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Ritstjórapistill 
Kæru nemendur. 

Þetta blað sem þið hafið i 
höndum er síðasta blaðið sem 
þessi ritstjórn (sjá mynd bls. 
70) kemur til með að gefa út. 
Þess vegna hefur verið reynt að 
gera blaðið sem allra vegleg-
ast. Vonandi mun þessi "svana-
söngur" falla i góðan jarðveg 
og tendra svolítið ljós i til-
veru menntskælinga, svona rétt 
fyrir prófin, og þá er takmark-
inu náð. 

Nú fyrr i vetur var samþykkt 
lagabreyting þess efnis að 
skólafélagsstjórn mætti ekki 
styrkja önnur skólablöð fjár-
hagslega en Munin. Lagabreyt-
ing þessi var mjög umdeild og 
var það skoðun margra að útgáfa 
skólablaðanna myndi mikið drag-
ast saman eða leggjast jafnvel 
niður. Annað hefur komið á dag-
inn og hefur blaðaútgáfa sjald-
an verið blómlegri en í vetur. 
Staðreyndin er sú að tiltölu-
lega auðvelt er að fjármagna 
ötgáfu skólablaða með ýmsum 
leiðum. Þvi var sú stefna tekin 
hjá Munin í vetur að kosta út-
gáfuna með auglýsingum en 
Þiggja ekki styrki ör skóla-
félagssjóði. Enda hlýtur bað að 
teljast jákvætt að hægt'sé að 
spara útgjöld hans á þennan 
hátt, þvi hann hefur takinörkuð 
fjárráð og nógir eru útgjalda-
liðirnir samt. Þessu hefur 
verið fylgt eftir og jafnvel þó 
að þetta blað hafi verið mjöq 
<3ýrt eru horfur á að tekju-
afgangur verði, og mun hann 
koma nýrri ritstjórn til góða 
næsta vetur. 

Ég vil notza tækifæri.ri og 
þakka öllum sem lagt hafa hönd 
að útgáfunni sioastliðna tvo 
vetur, og þá sérstaklega rit-
stjórnam Munins og Lesbókar. En 
ég hef veríð heppinn bví að í. 
rninni ritstjóratj.o hafa þær 
alltaf verið skipaðar hressu 
duglegu cxj f ramtakssöTiu fólki 
(stundum of hressu), sem hefur 
þurft að þola vinnubrælkun og 
óþægindi af ýmsu tagi 
undirbúningsvinnu, og 
þvi miklar pakkir. 

Að lokum vil ég láta í ljðs 
þær óskir mínar að Muninn sem 
og önnur skðlablöð haldi áfrarr 
að vaxa og dafna í framtlðinni. 

^angi ykkur síðan vel í 
prófunum. 

^uðlaugur ̂ ðr Þðrðatson 

vi c 
kann fg 
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Fjögur, fjögur fitt og fánum núll lega 

Spi l ib s p i l a ð i s t : Subur 
sp i la r út l i t lum t i g l i . Ás í 
borbi . Hjartaás í borbi . Norour 
hendir spaða og legan kenur í 
l j ó s . Spabaás úr borbi , a l l i r 
neð. L í t i l l tígul.1 úr borði og 
norbur fær á kóng. Spabi frá 
norbr i , kóngur 3 austri. drepur, 
kerl ing fe l lu r í frá subri og 
laufinu er hent í borbi.. Lauf-
kóngur tekinn og l i t l u lauf i 
spi lað á ásinn í borði . L i t i l l 
t í g u l l úr borbi troirpabi lágt 
heiina, spaba sp i l aö , l aufker l -
ing i'ir subri og légt tromp í 
borbi . Aftur t í g u l l úr borbi , 
tronipabur heiira. og laufi spi lab 
l i t i b tromp í subri trompab 
hærra í borbi t í g u l l tronipabur 
heijn og lauf trorapab i borbi . 
S l é t t s t ab ib . Vömin er ekki 
augljós en hún er afi henda t i g -
ulkðngi í fyrsta slag svo að 
subur kornist inn t i l ab spi la 
trornpi. 

N: sp G.9.8.7.6.4.2 hj -
A: sp K.5.3. hj K.D.8.4 
£: sp D.]0. hj 10.7.6.5.2 
V: sp A hj A.G.9.3. t í 

Þett.a skemmtilega spi.] kom 
fyr i r er br idgel ib ið tók l i t l a 
æfingu á öskudag, fyr i r Fram-
haldsskólamótið, sem halda á t t i 
helgina é e f t i r . 

Ef t i r mikib j a p l , jaml og 
fubur komumst vib i l o f t i b um 
klukkan 8:30 ð firnmtudags-
kvöldi . Er komið var subur 
beib okkar é flugvellinurn Gis l i 
nokkur Jón é bláum Volvo Z-166 
og var pá mikib hlegib og 
kvebnar rinur af miklum mób og 
töluverbri l i s t . Fór hann pá 
pegar meb okkur i fyrstu kynn-
isferbina af prenur um borgina. 
Kynnti hann m.a. skemmtistabi 
borgarinnar fyr i r okkur en vib 
sögbum bara "Gísli minn. Er 
þet ta nö ekki of gróf t . Vib 
eigum ab sp i la klukkan e i t t á 
laugardaginn". Og keyrbi Gis l i 
Jón okkur heim ííied det saiome. 

Sagnir gengu paimiq: 
N 

pass 

Siguröur 
Sigurgeirs. 

pass 
2 NT 
3 hjörtu 
4 tiglar 
5 spabar 
pasr. 

Örlygur Hár 

tí K.D.3. la 8.6.2 
tí 9.8 la K.10.7.4 
ti G.10.6 
A.7.5.4.2 

S 
pass 
-
-
-
-
dobl 

Jón Bj. 

la D.5.3. 
la A.G.9 

V 
.1 MT 
3 tiglar 
4 lauf 
4 IvTT 
6 hjörtu 
pass hringinn 

Haraldur Sig. 
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Eftjr sundsprett rnorgunsjns 
eyddura við föstudeginum í keilu 
innan um aðra landsliðsmenn 
t.d. Pál Ólafsson. Um kvöldiö 
könnuðum vi.ð ögn skenrntana] if 
borgarinnar en okkur þótti það 
svo gjörspillt að við drifum 
okkur heim i snarhasti og 
gleymdum ekki að fara meö bæn-
irnar okkar fyrir svefninn. 

Á laugardaginn byrjaði spil-
amennska klukkan eitt og stóð 
til klukkan sjö. Okkar maður i 
Geroubergi var Helgi Schiöth, 
bridgesnillingur, sem reiknaði 
alltaf vitlaust út fyrir okkur. 
Eftir fyrri daginn höfðum viö í 
þremur setum hlotið 42 stig og 
vorum staddir i 7.-8. sæti. 
Klukkan 10 byrjaoi spilanennsk-
an á sunnudagsmorguninn og stóo 
til hálf sjö. í fjórum setum pá 
fengum vio 67 stig og hlutum 

því alls 109 stig og uröum i 5. 
sæti af 15 sveitum. Sigurvegar-
ar urðu ML-B með 137 stig af 
173 mögulegum. 

MeðlimJr sveitar BPIMA voru 
Þorsteinn Helgi Dalvikingur og 
fonraður, J6n Björnsson stór-
bokki, Sigurður Sigurgeirsson 
sjómaður, Haraldur Sigurjónsson 
keilubani og Amar Arnarsson 
Haukadal. 

Að lokum viljum vio pakka 
stjórn Hugins fyri r að gera 
þessa ferð mögulega með fjár-
stuðningi sinum og Gisla Jóni 
einkabílstjóra fyrir að keyra 
okkur um alla borgina alls 250 
km. Að lokum fær dyravörðurinn 
i uþpi og Niöri, pessi neð 
skeggið, pakkir fyrir góðan 
deal sem hann bauð okkur. Og 
niggarinn er beðinn að skiJa 
kveðju frá okkur til Fjadonnu. 

Brina 
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Eftir miðnætti 
"Vegir Guðs eru órannsakan-

legir, elskan." 
"Vegir Guðs eru órannsakan-

legir", hermdi dóttirin eftir 
með rödd gamalmennis. Svo kom 
óþolinmæði I róminn. "Mamma, þð 
ert eins og gömul amma. Hvernig 
geturðu trúað svona bulli? Þú 
sem ert svo frjálslynd og opin, 
en föst í einhverjum gömlum, 
úreltum bókstaf." 

"Jesús Kristur var einn 
frjálslyndasti rnaður allra 
tíma!" ' 

Utan við sig:"Ha?" Svo:"Hvað 
meinarðu?" 

"Jú, hann umgekkst konur, 
sjúka, syndara og aðra sem voru 
dæmdir af samfélaginu, eins og 
jafningja. Þú getur rétt írrtynd-
að þér hvað hann braut upp mik-
ið af görrQum kreddum. Og það 
var erfitt fyrir hann. Þó hann 
sé guðlegur, var hann hér sem 
maður." 

"Það getur svo sem vel ver-
ið, að hann hafið verið ágætur 
á sínum tíma. En hvaða þörf er 
fyrir hann núna? Öll þessi gam-
aldags boð og bönn!" 

