi, 
ólgaSi magi 
Rekkjan bauS ró. 

Morgunn var myrkur. 
Myrkt var fyr augum. 
Sætur er svefn. 
Vakna smiSs vargar, 
Væla í hópum, 
timburhögg tryllt. 

Aldrei skal öliS 
inn um vör flæða. 
Bindindi' er best. 
Heiti ég hugprúSr: 
"Höldr skal ei drekka" 
Bakkus er böl. 

Vikan hvarf vonlaus. 
Vinleysi pjakar 
heilbrigSan höld. 
Gengur út gumi 
gleSi aS njóta, 
finna föng vins. 

SigurSur Ingólfsson, 
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Eina dagblaðið á landsbyggðinni. 

Útbreiddasta fréttablað á Norðurlandi. 

Ekki stórt, en lesið upp til agna. 

Áhrifamikill auglýsingamiðill. 

Kemur út mánudaga til föstudaga. 

Áskrift og auglýsingar í síma 

96-24222 



Sterkur leikur að skipta 
við Búnaðarbankartn. 

Innlend og eriend 
bankaviðskipti 

lA^ 

BÚNAÐARBANKINN 
Banki fólksiiis 

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

Oplö frá 9.15-16 mánudag-föstudags Opiö frá 9.15-12 og 13-16 mánudag-föstudags 
og frá 17—18 fimmtudaga. og frá 17—18 fimmtudaga. 
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Fj ölskyldualbúmið 
umsjón Gísli TVyggvason. 

S e ^ 

Flying high 

Jeg heiti JÓNAS 

dit hundehoved 
Ha ha vitlaust 
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Me Tarzan 
er skemmtileet að vera 

Til helvede med denne 
dumme fotograf. 

Ha-ha fyndið 

Fjör á Benidon 

Má ég kynna, nýjustu 
plötuna með WHAM. 
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Steini písl 

Jæ] a a 
bara samar 

ltílæi, syngjum þa 

Búbbi og Bubbulína 
;Ég heiti líka Jonas 
dit kattehoved 



Kongsmenn erum ver 

Slönguburður er gamaldags 
og básúnan er ónýt 

Sunir halda að þeir séu 
góðir í blaki 

No pictures 

Hefurðu heyrt þetta 
með hann Axel? 

Það er alveg skelfilegt 
31 



Laugardag einn í nóvember fékk ritstjórn Munins veður af tsri 
að gamall ritstjóri Munins, og nýbakaður menntamálaráðherra 
Sverrir Herroannsson væri að koma 1 bæinn. Að sjálfsögðu var 
hlaupið tilr hann var þefaður uppi, og viti mennr hann hafði 
bara ekkert á möti pví að tala við Munin. Hér á eftir fer petta 
viðtal, að vísu stytt lltillega, og við vonum að sem flestir 
hafi gaman og gagn af. 



„Eg gef mig ekkert, hvaða 
úrtölupostular sem á vettvang koma " 

Otdráttur úr löngu viðtali 
við Sverri Hermannsson mennta-
málaráðherra. 

Hverja telur p& kosti þess 
að háskólakennslu verði kcmið á 
á Akureyri? 

Þessu er auðvitað hægt að 
svara með þvi að segja hverjir 
séu kostir þess að halda há-
skóla i nútimaþjóðfélagi. Hér 
erum við i skólabæ, mjög merkum 
skólabæ, og þvi til viðbótar er 
hann það sveitarfélag sem er 
næst þvi að vera iðnaðarbær, 
eins og við getum kallað það i 
þróuðum þjóðfélögum. Mig 
dreymir um að hér geti fyrst i 
stað orðið háskólakennsla á 
ýmsum tæknisviðum, ég minni 
menn á hvað hin fimalega ör-
tólvubylting færist nær okkur, 
- svo geðsleg sem hún er. 

Upplýsingatæknin og iðnað-
urinn, allt þetta verðum við að 
leggja okkur i framkróka um að 
efla, ef við eigum ekki að 
missa af lest, og við erum 
ágætlega menntuð til þess að 
takast á við þessi verkefni. 
Alhliða verkmenntun og verk-
menntun á háskólastigi haldast 
auðvitað i hendur. 

Hér er að vaxa upp álitlegur 
verkmenntaskóli sem eg ætla að 
styðja af mikilli hörku, ekki 
siður en minn gamla skóla, M.A. 
Ég hef þegar rætt við Bernharð 

Haraldsson og hans félaga. Pað 
yrði honum ugglaust til mikils 
framdráttar ef við gætum haldið 
áfram og fest menntað fólk hér 
við sinn stað. Akureyri rré 
ekki missa sitt hamenntaða fólk 
i burtu. 

En ég ætla ekkert að gleyma 
öðru, ég á hér ekki bara við 
tækni- og verkmenntasvið, það 
er lifsspursmál að efla kennslu 
á öllum stigum, i móðurmalinu, 
frá barnaskóla og upp i ha-
skóla, kennslu i öllum páttum 
tungunnar. Það er grundvallar-
misskilningur, ef menn halda að 
tungan sé með öllu óbrotgjarnt 
bjarg. Það færast yfir okkur 
firnalegar hættur. Ég er ekki 
svartsýnn að eðlisfari, en ég 
játa að stundum hellist yfir 
mig svartsýni, pegar yfir okkur 
steypist hin nýja tækni frá 
hnöttum hér i kringum okkur. 
Þess vegna hlýt ég að leggja 
mig fram um viðgang tungunnar. 
Og i pessu háskólamáli, kennslu 
á Akureyri, gef ég mig ekkert, 
hvaða úrtölupostular sem á 
vettvang koma. 

Telur þú miklar llkur á að 
sú kennsla hefjist fyrir næsta 
haust? 

Ég stefni að þvi. Ég hef 
pegar rætt við re'ctor Háskóla 
íslands, ég ætla að fá tilsögn 
þar og leiðbein:.ngar og fyrir-
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greiðslur þó að ég sé hvorki 
útibúa- né miðstjórnarmaður. 

Ég er nýkominn í þetta starf 
og verð lengi í læri, ég þarf 
auðvitað að læra eins og þið -
áður en ég get farið að láta að 
mér kveða. Ég hafði áður lýst 
áhuga mínum á háskóla á Akur-
eyri, og ef mönnum dettur í 
hug, að ahuginn minnki, þegar 
ég hef fengið valdið, að þá 
liggi ég á liði minuf þá þekkja 
þeir ekki manninn. 

yrði skólanum Hvernig 
stjórnað? 

Það er of mikið spurt, að 
spyrja mig um smáatriði i þessu 
sambandi, ég á eftir að hafa 
allt samráð við aðra, við 
heimamenn fyrst og fremst. Það 
er mikill hugur i þeim mönnum 
sem ég þekki i minum gamla 
skóla. Ég vil láta hann halda 
sinu striki. Ég vil hafa þessa 
tvo gömlu skóla, M.R. og M.A. 
og ekkert flangs utan i þá. 
Auðvitað verða þeir að tileinka 
sér nýjungar, sem þeir hafa 
gert, en þeirra gamla mennta-
kerfi vil ég viðhalda, ég held 
að það hafi reynst okkur alveg 
óborganlegt á liðnum áratugum. 
Ég er fastheldinn maður, ég er 
ekki ihaldsmaður, en afar fast-
heldinn, og það er allt annað. 

Yrði haskólakennsla á Akur-
eyri í svipuðum gæðaflokki og í 
Reykjavík? 