"Astin mín, horfðu í kringum 
þig! Þar sem mannréttindi eru 
brotin kemur kirkjan til hjálp-
ar, samkvæmt því sem Kristur 
boðaði. Aðalinnihald kristin-
dómsins er ekki boð og bönn, 
heldur kærleikur, kærleikur og 
afrur kærleikur! Lestu Biblíuna 
með neikvæðum huga, sem leitar 
að setningum sem ekki sýna kær-
leika? Finlian er til að lesa 

með jákvæðum huga sem sér það 
fallega og gðða sem Biblían 
segir. Ekki til að trúa eftir 
bókstöfum heldur lesa kærleik-
ann út úr textunum". 

"Fr þá Biblían aðeins fyrir 
spekinga sem geta lesið út úr 
gátum hennar?" 

"Nei, hana geta allir lesið 
og fengið gott út úr því. Boð-
skapur Biblíunnar er svo ein-
faldur að hann hefur lifað i 
tvö þúsund ár án aðstoðar 
fræðimanna". 

"ffii, mamma, þú hefur oftast 
svör á reiðum höndum, en ef 
maður pælir í þessu er þetta 
fáránlegt". 

"Einmitt ekki. Mér skilst að 
nú sé í tísku hjá ungu fólki að 
fyrirlita trúarbrögð, og þá 
helst þau sem þeim eru kennd. 
Er það ekki það sem mótar við-
horf þin? Ég held einmitt að þú 
hafir ekki "pælt" i kristin-
dómnum sem skyldi. Pú afneitar 
Jesú án þess að þekkja hann 
nema lítillega, og án þess að 
gefa honum tækifæri. Svaraðu 
mér i hreinskilni. -Hef ég rétt 
fyrir mér?" 

"Nei, auðvitað hef ég pælt 
sjálfstætt". Svo hikaði hún 
hugsi. "Eða...æi, ég hef svosem 
ekkert pælt almennilega. Rætt 
málin viö vini mina, en þau eru 
Öll með fordóma qeqn kristin-
dómnum, svo ég læri litiö á 
því.. Ja, eiginlega... Jú mamma, 
þú hefur rétt fyrir þér. En, 
æi, þetta er allt svo flókið... 

Muninn 12 



ég get ekki trúað, það er svo 
fjarri mér, en... þú hefur 
eitthvað til þíns máls". 

"Ég þröngva engu upp á þig 
elskan. M ættir að vera nógu 
vel gefin til að ákveða pig. En 
Þér er frjálst að spyrja mig, 
pegar þú vilt. Þú ræður það við 
samvisku þína hve alvarlega þú 
hugsar um málið". 

"Það er einmitt það mamma. 
Bg veit í rauninni ekki hvort 
eg vil pæla. Ég er hrædd viS að 
taka afstöðu. Gæti ég staðið 
við hana? Ég get ímyndað mér að 
það sé erfitt að segjast vera 
knstinn. Efastu aldrei mamma?" 

"Jú, það gera allir. En ef-
ann get ég bælt niður með rök-
ræðum við sjálfa mig. Það er 
auðvelt að finna rök gegn trú 
minni, draga fram setningar úr 
Biblíunni og mistúlka þær 
o.s.frv. En ég held ég muni 

í* 
aldrei afneita Jesú Kristi. Að 
fylgja honum byggist mest á 
trú, en það er líka rökfræði-
legt. Ég vona að þú eigir eftir 
að læra að elska Jesú eins og 
ég. Það gerir manni svo gott. 
En þú verður sjálf að velja". 

"Já". Þögn. "Mamma, það var 
gott að tala við þig. Við ættum 
að gera meira af því. Ræða um 
hitt og þetta sem við erum að 
hugsa um. Góða nótt". 

"Góða nótt, elskan". 
Mamman sat brosandi eftir. 

Hún elskaði dóttur sína, en það 
voru fáar stundir til að sýna 
það. Það var rétt hjá henni, 
hugsaði mamman, við ættum að 
ræða meira saman. Tvær kynslóð-
ir ræða saman eins og jafn-
ingjar. 

Melkorka Thekla Ólafsdóttir 
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Vorþytur 
6g gekk eitt sinn aleinn um eyðimörk lifsins, 
og einmanaleikinn hann skreiddist með mér. 
í sál mér bjó vetur og vonleysis hugsun 
og vitfirring andans sem dundaði sér 
að kasta 1 mig snjóboltum sneypu og vonsku 
og snerta mig frostkræklum haturs mins sjálfs. 
Og ég stóð og glápti og grét mínum tárum 
þvi gleymt var mér sakleysi og æska til hálfs. 

En smávaxinn fugl sem að flaug þar um lifið 
mér færði þann boðskap sem ég hafði þráð, 
að liti ég upp gegnum hríðina og húmið 
þá hlotnaðist mér eins og ég hefði séð, 
að með þvi að ganga um frostið og funann 
þá fyndi ég sumar og hitann af því: 
að til þess i brjósti mér sjá megi sumar 
þarf snjórinn að falla svo vori á ný. 

13.4. Sigurður Ingólfsson. 
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Sýnishorn úr nýútkominni ljóáabók 

Sigurðar Ingólfssonar , HÖM. 

ZJ.'fb 
ELLIN 

I hrukkur þess hæruskotna 
er heimurinn skorinn með flúr. 
I andvarpi öldungsins lotna 
er ævin I moll bæði og dúr. 
Það geíslar af gráhærðri konu 
glampi hins llfsreynda mans. 
I hverri athöfn hins aldna 
m5 eygja llfsreynslu 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 I andliti hans 
sem séð hefur mannanna syndir 
og sélirnar stlga sinn dans. 

Febrúar 1985 
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Viðtal við 
Presley æskuna 

Um daginn mælti ég mér mót 
við Presley-æskuna og eftir að 
hafa "stolið" segulbandstæki 
komum við okkur vel fyrir í 3. 
stofu. Meðlimir Presley-
æskunnar eru fjórir^ ungir og 
alvörugefnir menn: Árni Her-
mannsson, Svanur Valgeirsson, 
Torfi Halldórsson og Ö. Atli 
Örvarsson. Ég byrjaði á þvi að 
spyrja nrjðg gáfulegrar spurn-
ingar. 

Hwað er Presley-æskan? 
Árni: Hommaklúbbur... 
Atli: Nei, hann var bara að 
plata þig, petta er hljómsveit. 
Hún er gerð upp ör hinni heims-
frægu hljómsveit Fjörköllunum. 
Árni: Eftir að við komum fram 
hefur Atli bæst i hljómsveitina 
og tekið við stjórn. 
Atli: Þetta er Árni (bendir), 
aðstoðarhljómsveitarstjóri og 

gjaldkeri. 
Arni: Heyrðu Atli, þú skuldar 
mér 70 kall. 

(Hlátur) 
Hvernig kom nafnið til? 
Hljómsveitin átti að heita 

Fun Boy Three, af pvi að einn 
okkar er svo leiðinlegur... 

En við spilum svolítið rokk 
þannig að... 

Hvað haf ið þið helst unnið 
ykkur til frægðar? 
Torfi: í>etta er bara i blóðinu. 

„Viö erum 
fæddir 
f rægi r " 

Atli: Við erum fæddir frægir. 
Svanur: Ja, ég ætlaði að reyna 
að fá mér góða vinnu í sumar... 
Atli: Fjörkallar eru náttúru-
lega heimsfrægir af pvi að við 
unnum hljómsveitakeppni niðri á 
Torgi i sumar, já 17. júni, á 
þjóðhátiðardaginn, það var 
náttúrulega táknrænt. 

Eru Fjörkallar og Presley-
æskan þá það sama? 

„Al l t sömu 
fíflin..." 

Atli: Þetta eru nú allt sömu 
fiflin... nei, þetta er allt 
annað, það eru sömu menn, en 
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það er allt annar andi. Þegar 
við í Presley-æskunni æfum sam-
an, þa kemur andinn virkilega 
yfir okkur og við endurnýjumst 
alveg. 
Árni: Hljómsveitin stefnir í 
allt aðra átt með Presley-
æskunni: sko, þetta er miklu 
þjóðlegra og meira Kántrý og 
Rokki 
Svanur: Fjörkallar, eins og til 
dæmis á þjððhátiðardaginn, þá 
horfðum við í suður, en á tón-
leikunum í Möðruvallakjallara 
horfðum við í norður, svo pú 
sérð að við horfum i allt aðra 
átt. 
Atli: Þetta er allt önnur tón-
listarstefna, það var norður, 
en nú er það suður. 
Svanur: Nei, öfugt, það var 
suður en er norður. Það má lika 
segja að á 17. júni var sum-
ar... 
Árni: Það eru meiri hlýindi i 
kringum Fjörkalla. 
Atli: usss! Við erum i viðtali. 

Haf ið þið spilað mikið? 
Atli: Presley-æskan hefur spil-
að einu sinni, en Fjörkallar 
fimm sinnum. 