Annað kemur ekki til mála, 
auðvitað yrði hún það. Það er 
undir kennurum komið að þeir 
staðfestist undir eins hér, og 
samskiptin geta verið svo 
örugg, að menn geti sðtt allar 

upplýsingar og ryrirgreiðslu 
til Reykjavíkur. Eg vil ekki 
fjarlægðarstjórn á menn ef hjá 
því verður komist. Ég er að 
visu búinn að vera of skammt 
innan dyra i mínu ráðuneyti til 
að kveða upp dóma. En þetta 
ætla ég að taka fram að gamni 
mínu, og mér er alveg sama þó 
þið birtið það. 

Einhverjar hugmyndir uppi um 
stað fyrir skólann í bænum? 

Nei, en ég verð að segja að 
ef ég get stutt almennilega við 
bakið á Bernharði Haraldssyni í 
Verkmenntaskólanum og hann 
kemst áfram með þriðja áfang-
ann, þa getur vel verið að við 
reynum að fá inni í Iðnskólan-
um, nýja og gamla, ef ég má 
kalla það svo, við Þórunnar-
stræti. Ég kasta þessu bara 
fram, en orð eru til alls 
fyrst. Einhverjar hugmyndir 
verða menn að fá jafnharðan. 

í þessu máli öllu er sígandi 
lukka best og ég mun fylgja þvi 
fram eftir mætti, það geta menn 
reitt sig á. Þar snýr mér eng-
inn frá sannfæringu minni. Eg 
held líka að þetta yrði vita-
minsprauta fyrir byggðarlögin 
við Eyjafjörð. Hér hefur þvi 
miður gætt dálitillar svartsýni 
sem við þurfum að eyða, og allt 
svona eykur mönnum hug og dug. 

Nú eru breyttir timar. Nö 
er stúdentspróf miklu minni 
áfangi i sjálfu sér heldur en 
þegar ég var að baslast innan 
úr sveit til að verða gagnfræð-
ingur á sínum tima, miklu minna 
mál i sjálfu sér. En þá er því 
meiri astæða til að efla ha-
skólakennslu bæði hér og þar. 
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Þar fæst nú menntun sem menn 
þurfa að tileinka sér i nýju 
tækniþjóðfélagi. 

Ég ætla að heimsækja minn 
gamla skóla i vetur og skólana 
hér alla, en ég má ekki vera að 

þvi fyrir jól. Ég þarf að fara 
að berjast við fjárveitinga-
nefnd til þess að missa ekki 
niður allt sem við erum að 
vinna að - Ja, það er ekki 
dónalegt veðrið hérna! 



Skoðanakönnun. 
Þriðjudaginn 5/11 siðastliðinn fór fram skoðanakönnun á veg-

urn Munins um háskólakennslu á Akureyri. Tilgangur þessarar 
könnunar var að draga fram i dagsljósið mynd af vilja nemenda i 
þessum málum. Tókst hön í flesta staði vel, og tóku fimmhundruð 
manns þátt í henni sem hlýtur að teljast sæmilegt úrtak. Hér á 
eftir fylgja svo niðurstöður: 

SKOÐANAKONNUN: 

1. Telur þú að kennsla á háskólastigi eigi 

að vera á Akureyri? já Nei óákv. 

2. Mundir þú notfæra þér hana? já nei 

3. Heldur þú að slík kennsla á Akureyri 

gæti orðið samhærileg við H.l»?já nei 

Já 
Nei 
Óákv. 
Auðir 

Já 
Nei 
óákv. 

Já 
Nei 
Auðir 

Niðurstöður: 

Fjöldi 
475 
11 
30 
2 

290 
166 
44 

347 
136 
17 

(%) 
91. 
2, 
6. 
0. 

58. 
33. 
8. 

69. 
27. 
3. 

.40 

.20 

.00 
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Aukið frelsi í skólamálum. 
í þeim umræðum sem átt hafa 

sér stað um skóla hér á landi á 
siðustu misserum hefur komið 
ótvírætt fram að val nemenda á 
námsgreinum er ekki í samræmi 
við þa þörf sem er á vinnumark-
aðinum. Petta kemur síðast 
fram í könnun sem VSÍ gerði nú 
nýverið á námsgreinavali skóla-
nema í dag. Þetta er nokkurt 
vandamál og lýsir sér fyrst og 
fremst þannig að hörgull er á 
menntuðu fólki í grunnatvinnu-
vegum þjóðarinnar og í þeim 
greinum sem við getum vænst 
mest af í framtíðinni á meðan 
offramboð er á öðrum sviðum, 
svo sem í þjónustugreinum. 

Meginatriðið hlýtur nú að 
vera að þessum upplýsingum 
fengnum að finna lausn á vand-
anum. Min hugmynd er sú að 
þessari þróun valdi sambands-
leysi nemenda við atvinnulifið, 
hugmyndaskortur í menntamálum, 
og skilningsskortur nemenda á 
þeim ognarupphæðum sem þeir eru 
i raun að f járfesta með á 
skólagöngu sinni. Til að bæta 
úr þessu tel ég nauðsynlegt að 
auka frelsi einstaklinga til 
skólareksturs, færa mennta-
stofnanir úr umsjón rikisins 
til einstaklinga og gera nem-
endur virkari i þvi fjármuna-
streymi sem er milli rikisins 
og menntastofnananna. Hinu 

siðastnefnda markmiði mætti 
t.d. ná með þvi að nota svo-
kallað avisanakerfi sem þekkist 
meðal annars i Bandarikjunum. 
I»vi er þannig til hagað að nem-
andinn fær ávisun frá rikis-
sjóði og ráðstafar henni til 
þess skóla sem hann telur að 
geti uppfyllt kröfur sinar. 
Slika ávisun yrði að sjálfsögðu 
ekki hægt að leysa út nema fyr-
ir nám i viðurkenndum skóla-
stofnunum. Með þessu næst 
fernt: 

1. Aukin fjölbreytni í 
skólakerfinu og nýjungar eiga 
greiðari leið inn i það. 

2. Nokkur samkeppni verður 
milli menntastofnana sem trygg-
ir gæði menntunarinnar. 

3. Nemandinn verður meðvit-
aðri um það f jármagn sem ráð-
stafað er i menntun hans. 

4. Atvinnuvegimir eiga 
meiri möguleika á þvi að koma 
sinum hugmyndum að. 

Hér er sjálfsagt aðeins um 
eina leið af mörgum að ræða en 
hún hefur þá augljósu kosti að 
hún er einföld og auðveld i 
framkvæmd og útheimtir ekki 
kostnaðarsama byltingu heldur 
hvetur til þróunar, stuðlar að 
betri menntun, bætir atvinnu-
lifið og gefur þvi möguleika á 
að höfða meira til nemenda. 

Öfeigur Ö. Ófeigsson. 
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Síðasta andvarpið. 
Ég var rifinn úr fangi móður 

minnar, af hnjám föður míns og 
sendur í leikskóla, barnaskóla, 
menntaskóla, háskóla. 

Að lokum stend ég uppi með 
bréf upp á það að ég viti hve-
nær menn séu dauðir og hvenær 
lifandi. Og mamma kyssir mig á 
kinnina, með tárin í augunum og 
óskar mér til hamingju. Pað er 
fyrst pegar pabbi klappar mér á 
öxlina, og segist alltaf hafa 
vitað að ég mundi standa mig, 
að ég tek eftir því að ég er 
orðinn stærri en hann eða hann 
minni en ég. Þau bjóða mér út 
að borða, i tilefni dagsins, 
við sitjum öll við sama borð pó 
hvert í sinum stól og ég þekki 
pau ekki. 