Torfi: Presley-æskan var klöpp-
uð upp, við komum fram tvisv-
ar... 
Atli: Tvisvar sama kvöldið, 
geri aðrir betur! 
Árni: Svo stóð til að við spil-
uðum með Valgeiri Guðjónssyni, 
en hann gugnaði á þessu þegar 
hann frétti að við ættum að 
spila með honum. 

.Valgeir kann 
ekki aö 
drekka mjólk" 

Atli: Það var verst að við 
skyldum missa af þvi, við ætl-
uðum nefnilega að kenna honum 
að drekka mjólk án þess að 
sulla niður á sig, eins og hann 
gerði i auglýsingunni... 

Vöruð þið bönir að æfa mikið 
þegar ykkur var sagt að Valgeir 
kæmi ekki? 
Árni: Nei 
Atli: Nei? Við vorum búnir að 
æfa tvisvar. 
Árni: Einu sinni. 
Atli: Jæja þá, einu sinni. 
Svanur: Það var búið að leggja 
drög að prógammi... 
Árni: Mjög lélegu prógrammi. 
Atli: Nei, mjög gott prógramm. 
Svanur: ... ég held að fólk 
hafi almennt ekki gert sér 
grein fyrir hverju það var að 
missa af, að við skyldum ekki 
fá tækifæri til að spila einir. 
Atli: Eg segi það. Ég er að 
öllu leyti sammála Svani. 
Svanur: Bg er að öllu leyti 
mjög ósammála sjálfum mér. 

Er einhver félagsstarfsemi 1 
kringum Presley-æskuna? 
Atli: Já, það er náttúrulega 
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hlutafélagið Síspekiland h.f. 
Árni: Við erum að undirbúa 
byggingu félagsheimilis á eyj-
unni á andapollinum. í»ar munu 
Fjörkallar og Presley-æskan 
eiga sitt annað heimili. öm-
boðsmaður okkar hjá Síspeki-
landi h.f. er að vinna að pessu 
núna. 

Hafið þið aðdáendaklúbb? 
Atli: Já, hann er starfandi í 
Gagnfræðaskóla Akureyrar. Við 
erum svo djöfull hrifnir af 
lambakjötinu. 
Árni: Það er svipað með Mennta-
skólann og Gagnfræðaskólann, 
pegar maður fer í Menntaskólann 
gengur maður í skólafélagið 
Hugin, pegar maður fer í Gagg-
ann gengur maður í aðdáenda-
klúbb Fjörkalla. 
Atli: Þetta er mjög svipað, 
nema pað er ekki skylda í Gagg-
anum. 
Torfi: En samt gera pað allir. 

Hvað varð um Go-Go Girls sem 
voru með ykkur á fyrstu tön-
leikunum? 
Atli: Ja... Blessuð sé minning 
peirra... Pær fóru allar hver i 
sína átt eftir að grunnskóla 
lauk. 
Árni: Þær eru giftar og orðn-
ar... 
Atli: Fimm barna mæður, allar! 
Árni: Við eigum eitthvað í 
pessum krökkum... 
Atli: Þegi pú Árni! Nei, pað er 
nú aðallega Árni sem á petta 
sko... Nei, hérna, við áttum 
afkomu okkar alveg undir Go-Go 
Girls á fyrstu tónleikunum... 
við áttum komu okkar undir peim 
afið... Nei, það er ekki af 
þeim skafið. 
Svanur: Þegar þær fara yfir 
hafið... 
Atli: Og leggjast í baðið. 
Árni: Svo eru þær bara á- sundi 
á Ermasundi. ' 
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Atli: Á fyrstu tónleikunum 
redduðu þær okkur algjörlega, 
af því að Árni tók tónleikana 
upp á spólu og þær öskruðu svo 
hátt að það heyrðist ekkert i 
okkur. Ef það hefði eitthvað 
heyrst i okkur á spólunni hefð-
um við hætt strax. 

Sprechen sie andere Sprach-
en? 
Atli: Bitte rauchen sie nicht 
viele Leute. 

Eruð pið tlmabundnir? 
Árni: Já, ég er að fara i öku-
tima. 
Atli: Hann er mjög bundinn 
þessum ökutima. 
Svanur: Það má eiginlega segja 
að hann sé nokkurs konar laust 
forskeyti... 
Atli: Nema siður sé. 

Er erfitt að vera frægur? 
Atli: Erfitt?? Þú getur nú 
nærri getið! 
Árni: Þé getur étið hattinn 
þinn upp á það. 
Atli: Er þetta ekki erfitt 
strákar? 

Svanur: Ég veit ekki hvort það 
fylgir frægðinni, en það var 
dálitið erfið æfing i siðustu 
viku. 
Atli: Hvað varst þú að æfa þá? 
Svanur: Handbolta... 

..Þaö er ekkí 
tekiö út meö 
sældinni a& 
vera f rægur" 

Torfi: Það er ekki tekið út með 
sældinni að vera frægur. 
Atli: Nei, það er nú eitt sem 
vist er! 

Þið eruð i hljömsveit og 
eruð frægir, eruð þið ekki auð-
ugir? 
Svanur: Getið þið lánað mér 
tíkall, strákar? 
Atli: Þetta er hugsjónastarf-
semi. 
Svanur: Það má eiginlega segja 
að það sé aðallega andinn sem 
er auðugur. 

Muninn 19 



Atli: Við erum miklir andans 
menn. 

„Félagsheimili 
í Andapol l-
inum" 

Torfi: Þess vegna ætlum við að 
stofna Félagssheimili á anda-
pollinum. 

Æfið þið mikið fyrir tón-
leika og þvi um likt? 
Árni: í fyrsta og síðasta 
skiptið æfðum við mikið. 
Atli: Enda vorum við lélegastir 
í bæði skiptin. 
Svanur: Eina skiptið sem við 
vorum virkilega góður unnum við 
líka stóra hljómsveitakeppni... 
Atli: Þá æfðum við bara einu 
sinni. 

Hvað hljómsveitakeppni? 
Atli: Já, petta var mikil og 
fræg hljómsveitakeppni á 17. 
júni. 
Árni: Það voru mörg þúsund 
áhorfendur á Torginu að fagna 
okkur. 

döfinni hjá 

Atli: Ég mundi segja að allir 
Akureyrarbúar hefðu komið... 
Árni: Það komu rútur frá Siglu-
firði, Ólafsfirði, Grenivík, 
Dalvik... 
Torfi: Og Bildudal! 

Hvað er helst á 
ykkur? 
Svanur: "Á döfinni" er á föstu-
dögum... 
Atli: Á dömunni? Ja... Stuðmenn 
hafa boðiðst til að koma upp 
fyrir okkur i Höllinni 14. 
mars. 
Árni: f>á verð ég 17 ára! 
Svanur: Og koma svo aftur til 
að kæla fólkið niður pegar við 
erum búnir. 

.Spilum í Rio 
de Janero" 

Atli: Það 
verðum að 
Janeiro. 

Viljið þið segja 
fallegt að lokum! 
Allir: Góðir íslendingar. 
þessum merku timamótum... 

getur verið að við 
spila í Rio De 

eitthvað 
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Ágrip af sögu 

Queen 
Fíljómsveit er nefnd Oueen. 

Hana ættu flestir gæjar og 
gellur að kannast við, þð sér í 
lagi gellur vegna hinnar 
freistandi bringmottu söngvar-
ans en hugsunin um hana hefur 
oft yljað margri námsmeyjunni 
um hjartarætur. 

Oueen er bresk hljómsveit, 
stofnuð i júli 1972. Stofnendur 
eru gitarleikari hljómsveitar-
innar, Brian May, og svo tromm-
uleikarinn, Roger Meddows 
Taylor. Þeir tveir voru áður í 
hljómsveit sem SMILE hét og 
starfaði á árunum 1967-1969, 
við minni undirtektir en gengur 
og gerist hjá fratgrúppum. Tim 
Staffel hét sá sem söng og 
spilaði á bassa með Brian og 
Roger en sagði skilið við bá 
begar litil plata sem beir gáfu 
út i lok '69 var varla keypt af 
neinum nema foreldrum og frænd-
systkinum. Eftir þennan gifur-
lega frama á tónlistarbrautinni 
sneri Brian, sem hafði lokið 
námi i stjörnufræði, sér að 
kennslu en Roger fór að hand-
fjatla föt frá Viktoriutimabil-
inu á Kensington sölutorginu 
viðfræga með háskólaprðf i lif-
fræði upp á vasann. í gegn um 
sölustarfsemi bessa kynntist 

Roger furðufigúrunni Freddie 
Mercury. Sá náungi fór ekki með 
veggjum nema pá í simaklefa, 
klæddi sig áberandi cg samdi 
tónlist. Hann talaði mikið við 
Roger og t.a.m. sagði hann hon-
um frá áætlun sem hann hafði 
gert um rekstur atvinnuhljóm-
sveitar. Roger sagði Brian frá 
skrýtna stráknum og áformum 
hans. Eftir nokkurn undirbúning 
byrjuðu þeir æfingar i júli 
1971, þegar John Richard 
Deacon, bassaleikari, hafði 
gengið til liðs við félagana. 