Ég sendi börnin í leikskóla, 
barnaskóla, menntaskóla, há-

skóla, ég skil við konuna, ég 
sendi mömmu og pabba á elli-
heimili, sjúkrahús, í likhúsið, 
kistuna, gröfina, til pess að 
hafa tima til þess að leita að 
sjálfum mér en ég mun aldrei 
finna pað sem ég leita að pvi 
svo langt er liðið siðan ég 
týndi mér að einhver hefur 
fyrir löngu lagt eignarhald á 
mig í peirri góðu trú að enginn 
fyndist eigandinn. 

Við jarðarförina hittumst 
við systkinin öll fjögur, nei 
fimm, á ný. Það eru tuttugu ár 
siðan við komum síðast öll sam-
an. Við minnumst lítillega á 
pað að að þessu hlyti að koma 
en tölum siðan um það hvernig 
skipta skuli arfinum og komumst 
ekki að samkomulagi. 

Gert vor 85 
Jójó-maðurinn 
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Er drykkjusýki sjúkdómur 
í raunverulegum skilningi þess orðs? 
Flestir þeir fræðimenn sem 

eitthvað hafa lagt að mörkunum 
varðandi rannsóknir á drykkju-
sýki, álíta löngun drykkju-
sjúkra i áfengi sjúklega. Hins 
vegar hafa ávallt verið hat-
rammar deilur milli S.Á.Á. 
manna annars vegar og heim-
spekinga hins vegar, hvort 
drykkjan sé sjúkleg. Talsmenn 
S.Á.Á. telja drykkjusýki fólgna 
i tvennu: Annars vegar löngun i 
áfengi og hins vegar drykkjunni 
sjálfri. Margir heimspekingar 
eru sömu skoðunar og S.Á.Á. 
menn varðandi löngunina í 
áfengi, en eru mótfallnir þvi 
að sjálf drykkjan sé sjúkdómur, 
þar sem athöfnin að drekka er 
viðráðanleg, ef vilji er fyrir 
hendi. Þvi er svar mitt við 
spumingunni "Er drykkjusýki 
sjúkdómur í raunverulegum 
skilningi þess orðs?": Löngunin 
er sjúkleg, þvi hún er óviðráð-
anleg en athöfnin að drekka er 
viðráðanleg og þess vegna tl ég 
drykkjusýki ekki sjúkdóm. Hér 
á eftir færi ég rök fyrir máli 
minu, en fyrst skulum við lita 
á tvær skýringar á mannlegum 
athöfnum. 

1. Tilgangsskýring: er skýr-
ing út frá akveðnum löngunum. 

2. Orsakaskýring : skýrð út 
frá einhverjum efnislegum eða 
liffræðilegum orsökum. Eitt-
hvað tekur af manni völdin, 
t.d. aðsvif eða sjúkdómur s.s 
hlaupabóla. 

Sjúkdómi má skipta i tvennt, 
sjúkdómsorsök og sjúkdómsein-
kenni. í ljósi þessa komumst 

við á raun um að hlaupabóla er 
samheiti yfir tvennt: 

1. Sjúkdómsorsök, þ.e. vir-
usinn. 

2. Sjúkdómseinkenni sem koma 
fram i kláða og útbrotum. 

Litum siðan á sjúkdómsorsök 
drykkjusýki sem gæti verið 
erfðagallinn (10. hver ein-
staklingur verður drykkjusjúkl-
ingur). Sjúkdómseinkenni er 
hin sjúklega löngun i áfengi. 
Þvi spyr ég. Er athöfn hlaupa-
bólusjúklingsins að klóra sér, 
sjúkdómur? Svarið er auðvitað 
nei. Að klóra sér kallar á til-
gangsskýringu, skýringu út frá 
akveðnum löngunum og þar með er 
drykkjusýki ekki sjúkdómur eins 
og S.Á.Á. menn nota hugtakið. 

Heimspekilega séð er sjúk-
dómur einhver orsök sem við 
ráðum alls ekkert við, kallar á 
orsakaskýringu. Hins vegar 
drekkum við oftast af þvi okkur 
langar til þess, sem skýrist 
sem tilgangsskýring, og menn 
klóra sér vegna þess þa langar 
til þess, þ.e. tilgangsskýring. 
Menn gera nú upp við sig hvort 
þeir drekka eða ekki og klóra 
sér eða ekki, þar sem engin 
nauðsynleg tengsl eru á milli 
löngunar og athafnar (athöfn = 
tilgangsskýring). í þvi sam-
bandi spyr ég. Ef drykkjusýki 
er sjúkdómur, hvernig er hægt 
að akveða að hætta að ganga með 
hann (sjukdóminn)? Við getum 
það ekki af þeirri einföldu 
astæðu, að við akveðum ekkert 
um sjúkdóma með tilgangsskýr-
ingum. 

4< 



Mótsögn S.Á.Á. manna er 
fólgin í þvi að halda fram í 
senn, aS drykkjan sé hluti af 
sjúkdómnum og að við getum hætt 
að drekka einn góðan veðurdag. 
Við getum einfaldlega ekki unn-
ið bug á orsakaskýringu með 
tilgangsskýringu. 

(Hugmyndin að pessari grein 
er byggð á ahrifum frá Kristj-
ani Kristjánssyni, heimspekingi 
og kennara við M.A.). 

Með fullri virðingu 
starfsemi S.Á.Á. 

Atli Björn 

fyrir 

O O 6 
<4*&l 

Við erum bestir. 
Fimmtudaginn 14-11 klukkan 

20:59:26 stigu 64 "iþrótta-
hetjur" frá Laugarvatni á land 
Menntaskólans, þar sem peirra 
beið lúðrasveit, heiðursvörður 
og stór hópur óbreyttra mennt-
skælinga. 

Meðan lúðrasveitin lék "Öxar 
við ana" færði formaður Hugins 
formanni nemendafélags Laug-
vetninga áritað eintak af hand-
bók M.A. og að pvi loknu könn-
uðu þeir heiðursvörð. Höfðu 
Laugvetningar það á orði að 
aldrei fyrr hefðu þeir jafn 
fríðan flokk augum litið. 
Athöfn þessari lauk með pvi að 
afhjúpað var minnismerki um 
komu Laugvetninga og á meðan 
lék blásarasveit M.A. "ísland 
ögrum skorið". 

Eftir að Laugvetningum hafði 
verið visað til svefnskála að 
gömlum íslenskum sið, var farið 
i Höllina þar sem körfuknatt-
leikur karla var leikinn kl. 
22. 

Mikil spenna rikti fyrir 
pennan leik par sem Lauvetning-
ar höfðu unnið pessa grein und-
anfarin ár. Fjöldi áhorfenda 
hvöttu körfuboltahetjur vorar 
enda fór svo að langþráður 
sigur vannst - og pvílikt burst 
61 - 35. 

Liðið lék mjög vel undir 
stjórn "Nonna litla" og barátt-
an var mikil. Stigahæstir okkar 
manna voru Hólmar og Ingi með 
14 stig og Halldór með 10 stig. 
Aðrir skoruðu minna en stóðu 
fyrir sinu. 
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Keppni var formlega sett í 
Höllinni á föstudaginn kl. 13: 
30 og eftir það hófst keppni í 
körfu kvenna. Okkar stúlkur 
náðu sér aldrei almennilega á 
strik enda töpuðu pær undir 
stjórn "Nonna litla". Bestar 
voru Díanna og Tóta og ekki orð 
um það meir. 

Knattspyrna var næst á dag-
skrá og átti léttleikandi lið 
M.A. ekki erfitt með að sigra 
Laugvetninga. 