Á frumstiginu hét hljóm-
sveitin White Queen og hennar 
fyrsta boðorð var að hundsa 
gömlu stessformúluna og spila 
ekki á knæpum og búllum innan 
um bilaða brjálæðinga, upprenn-
andi hryðjuverkamenn (Gadd-
afis?) og aðra ómaga. Æfingar 
gengu vel og fór Oueen i sína 
fyrstu hljómleikaferð siðari 
hluta árs 1971 sem upphitunar-
hljómsveit fyrir "Mott the 
Hoople" sem var nokkuð vinsæl 
þá. Fyrir Queen var petta sig-
urför þvi allir sem gagnrýndu 
voru sammála um að Queen væri 
mun betri hljómsveit. Fyrsta 
tækifærið kom snemma árs 1973. 
Oueen var þá boðið af "Trident 
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Aðsókn að tónleikum jókst 
gífurlega og Oueen eignaðist 
marga dygga aðdáendur sem 
ávallt hafa haldið merki hljóm-
sveitarinnar á lofti síðan. 
1974 gaf hljómsveitin svo út 
plötuna "Sheer Heart Attack". 
Með peirri plötu vann Oueen sér 
sess í fleiri löndum en Fng-
]andi, t.d. V-Þýskalandi, ítal-
íu, S-Ameríku, Hollandi, Relgíu 
og Japan en þar ætlaði allt um 
koll að keyra. Gulu vinalegu 
hrisgrjónaæturnar höfðu þá fyr-
ir löngu kosið Queen bestu 
hljómsveit í heimi. Meiri 
áhersla var lögð á bandarískan 
markað, og átti Oueen þar aukn-
um vinsældum að fagna. Sheer 
Heart Attack komst í annað sæt-
ið í Bretlandi og besta lag 
plötunnar, Killer Oueen, komst 
ííka í annað sæti í Bretlandi. 
Næsta plata var meistaraverkið 
A Night At The Opera, gefin út 
í desember 1975. Upptökur 
þeirrar plötu eru enn þær-dýr-
ustu sem gerðar hafa verið á 
rokkplötu, þær kostuðu rúmlega 
40.000 pund. Þær voru svo 
flóknar og margbreytilegar að 
t.d. i besta laqi plötunnar, 
Bohemian Rhapsody, eru upptök-
urnar komnar úr 5 hljóðverum. 
Það er langfrægasta lag hljóm-
sveitarinnar og má það skrýtinn 
maður heita sem ekki hefur 
heyrt á það minnst. Pað komst 

fljðtt i fyrsta sæti breska 
vinsældalistans og sat þar í 9 
vikur. 

Eftir útgáfu plötunnar átti 
hljómsveitin gifurlegu fylgi að 
fagna, Oueen var orðin einn 
stærsti risinn í rokkinu. Vin-
sældir á meðal gulu vinanna 
okkar jukust og mörg ný lönd 
bættust á landakort Queen 
Productions Ltd. Þar á meðal 
ísland. 

Til að fara fljótt yfir sögu 
þá má segja að á næsta tíma-
bili, 1976-1980, hafi hljóm-
sveitin ávallt haldið sessi 
sinum með útgáfu tónlistar 
sinnar sem komst alltaf í efstu 
sæti vinsældarlista víðs vegar 
um heiminn. Eftirfarandi plötur 
gaf hljómsveitin út á tímabil-
inu: 1976: A Day At The Races 
(/Somebody to Love.), 1977: 
News Of The World (/We Will 
Rock You, We Are The Champ-
ions.), 1978: Jazz (/Bicycle 
Race, Don't Stop Me Now, Fat 
Bottomed Girls.), 1979: Oueen 
Live Killers (hljóm].eikaplata), 
1980: The Game (/Crazy Little 
Thing, Play The Game, Another 
One Bites The Dust.). 

Hér kýs ég að láta staðar 
numið, þvi að á næsta tímabili 
1983-? breyttist tónlistar-
stefna Queen mikið. Hægt væri 
að gera annan. pistil um það. 
Ljóst er að Queen leggur ekki 
hljófærin á hilluna á næstunni. 

Tekið saman í nóv '85 
Hallgrímur Óskarsson 2U. 
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Prefab Sprout 
Undirritaður hefur ekki 

hlustað á hljómsveitina Prefab 
Sprout lengi, en nógu lengi til 
þess að setja nokkur orð um 
hana á blað með sæmilegri sam-
visku. 

Tónlist Prefab Sprout krefst 
þess að maður hlusti á hana af 
athygli. Sennilega kitla fæst 
lögin viðkvæmar danstaugar 
Duran Duran-ista eða annarra 
slíkra (a.m.k ekki i fyrstu 
tilraun). 

Forsprakki hljómsveitarinnar 
er maður að nafni Paddy McAloon 
hann leikur á gítar, semur öll 
lög og alla texta. Bróðir hans 
Martin sér um bassaleik og 
Wendy Smith llfgar upp á tón-
listina með tærri og fallegri 
bakrödd. Trommuleikari var í 
fyrstu Graham Lant en Neil 
Conti er nú yfirlýstur trymbill 
sveitarinnar. 

Textar Paddy's endurspegla 
menntaða lífsafstöðu hans, eru 
fullir af myndlíkingum og taka 
á öllu sem við kemur mannlegri 
vídd. Um texta sína sagði hann 
1 viðtali: "Ég sem ekki póli-
tiska texta i þeirri merkingu 
sem iðulega er lögð í orðið 
pólitik. En með pvi að skir-
skota til lifsins sjálfs og 
tilfinningarófs mannanna er 
maður i raun pólitiskur. Að 
minu viti er ekkert eins heill-

andi og tónlist þrungin raun-
verulegum tilfinningum og 
gildir pá einu hvort þær eru 
hressilegar eða af dapurlegum 
toga. Það sem heillar er að 
hér er eitthvað raunverulegt á 
ferð. Eitthvað sem snertir 
mann." Svo mörg voru þau orð, 
en vikjum nú aðeins að sögunni. 

Prefab Sprout var stofnuð i 
upphafi þessa áratugar I grend 
við Newcastle, nánar tiltekið i 
Durham. 

Hljómsveitin var nokkuð 
lengi að komast af stað. Það 
var ekki fyrr en i ágúst 1982 
sem fyrsta smáskifan kom út með 
laginu "Lions in my own 
garden." Lagið naut litillar 
hylli, en náði samt sem áður 
eyrum forráðamanna fyrirtækis-
ins Kitchenwhere. Fyrirtæki 
þetta, sem er nátengt hinu 
volduga CBS Pecords, gaf út 
næstu plötu Prefab Sprout. Það 
var i október 1983, en það fór 
allt á sömu leið og áður. Áhugi 
gagnrýnenda og almennings varð 
ekki vakinn og platan féll í 
grýtta jörð. 

Prefab Sprout gaf út sina 
fyrstu breiðskifu stuttu fyrir 
áramótin 1983-84. llpptökur 
tóku aðeins þrjár vikur, en 
árangurinn er ótrúlegur miðað 
við þann stutta tíma. Platan 
var skírð SWOON. 
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ViS það eitt að heyra fyrsta 
lagið á SWOON fékk ég strax 
grun um að þarna væri eitthvað 
óvenjulegt á ferðinni. í næsta 
lagi jókst vissan og í þvi 
þriðja varð ég sannfærður; 
þarna var eitthvað sem ekki 
heyrist á hverjum degi. 

Lögin á SWOON eru flókin, en 
nosturslega gerð og hljómasam-
setninig er vægast sagt óvenju-
leg. Peyndar lét Paddy hafa 
það eftir sér að hann hefði 
haft ofnæmi fyrir "venjulegri 
hljómasamsetningu" á þessum 
tíma. Það er því ekki vanda-
laust að hlýða á SWOON, en hún 
er góð til þess að hvila sig á 
poppi hversdagsins. 

Eftir útkomu SWOON héldu 
félagarnir i stutta hljómleika-
ferð um Evrópu, en viðtökurnar 
voru ekki góðar og litið um 
kærleik áhorfenda. 

í október 1984 kom út smá-
skifa með Prefab Sprout sem 
innihélt lagið "When love 
breaks down." Þar með var brot-
ið blað i tónlistarsköpun 
sveitarinnar. Lagið var ein-
falt og beinskeytt og með gull-
fallegum texta. Paddy sagði 
siðar um áhrif lagsins: "Ég hef 
liklega verið of langorður og 
stórtækur i tónlist minni áður, 
en When love breaks down var 
vendipunturinn. Eg fór nú að 

PREIAIÍ SFROtíT 
- • « • * . % v > 

Muninn 26 



semja meitlaðri lög enda eru 
þau, þegar á allt er litið, mun 
áhrifameiri en þau iburðar-
miklu." 

Þrátt fyrir augljós gæði 
þessa lags tók það Breta römt 
ár að meðtaka það. 

Naesti kafli hófst með útkomu 
annarrar breiðskifu Prefab 
Sprout, en hún kom út um ára-
mótin 1984-85. Þessi plata 
heitir Steve McQueen cg er 
sannkallað meistaraverk. Fún 
er mjög jafngóð og hin mesta 
unun á að hlýða. Hún hefur 
komið Prefab Sprout i hóp 
eftirtektarverðustu og bestu 
hljómsveita nýbylgjuheimsins. 
Þess má geta að Prefab Sprout 
var i þriðja sæti yfir bestu 
plötur ársins 1985 á Rás 2 á 
lista sem hlustendur völdu nú 
um áramótin. 

Siðan Steve McQueen kom út 
hefur komið út 12" plata með 
laginu "Johnny Johnny" (eða 
Goodby Lucille no. one) af 

Steve McQueen og þremur nýjum 
lögum. "Johnny Johnny" stendur 
fyrir sinu en hin þrjú finnst 
mér heldur slök. Sveitin virð-
ist hafa fallið i þá gröf að 
blekkja aðdáendur sina i krafti 
vinsældanna. Þetta þykir mér 
miður og vona að platan marki 
ekki nýja stefnu i tónlistar-
sköpun Prefab Sprout. 

Paddy McAloon hefur sagt að 
hann eigi efni á tvær til þrjár 
plötur i viðbót, þannig að við 
megum eiga von á að heyra eitt-
hvað frá Prefab Srout i fram-
tiðinni. Hvað það verður veit 
nú enginn, en vonandi verður 
það í anda meistaraverksins 
Steve Mc Queen. 

(Grein þessi er að nokkru leyti 
byggð á kynningu sem var i Ný-
ræktinni, góðum þætti sem er 
hálfsmánaðarlega á Rás 2 kl. 
22.00 á föstudagskvöldum. 
Greinin getur þvi ekki talist 
algjörlega min.) 

Þórgnýr J. Dýrfjörð 

Draumfuglar 
gogga i þykka 
skelina, 
vilja innfyrir. 

Lifið: 
Veruleikadraumar. 

Þórarinn Torfason 
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Af djassi og djassgeggjurum 
Það er óttalegur kjánaskapur 

að taka að sér verk eins og það 
sem ritstjóri fór á leit við 
mig að ég gerði. Að skrifa 
stutta grein um djass. Ótta-
legur asnaskapur, segi ég, því 
það er varla á færi mínu að 
segja frá djassi í stuttu máli 
svo nokkurt gagn verði að. Jón 
Múli hefur verið að segja frá 
þessu í útvarpinu áratugum sam-
an og ekki hálfnaður. Hin 
ágæta djassögubók sem hann gaf 
út fyrir jólin er aðeins svo-
lítið brot af sögunni og varla 
nema eins og fyrsta bindi í 
stóru ritsafni. Fn ég lofaði og 
verð að reyna að standa við 
það. 

Hvað er djass og hvað getur 
verið merkilegt við hann? 
Hverjir eru djassgeggjarar og 
eru peir eitthvað öðruvísi en 
annað"fÓlk? 

Djass er tónlist. Afskap-
lega merkileg tónlist. Stundum 
er djassinn kallaður hátindur 
léttrar tónlistar, stundum 
klassík nútímans. Sjálfsagt er 
hvort tveggja rangt. Klasslsk 
tónlist er meira og minna háð 
hefðbundnum reglum um bygg-
ingarstíl og hreinræktaðan 
hljómagang. Létt tónlist, dæg-
urflugnasmlði poppsins, er 
meira og minna sniðin eftir 
formúlu vinsældalistanna eins 
og tiskan býður hverju sinni. 
Ehda þótt tónfræðingar hafi 
reiknað út alls kyns formúlur 
og reglur djassins fá þær 

aldrei staðist nema i fáeinum 
grundvallaratriðum. Pað er 
vegna þess að djassinn er lif-
andi tónlist, utan og ofan við 
hvort tveggja klassík og tísku. 

Djassinn er eins og ljóð. 
Hann er tilfinningatónlist. 
Góður djassleikari leggur alla 
sálu slna, allt tilfinninga-
kerfi sitt i leikinn og þannig 
verður greið leið frá hjarta 
hans að hjarta hlustandans. 
Þess vegna hefur hlustandinn 
verið settur i flokk með djass-
leikaranum og hlotið virðingar-
heitið djassgeggjari. Djass-
geggjari er nefnilega sá sem 
tekur á móti djassinum beint i 
æð. Hann á það iðulega til að 
taka svo vel á móti að hann 
gleymi stað og stund, gleymi um 
hrið öllum venjulegum lögmálum 
um kurteisi og mannasiði. Hann 
verður virkur þátttakandi i 
gleðinni, stappar niður fótum, 
slær saman höndum og iðar og 
hendist til i takt við tónlist-
ina svo hver sá sem ekki skilur 
og ekki finnur álltur á djass-
geggjarann sé' runnið æði. Hann 
sé orðinn meira en litið 
brenglaður á sálinni. En þessi 
lýsing á bara við opinbera 
djassgeggjara. 

Til eru lika þeir sem eru 
svo háðir ytra hegðunarmynstri 
að þeir láta ekki spyrjast að 
þeir hagi sér i stil við sinn 
innri mann. Þeir eru ekkert 
verri fyrir það, fá sér ein-
faldlega skó, einu númeri eða 
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tveimur og stóra, slá taktinn 
með stóru tánni - og enginn 
tekur eftir þvl. Heyrt hef ég 
um mann sem lét sér nægja að 
hnykla magavöðvana i takt við 
tónfallið og honum leið vel. 
Annars fer djassgeggjurum ekki 
vel penpiuskapur. Djass er 
lifandi, ekkert leynimakk. 

En djass er meira en hegðun-
armynstur. Við megum ekki 
gleyma tónlistinni, rótinni 
alls. 

Hér fyrir tveimur áratugum 
var Ingimar Eydal að spila 
djass i setustofunni, eins og 
hann gerði einu sinni á ári og 
tók með sér góða drengi úr Ak-
ureyrarbæ. Hann var beðinn að 
útskýra snöggvast hvað djass 
væri. "Það er einfalt mál", 
sagði hann. "Það er pegar mað-
ur spilar eins og hægri hendin 
viti ekki hvað sú vinstri ger-

ir, en veit það samt." Það er 
ekki vist að ástæða sé til að 
skýra þetta neitt frekar. Þó er 
rétt að geta þess að hér er átt 
við að i djassi eru brotnar 
hefðir um klassiskan samhljóm, 
djassinn getur þannig hrært 
saman dúrum og mollum eins og 
ekkert sé, litað og skreytt 
hljóma í það óendanlega. Hér 
er meðal annars átt við bláu 
nóturnar svonefndu sem, eins og 
Jón Múli segir: ...litaalla 
djassmúsik og raunar alla al-
þýðumúsik bandariskra negra." 
(bls. 9) Og hér erum við rétt 
hjá kjarna málsins. Djassinn á 
rætur að rekja inn i dýpstu 
Afríkuskóga. Þar er uppruni 
djasstónstigans, þar sem þriðji 
og sjöundi tónn eru lækkaðir 
mismikið og þess vegna er 
djasshljómur öðruvisi en klass-
iskur. Þar er lika rótin að 
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hrynjandinni, taktinum - eða 
töktunum pvi djasstaktur er 
flókinn, margslunginn. Þar er 
ef til vill réttast að vísa á 
plötur Dave Brubeck fjórmenn-
inganna, Adventure in Time. 
Þær eru eins konar sýnishorn 
taktafbrigða. 

Þetta tvennt til samans tóku 
Afríkumenn með 
komu ánauðugir 

sér þegar peir 
til Bandaríkj-

anna. Djassmn er þannig fædd-
ur i Afriku og uppalinn í Amer-
íku pví par próaðist þessi 
list, fyrst og fremst hjá 
svertingjum og síðar blandaðist 
hún tónlist hvitra. Það er 
djass. Tilfinningar, tjáðar í 
hljómum og hryni. 

í seinni tið hefur djass á 
stundum blandast öðrum tónlist-
artegundum. Menn hafa hrært 
saman djassi og rokki, djassi 
og diskói, svo eitthvað sé 
nefnt. Af pvílikum blöndum 
stafa heiti eins og djassrokk, 
fönk, fjúsjón og fleiri og á 

peim grunni standa margar 
helstu nútimadjasshljómsveitir 
á borð við Spyro Gyra, Mezzo-
forte, Jakob Magnússon og fé-
laga, Gamma, Casiopea og svo 
framvegis. Gamalgrónum djass-
istum og djassgeggjurum þykir 
ekki mikið til pessara blöndu-
tækni koma, telja petta sver-
ustu fltþynningu guðspjallanna. 
En hvað sem öðru liður skoðast 
þetta nánir ættingjar djassins, 
skilgetnir nokkuð. 

Lengi má ræða um djass. 
Lengi má skrifa um djass. 
Lengi má reyna að skilgreina 
djass. Enginn getur þó skilið 
við hvað átt er nema hann kom-
ist i almennilega snertingu við 
fyrirbærið sjálft. Slikt má 
öðlast með þvi að hlusta á góð-
ar plötur i góðum tækjum. Ekk-
ert kemst pó i hálfkvisti við 
pá reynslu að vera á góðum 
djasstónleikum. Það er mann-
bætandi. Svo sannarlega. 