Orslit i karlaflokki urðu 
Halldór 7 - M.L. 1 

Örslit i kvennaflokki urðu 
Emma 3 - M.L 2 

I>ú var komið að blaki (yfir-
netsboltaspili). Það ríkti 
mikil spenna um úrslit i leik 
karla en að sjálfsögðu fóru 
leikar okkur i hag, 2 unnar 
hrinur gegn 1. Auðveldari sig-
ur vannst í kvennaflokki enda 
voru stúlkurnar óspart hvattar 
af formanni ipróttafélagsins 
sem i sifellu heyrðist öskra 
"Þið verðið að vinna pessa lotu 
- timans vegna!!". Þá var komið 
nokkuð fram yfir leigutima. 

Milli kl. 17:30 og 19:30 var 
gert hlé á leikum og virtist 
sumum ekki af veita (pó ekki 
hitaveita) en við nefnum engin 
nöfn. 

Fyrst á dagskrá eftir matar-
hlé var handknattleikur karla. 
Okkar menn hófu leikinn nokkuð 
vel og náðu mest 6 marka for-
ystu. Undir lokin var þó orðið 
nokkuð tvisýnt um úrslit en pó 
fór svo að M.A. sigraði 13 -
12. í leiknum bar nokkuð á 
ónefndum knáum linumanni sem 
sýndi góðan linudans og skoraði 
5 mörk. 

Verr gekk i kvennaflokki oq 

ekki orð um pað meir. 
M.A. vann hnitmiðaðan sigur 

i hniti en pá var komið að 
bandi (pað heitir benda á 
mannamáli). 

Topplaust sjörnulið M.A. 
sýndi par snildarleik og lék af 
mikilli karlmennsku gegn 
stjómarliði Laugvetninga. 
Markvörður okkar Hafsteinsson 
sýndi mikla yfirvegun og varði 
af miklu örlæti. Drslit þess-
arar orustu urðu 5 - 1 okkur í 
hag. Þess má geta að á meðal 
áhorfenda voru útsendarar frá 
V.M.A og leikur grunur á að 
þeir ætli að skora á okkur inn-
an skamms i pessari pjóðar-
iprótt peirra. 

Dagskrá var siðan tæmd um 
kvöldið með frjálsri aðferð. 

Morgunstund gefur gull i 
mund. Keppni hófst i bridge 
kl. 10 á laugardagsmorguninn. 
Hún stóð til kl. 3:00 - við 
töpuðum prátt fyrir góðan 
vilja. Minigolf var spilað á 
göngum heimavistar kl. 2:00 -
við töpuðum aftur. Borðtennis 
fór einnig illa - tap og ekki 
orð um pað meir. 

Þegar hér var komið við sögu 
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fór hagur okkar heldur að vænk-
ast, því við sigruðum í 4 næstu 
greinum. Olsen Olsen, skák, 
sundi og stærðfræði en þar sló 
Björn Þór Jónsson í gegn. 

Kl. 20 um kvöldið hófst 
kvöldvaka og var ræðukeppni 
fyrst á dagskrá. Laugvetningar 
unnu þar nauman sigur og voru 
það nokkuð umdeild úrslit. 
Kvöldvakan heppnaðist að öðru 
leyti mjög vel og mestar vin-
sældir vakti "Presley æskan" en 
lag þeirra "Tryggvi Don't Go" 
heyrist nú á hvers manns vörum. 
Kvöldvaka pessi var lokapáttur 
heimsóknar Laugvetninga sem 
heppnaðist í alla staði mjög 
vel. 

A8 lokum er vert að koma 
sérstökum pökkum til Sverris 
Páls, Jóns Más, Jóns Hafsteins, 
starfsfólks eldhúss, Skúla og 
hans manna fyrir gott samstarf. 

V2WDRMENN 

43 



BUrtaCcUr stiuHítu/ úigaíuna: 

ofáafgtiroa tfióar */* 
JtóprttU? 

'TérSaókrifsUffc Jlfíurufrar -*/? 