-sverrir páll 

Sveppir 

Sveppir 
pekja jörðina. 

Sveppir 
i hundraðatali 

pekja jörðina. 

Eilifðarsveppir. 

GUN 
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Sterkur leikur að skipta 
við Búnaðarbankann. 

Innlend og eriend 
bankaviðskipti 

*IM& 

BÚNAÐARBANKINN 
Traustur banki 
ÚTIBÚIÐ AKUREYRI, GLERÁRHVERFI 

Geislagata 5 sími 21877. Bankaafgreiðslan Sunnuhlíð. 
Oplö frá 9.15—16 mánudag-föstudags Opið frá 9.15—12 og 13—16 mánudag-föstudags 

og frá 17—18 fimmtudaga. og frá 17—18 fimmtudaga. 



Mötuneytið 
er sæmilegt 

Nú upp á siðkastið hefur mikið verið rætt og raupað um mötu-
neytið, ágæti pess og ókosti. Mötuneytisráði fannst þvi tilvalið 
að láta fara fram skoðanakönnun um pað, til að kanna hugi nem-
enda, og fá e.t.v. einhverjar ábendingar um hvað mætti betur 
fara. Skoðanakönnuninni var vel tekið, a.m.k. ef tillit er tekið 
til fjölda skilaðra miða, sem var um 86 af hundraði. 

i?að væri synd að segja að fólk hefði ekki notfært sér pað að 
geta komið ábendingum á framfæri, alls komu fram á fjórða tug 
ábendinga, og voru pær af ýmsum toga spunnar. Við birtum hér 
niðurstöður skoðanakönnunarinnar ásamt peim ábendingum sem fram 
komu: 

MJÖG GOTT 
GOTT 
SÆMILEGT 
LÉLEGT 
ÓGILDIR MIÐAR 

Niðurs töður : 

f j ö l d i 
30 
75 
80 
7 
6 

-> 
-> 
-> 
-> 
-> 

15 .2 % 
37 .8 % 
40.4 % 

3.5 % 
3 ,1 % 

100 % 

Alls skiluðu 198 miðum eða u.p.b. 86 % 

Um 75% gerðu athugasemdir. 

Almennur áhugi er fyrir pvi að: 
-kartöflurnar séu betur 

soðnar 
-fiskur sé matreiddur á 

fjölbreyttari hátt 
-purrkurnar settar aftur á 

borðin 
-fleiri örbylgjuofnar á 

sunnudögum 
-fjölbreyttara álegg pegar 

er skyr og brauð 
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Hinir og þessir vilja: 
-megrunarfæði 
-minna brasaðan mat 
-ekki svona sætar súpur 
-ekki þorsk 
-meiri fisk, minna kjöt 
-minni fisk, meira kjöt 
-brauð með fiski 
-bros hjá skömmturum 
-matarmiða 
-rabarbarasultu 
-minna sjoppufæði, -> ham-

borgarar, pizzur, franskar 
o.p.h. 

-betra hrásalat 
-sjaldnar hrásalat 
-ódýrari mat 
-2 kringlur 
-stærri skammta 
-enga (maðka) orma 

-betri matreiðslu 
-ekki biximat 
-oftar skyr 
-eftirmat á kvöldin 
-hrein áhöld 
-haldbetri mat á föstudags-

kvöldum 
-meiri ábót pegar gott er að 

borða 
-meira af eggjum 
-meira af ávöxtum, -> epli, 

appelsinur, bananar o.þ.h. 
-meira af grænmeti -> tóm-

atar, gúrkur o.p.h. 
-heitan mat i hádeginu um 

helgar 
-hafa papriku, sveppi o.p.h. 

með mat en ekki 1 
-morgunmat í rúmið! 

Svo vantar mömmubragðið! 
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Athugasemd 
við 

grein um eiturlyf 

'85) 
ingar 
skapj, 
svara 
gerbi 

1. ræktun 
eru í 

vöfum. 
á uncl-

Mig langar tjl aS gera 
nokkrar athugasendir vib grein 
Andra 4X í Laufblabinu " (des 

Þar setur hann frarn kenn-
sew roér eru l í t t ab 
Ég v i l byrja á því ab 

söniu spurningum og Andri 
í grein s inn i : 
Væri hægt að banna 

á kannabis? Bob og bönn 
pessu sarnbaridi þung i 
Saneinubu pjóbirnar hafa 
anförnum áruro mælst sterkiega 
t i l þess vib stjórnvöle Janda 
eins og Pakistan aö bændum 
verbi kennd og þeiro tamin rækt-
un nytsamari plantna en t j l 
dærois ópiuinvalnu'ra sem par hefur 
mjk.io veric ræktabur. Ab vísu 
eru þet ta erfic'ar abgerbir 
vegna þess hve sterk hefb'hefur 
skapast í mörgurn fátækari löncl-
iirn fyr i r ræktun e i tur lyf ja en 
þó er v i tab aö érangur hefur 
nábst . Þab er ekki aUskostar 
r é t t ab r i k i s s t j ó m i r fram-
leibsluJandanna l&f.i ekki 
ástæbu t i l s l i k r a abgerða því 
a.c skat tatekjur eru engar af 
siiiyglvamingj. 

2. AubvJtab ætt i ab herba 
e f t i r l i t neb innflutningi e i t -
ur lyf ja . 'pab gefur auga l e ib ab 
got t e f t i r l i t er betra en ekk-
e r t (sjá s í b a r ) . 

3. Fræbsla um skabsemi e i t -

urlyfja er vissulega a fs tæt t 
hugtak. Sö fræbsla sem ég te ] 
mikilvægasta f e l s t i uppeldi 
barna. Vib verbum að snúa l í f i 
okkar og uppeldi barnanna t i l 
mannlegri vegar. Meb þessu a ég 
vib ab fólk verbi ab búa vib 
kjör sem gera pvi k l e i f t ab 
] i fa áhyggjuleusu l i f i meb 
börnunum sínum. Fólk verbur 
l ika ab hætta ab hugsa of mikib 
um hib ilJrærnda lifsgæbakapp-
hlaup sem l e i b i r ekki t i J ann-
ars en s t r e i t u og ýmissa v e l -
niegunarsjúkdóma, auk pess sem 
pab veldur aukinni t ibn i hjóna-
skilnabe. Þab fe las t nefnilega 
mjög margir kos t i r pví ab annab 
foreldra sé heima hjá börnum 
sinum á daginn. Vissar breyt -
ingar a pjóbféJaginu gætu l e i t t 
t i J oess ab foreldrar leyfbu 
sér ab vinna abeins há]fan 
vinnudag, þannig ab hvorf 
pe i r ra urn sig gæti verib heiroa 
sirm hluta . dagsins (rojög jafn-
r é t t i s l e g t ) . Fyrirkorou]ag sem 
pet ta l e i o i r ð tvi ræt t t i l roei.ra 
s j á l f s t r a u s t s manna og l í f s -
g l eb i . 

Vikjum nú 
Andri segi r : 
innfiutningi 
efna". Pétur seg i r : Hræbilegtl 
í upplefi greinar sinnar t a l a r 
Andri uro sak.lausa borgara og 

ab d á l i t i b öbru, 
"a lger t f r e l s i é 
oq sölu f i kn i -
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neytendur sem tvo aðskilda 
hópa. Auðvitað eru neytendur 
ekkert annað en saklausir borg-
arar sem lent hafa í neti víiru-
efnanna. Andri talar um að 
fíkniefnaneytendur stundj 
þjófnaði til að eiga fyrir 
þessum efnum. Ég spyr: Eru 
þjófnaðir á dauðum hlutum manna 
aivarlegri en þjófnaðir á mönn-

unum sjalfum. Eg te], að rreð 
auknu frambooi sem frelsi hefði 
hér 5. för roeð sér stæla fíkni-
efnaskrSmslið þeiji mun fJeiri 
saklausum borguruir. Auk þess er 
ljóst aö lækkað verð leiðir til 
aukinnar neyslu sen. aftur gæti 
leitt til áframhaldandi þjófn-
aða þeirra sem ná þurfa i eit-
urlyf. 
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„Margt má betur fara en viö 
megum vel viö una" 

- Rætt viö Tryggva Gíslason -

Geturðu sagt 1 stuttu máli f rá 
uppruna þínum og æsku? 

Bg fæddist 1938 austur á 
Norðfirði, innan við núverandi 
kaupstað, Neskaupstað, og tel 
mig vera Norðfirðing. Ætt mín 
er öll af Austurlandi nema hvað 
afi minn í móðurætt var Hún-
vetningur. Hann ætlaði að 
flytjast af landi brott með 
móður sinni og bræðrum, undir 
lok 19. aldar, en ílentist í 
Norðfirði og gerðist útvegs-
bóndi. Af honum er komið mikið 
kyn. 