JtíeiCdvtróCun Vaídunarf %iLfoinssonar 

JHeildvtróCuMÍn' Eufjóró 

JUndas ^/r 

JYLöC og óandur 

or.r 
\^6ua4rmqmaaf^C(^ \JóCands 

noróurlands Iif 

44 



„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 sfJiEl\lís£ 
Hafnarstræti 108 - 602 Akureyri - Pósthólf 660 -

Markmið okkar er fjölbreytt 
og vönduð r 

framleiðsla 

IÐNAÐARDEILD SAMSANDSINS 
602 Akureyn - Glerargoiu 28 - Poslhorl 606 - Simi 21900 



3. bekkjar ferð. 
í haust stóð ferðamálaráð 3. bekkjar fyrir skoðanakönnun 

vegna fyrirhugaðrar ferðar 3. bekkinga t i l útlanda. Athygli 
vakti að enginn sem tók pátt i könnuninni vildi fara um páska 
eða á sama tíma og 3. bekkur i fyrra. Yfirgnæfandi meirihluti 
vi ldi hins vegar fara að haustlagi. Einnig var spurt um hvað 
ferðin mætti kosta og urðu niðurstöður pær að flestum fannst Mn 
mega kosta 25 - 30.000 krónur. 

1. Hefur þú hugsað þér að fa ra í f e rð ina? Já Nei 

2. Hvernig ferð v i l t þú fara? 

Só la r l andafe rð með s topp i í. y e r s l u n a r -

borg á l e i ð i n n i heim. 

Sólar land f y r r i h lu t a f e rða r og s íðan 

skoðunarferð um nálæg lönd s e i n n i h l u t a 

f e r ð a r . 

Skoðunarferð þ.e. flakka á milli landa 

t.d. í Evrópu. 

3. Hvenær vi.lt þú fara? 

páskal986 voriðl986 haust 198,6 

4. H.ve langan tím.a yi.lt þú yera? 

eina viku tvær vikaxr þrjár yikur 

5. Hvað finnst þér að ferðin megi kos.ta?_^ 
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Hvað er ást. 

&>»</ 

Hvað er á s t . 

Að vona, að biða, að þjast. 
Af og til kippir i hjarta. 
Er pað hin eina sanna ast, 
Sjálfsvirðing klofin í smaa parta? 

Heba 30/10 85 
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ÚRVALS GRILLMATUR GÓÐ ÞJÓNUSTA 

ftSON&Tlll 
TRYGGVABRAUT14 

Hamborgarar S/M/:21715 
Samlokur með skinku og osti 
Kjúklingar með sósu, salati og frönskum kartöflum 
Pizzur: fjórar tegundir ^ , 
Fyrirtæki og heimili fá 10% afslátt J T ~ | 
ef keyptir eru 6 hamborgarar eða fleiri m / 

NÆTURGRILL KRÓWRI ]/ 
HEIMSENDINGARPJÓNUSTA PANTANASÍMh 21440^ 

Hamborgarar Samlokur Kjúklingar Kaldar samlokur 
Pizzur: fjórar tegundir 
Heimsendingarþjónusta, föstudags-
og laugardagskvöld frá kl. 21 - 04 

VEGANESTI HÖRGÁRBRAUT 
SÍMI:22880 

Rjómaís fs í brauði með súkkulaðibráð 
Barnais ís með hrís fs í dósum: þrjár stærðir 
Milk shake lce cream soda 

M Y N D 
Litmyndaframköllun 
með hraði. 

J D D D D Q Q D l 

VALHF 
SUNNUHIÍD 12 602AKUREYRI 

MYND 
I D D D D O D D ) 

VALHF 
] D D D Q D D a D D a D D [ 

Kodak 
FRAMKÖLUUN 

SUNNUHLÍD 12 602 AKUREYRI 



Verðlækkun! 
Frá og með 1. nóvember 1985 
er verðlækkun 

já verðlækkun 
á jógúrtí 
frá Mjólkursamlagi KEA. 
„Smakkaðu" nýja verðið 

Mjólkursamlag KEA 
Akureyri Simi 96-21400 