..Þaö er leitun 
á presti í ætt 
minni" 
Móðir min er þá Norðfirðing-

ur, en faðir minn er Mjófirð-
ingur - af Brekkuætt - þetta 
voru bændur og sjómenn, en það 
er leitun á presti í ættinni. Á 
8. ári fluttist ég með foreldr-
um mínum hingað til Akureyrar, 
og hér bjuggu foreldrar mínir í 
10 ár. Ég tel mig lánsmann, að 

hafa alist upp á þessum tveimur 
stöðum, á Norðfirði við sjóinn, 
og svo hér á þessum indæla 
stað. Hér hóf ég skólagöngu 
mína, og lauk svo prófi frá 
M.A. En þetta er nú kannski 
komið lengra en æskan nær. 
Hvað réð þvi, að þú ákvaðst að 
ganga menntaveginn? 

Það var áreiðanlega tilvilj-
un sem réði þvi. Það kom til 
tals að ég færi á sjóinn eins 
og forfeðurnir, og bróðir minn, 
8 árum eldri, gerðist ungur 
sjómaður og togaraskipstjóri. 
Hann hefur kannski valdið bvi 
meðal annars, að ég leiddi hug-
ann að öðrum verkefnum. Líklega 
hefur mig skort áhuga á sjó-
mennsku og ekki hvöttu foreldr-
ar minir mig. Mig langaði í 
æsku til að verða smiður og var 
raunar kominn á samning sem 
húsgagnasmiður hér á Akureyri 
sumarið sem ég varð 15 ára. En 
tilviljun ræður miklu í lifi 
okkar, og fyrir orð góðra manna 
og fyrir áhrif frá félögum mín-
um og vinum fór ég nó í M.A. og 
lauk stúdentsprófi. Það var 
víst ekki vegna vissu um að 
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þetta væri eina rétta leiðin. 

Gaman væri að vita hvernig um-
horfs var á þinum menntaskóla-
árura. 

Já. M.A. var þá einn af 
þremur menntaskólum landsins, 
já eða fjórum. Verslunarskólinn 
hafði fengið rétt til að braut-
skrá stúdenta, og svo voru 
M.R., langelstur, og Mennta-
skólinn á Laugarvatni, lang-
yngstur. 

Þegar ég kom i M.A. var þar 
fátt nemenda, liðlega 300, og 
þar af sennilega fjórðungur i 
miðskóladeild. Þetta var fá-
mennt samfélag og afskaplega 
gott og ef til vill nokkuð lok-
að, en hér átti ég góð ár og 
mjög ánægjuleg. Kennarar voru 
þá, eins og nú, góðir og hug-
vitssamir menn, tillitssamir og 
vingjarnlegir. Við áttum vini í 
hópi kennara, sem margir voru 
mannkostamenn. Fremstur var þar 
Þórarinn Björnsson skólameist-
ari, sem var bæði mikill lær-
dómsmaður og mannvinur. Mannlif 
var þvi gott hér, það var gott 
að vera ungur i Menntaskólanum 
á Akureyri á þessum árum. Ég 
held að flest hafi i raun likst 
þvi sem nú er hér i M.A., ég að 
minnsta kosti geri mér vonir um 
það, að þið, sem eruð hér nú, 
eigið jafngóða daga og ég átti 
hér á minum tima. 
Bvað fannst þér helst hafa 
breyst þegar þú kcmst hér aftur 
og þá skólameistari? 

Vissulega hafði margt 
breyst, en þó var kjarninn sá 
sami, námið var með svipuðum 
hætti. Það voru jafnvel margir 
sömu kennararnir, en frjáls-

lyndisöldin, sem stundum er 
kennd við hippa og blómabylt-
ingu, jafnvel Parisarbyltinguna 
1968, hafði nú sett nokkurn 
svip á skólann. í sumu fannst 
mér þetta frjálslyndi, sem er 
þó ekki sama og frjálshyggja, 
ganga út i öfgar, mér þótti 
taumleysi einkenna nokkuð stór-
an hóp nemenda, og sérstaklega 
fannst mér munur á áfengis-
neyslu, hér var hálfgerð 
drykkjuskaparöld - á minni tið 
drukku fáir, og það heyrði til 
stórtiðinda ef menn sáust 
drukknir. Við sóttum ekki al-

„Hér var hál f -
gerö d r ykk j u -
skaparöld" 

menna dansleiki og vinveitinga-
staðir og barir voru óþekktir á 
Akureyri I minni nemandatið. 
Þetta hafði þvi breyst mikið, 
sérstaklega þannig að taumleysi 
var miklu meira, jafnvel til-
litsleysi og kröfugildi, en sem 
betur fór, finnst mér þetta 
hafa breyst mjög aftur, og ungt 
fólk siðustu 10 árin likist 
meira þvi unga fólki sem ég 
kynntist hér milli 1950-60 og 
það er gott; þó svo að ég þyk-
ist vera meðmæltur frelsi 09 
frjálslegri framkomu þá var 
þetta ekki hluti af raunveru-
legu frelsi, sem ég kynntist 
hér þegar ég kom til baka, 
heldur var þetta taumleysi og 
yfirgangur. Þetta kom mér ef 
til vill mest á óvart þegar ég 
kom hingað fyrir 14 árum. 
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teldi það ekki verðugt verk-
efni, þvert á móti, heldur af 
hinu að ég hafði aldrei hugsað 
að mér yrði treyst fyrir slíku 
embætti, eða að ég gæti við það 
ráðið. En það fór nú svo, að I 
maímánuði 1972 sótti ég um emb-
ættið og hlaut það, eins og 
taetta skipunarbréf ber með sér. 
Ég var skipaður i embætti 
skólameistara M.A. frá og með 1. 
sept. 1972. Þetta er ein enn 
tilviljunin i lifi minu. Eg 
hvarf af braut háskólakennarans 
og visindamannsins og settist 
hér að sem skólameistari. Um-
skiptin voru náttúrulega ansi 
mikil og stefnan sem ég tók, 
ólik þeirri sem ég ætlaði að 
fylgja i upphafi. 

Finnst þér þá M.A. vera fyrir-
myndarskóli um þessar mundir? 

Nei, ég get ekki tekið svo 
djúpt i árinni, þvi að hér 
mætti ótalmargt miklu betur 
fara. Hins vegar held ég að 

„M.A. stenst 
samanburfc 
vib hvaöa 
skóla á land-
inu sem er" 

M.A. standist samanburð við 
hvaða framhaldsskóla á landinu 
sem er, pannig að við megum vel 
við una að þvi leyti til. En 
taað er sem sagt mjög margt sem 
betur mætti fara eða er ógert. 
Fyrirmyndarskóla eignumst við 
nú kannski seint, en mér finnst 
taað, sem hér hefur verið vel 
gert, hvetji okkur til að gera 

enn betur. Menntaskólinn á Ak-
ureyri hefur verið svo lánsamur 
að eiga mjög góða starfsmenn. 
Hér hafa frá fyrstu tið verið 

mjög góðir kennarar. Það eru 
menn sem hafa helgað sig pessu 
starfi einvörðungu, enda er taað 
ekkert einsdæmi að menn starfi 
við M.A. i 35-45 ár, að taeir 
eigi alla starfsævi sina við 
skólann. Að tavi leyti getum við 
lika vel við unað. 

Geturðu kannski sagt f rá pví. 
máli sem hefur reynst þér 
erfiðast hér I skólanum? 

Pau eru mörg vandamálin sem 
ég, sem skólameistari, hef 
þurft að ráða fram úr, og bau 
mál hafa ekki verið höfð i há-
vegum þvi að erfiðust eru 
e.t.v. persónuleg vandamál ein-
stakra manna, nemenda og kenn-
ara. Mér er þó liklega efst i 
huga atvik sem hér varð fyrsta 
veturinn minn 1972-73. Þá var 
hér mikil drykkjuskaparöld, ég 
vil kalla það svo. Nemendur 
höfðu lagst á það lúalagið að 
koma drukknir siðasta kennslu-
dag, p.e.a.s. á Dimissio. Petta 
fannst mér óviðunandi, og ég 
fékk þvi ráðherrabréf, sem enn 
er i fullu gildi, um að þeir 
nemendur skólans sem brytu 
reglur hans siðasta starfsdag 
eða við prófhald og próflok, 
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þeir gætu átt von á því að 
verða vikið úr skóla. Og seinni 
hluta vetrar kynnti ég þetta 
ráðherrabréf nemendum efsta 

„Nemendur 
komu drukk-
nir seinasta 
kennsludag" 

bekkjar á Sal. Og það varð mik-
ill urgur í mönnum út af þessu. 
Þetta var alveg nýtt af nál-
inni, að menn kæmu drukknir í 

Þetta hafði ekki tíðk-
En mönnum fannst 
að barna væri 
á einhvern svo-

kallaðan persónulegan rétt 
þeirra. En skóli er nú meira en 
nemendur, meira en nemendur sem 
eru að ljúka prófi hverju 
sinni. Ég lagði það því fyrir 
þennan fund á Sal að þeir yrðu 
að lúta þessum reglum, ellegar 
þá að Dimissio yrði felld nið-
ur. Um þetta voru greidd at-
kvæði. Nemendur i efsta bekk 
voru um 120 talsins og þeir 

skólann. 
ast i mörg ár. 
sumum hverjum 
verið að ganga 

greiddu sem sagt atkvæði um 
það, hvort þeir ætluðu að halda 
Dimissio og hlýða reglum, eða 
þá að Dimissio yrði felld nið-
ur. Þetta var náttúrulega dá-
litið sárt, Dimissio var gömul 
hefð, gömul venja, að nemendur 
kveddu virðulega skólann sinn, 
og ég vildi þvi ógjarna fella 
hana niður. En ég vildi á hinn 
bóginn hafa dimissio með setn-
ingi og þegar til atkvæða var 
gengið, var þetta samþykkt með 
mjög naumum meirihluta. Lengi 
voru nemendur minnihlutans 

ósáttir við þennan úrskurð, við 
þessi málalok, en Dimissio fór 
allvel fram, vandræðalaust, og 
ég vona að margir þessara nem-
enda, sem þarna voru, sjái 
þetta i öðru ljósi nö 15 árum 
seinna. 
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Er MA góður skóli? 
Þetta er spurning sem vi5 höfum liklega flest velt fyrir 

okkur og sjálfsagt komist að mismunandi niðurstöðu. Sumir kunna 
þvi að hafa svör á reiðum höndum en hinir eru ef til vill fleiri 
sem ekki geta fullyrt neitt i bessu efni, sumpart vegna þess að 
til þess þarf helst hvort tveggja heimildir og samanburð. Mun-
inn ákvað að beina hvössum augum sinum að þessu efni. Til liðs 
við sig fékk hann "Velfara" og Sverri Pál, sem sömdu um efnið 
svolitla pistla byggða á reynslu og nokkurra ára yfirsýn. Síðan 
voru nokkrir nemendur og Kristján Kristjánsson fengnir til að 
fjalla um málið með hliðsjón af þessum greinum og hér kemur 
þetta svo allt. 

Muninn vonar að þessi umfjöllun geti opnað augu einhverra og 
þeim verði léttara um svar næst þegar spurningin leitar á. 

Muninn náði sambandi við einn 
fyrrverandi nemanda M.A. sem 
hvarf frá námi héðan fyrir 
nokkrum árum og lauk stúdents-
prófi í hreinum áfangakerfis-
skóla. Hann æskir þess að láta 
kalla sig "Velfara" og hafði 
eftirfarandi til málanna að 
leggja: 

"VELFARI": 
Það varð mér andleg endur-

nýjun og sálubót að komast úr 
hinum staðnaða, hefðarfreðna 
M.A. i friskandi andrúmsloft 
stofnunar af þvi tagi sem kenn-
arar hjá ykkur kalla i drýldni 
sinni "hjarðskóla". 

Ég hafði lokið grunnskóla-
prófi I litlum sveitaskóla þar 
sem kennararnir litu á sig sem 
jafningja nemenda og vini; og 
þar sem meira var lagt upp úr 
uppeldi en itroðslu, meira upp 

úr samhjálp en samkeppni. Kenn-
ararnir voru lika flestir ungir 
(af 'eS-kynslóðinni) og þjóð-
félagslega meðvitaðir. Þarna 
var lifað og leikið sér í ein-
ingu andans og bandi friðarins. 

Fyrstu dagana i M.A. var ég 
sem steini lostinn, fannst ég 
hafa horfið margar aldir aftur 
i timann og óaði við því ef 
allt framhaldsnám væri þessu 
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marki brennt. Kennararnir voru 
furðulegt samsafn af dreissugum 
sperrileggjum og hældregnuin 
nátttröllum er strax tóku að 
hræða nemendur með væntanlegum 
prófum og einkunnum, útmálandi 
fallprósentur faga sinna af 
óblandinni nautn. Að þeim dytti 
í hug að umgangast okkur eins 
og viti bornar manneskjur (hvað 
þá jafningja) var af og fré. 

Allt var síðan á pessa sömu 
bók lært, kennslan þurr og hug-
myndasnauð, framkoman yfirlæt-
isfull og sérviskuleg, kerfið 
rotið og stirðbusalegt (enda 
njörvað niður i þrúgandi bekkj-
arsamfélög, hvert með sinn 
valdapýramida), hefðirnar úr-
eltar og volgurslegar (alls 
kyns söngsalir og fleðulæti 
gagnvart toppunum). 

Það barg, eins og áður 
sagði, sálarheill minni að 
losna úr þessum frerafjötrum og 
komast i annan skóla, opinn 
áfangaskóla, er minnti mest á 
gamla sveitaskólann heima. Þar 
fann ég sjálfan mig, þar tókst 
ég á við þroskandi, krefjandi 
og sveigjanlegt nám þar sem 
kennararnir voru hugulsamir 
leiðbeinendur, ekki herforingj-
ar eða hirðfifl, nemendurnir 

sjálfráða verkamenn, ekki tá-
sleikjur. 

6g man að kennararnir i M.A. 
voru alltaf að guma af ein-
hverjum könnunum sem áttu að 
sýna að nemendur þaðan stæðu 
sig betur i Háskóla íslands 
heldur en aðrir. Varist villu-
rök þeirra! í fyrsta lagi hefur 
M.A. getað leyft sér, vegna 
þess góða orðs sem ómaklega 
hefur af honum farið, að 
"velja" nemendur af góðum heim-
ilum og góðum ættum inn i skól-
ann, nemendur sem voru likleg-
ir, vegna stéttarhagsmuna og 
auðsveipni, að þrifast vel inn-
an stofnunarinnar. í öðru lagi 
er H.í. á sama fornaldarstiginu 
(það sá eg eftir að ég hóf nám 
i Danmörku) og þvi ekki að 
undra að sams konar slefa gangi 
vel i uppglennta kjafta M.A.-
inganna þar. M.A. er einmitt 
tilvalin uppeldisstofnun fyrir 
hugdettulaus dyndilmenni og 
ómerkinga sem flestir raða sér 
á rikisjötuna að námi loknu og 
jórtra þar, án hugdreifingar, 
til æviloka. 

Ef ykkur er annt um sjálf-
stæða, frjóa hugsun forðist þá 
M.A. (og álika fornaldarbæli) 
eins og heitan eldinn! 

Naflaskoðun 
Margt er þægiJegra en að 

vera s t i l l t upp vic vegg og 
skipað ab skoba á sér naflann. 
Slík hlýtur staða mín að vera 
pegar r i t s t j ó r i biður inig ao 
segja skoðun raína é Menntaskól-

anum á Akureyri i sairanburoi 
vic aðra skóla. Er f i t t er að 
draga upp hlutlausa mynd, t i l 
þess skor t i r nægar kannanir og 
sannanir. Við það bætist að 
hverjum pykir sinn fugl feg-
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urstur. 
Hér i blaðinu er birt "bréf" 

frá einhverjum seiri kýs að dylja 
nafn sitt. Slikur er háttur 
srnénenna, ekki sist pegar bréf 
eru hlaðin órökstuddum stóryrö-
um, eins og svokallaður "Vel-
fari" iætur frá sér fara. Vera 
kann að sannleikskom leynist á 
stöku stað i "bréfinu", en pau 
eru pá öll keyrð á bólakaf í 
dylgjur og illmælgi. Ýmislegt 
pykir mér pó benda til pess aö 
"bréfic" sé pess vert að hafa 
pað innan gæsalappa. Má vera að 
petta sé misheppnuð fyndni. Að 
minnsta kosti er pað ekki lýs-
ing á peim menntaskóla sem ég 
starfa við. Við skulum leggja 
pað til hliðar og hyggja að 
umbeðnu efni. 

Oft er sagt að M.A. sé góður 
skóli og við viljum gjaman 
trúa pvi. Aðsókn að skólanum 
er geysimikil og hefur ekki 
minnkað á undanförnum árum eins 
og sums staðar. Héðan fara 
peir sem ljúka námi til frekari 
mennta heirna og erlendis, oft 
neð prýðilegum árangri. Hins 
vegar mistekst mörgum i námi 
hér. Fal] eykst nokkuð og með-
aleinkunn iækkar og pað er 
áhyggjuefni. Er pað vegna pess 
að við gerum of mikJar kröfur? 
Er pað vegna pess að fleiri 
nemendur eru illa falinir til 
náms nú en áður? Kon'B nenendur 
verr undirbúnir i skó]ann nú en 
fyrir 10, 20, 30 árum? 

Ljóst er ao inntökuskilyrði 
eru nú mun rýmri en til dæmis á 
dögum landsprófs. Auk pess er 
ég á peirri skoðun ao vio búum 
nemendur núorðið á ýmsan hátt 
betur undir að takast á við 
háskólanám en áður var gert. 
Námið hefur að mörgu leyti 

breyst og kröfumar trúlega 
lika. Það veldur pví að fleiri 
falla en áður en er pó eitt og 
sér ekki visbending um góðan 
skóla. 

Hlutverk menntaskólanna er 
að búa nemendur til hakólanáms. 
Nýir skólar, fjöibraut-askólar, 
gegna að hluta sama hlutveiki 
en par eru að auki styttri 
námsbrautir og f]eiri. Mennta-
skólinn okkar brautskráir stúd-
enta sem hljóta sömu réttindi 
CKJ stúdentar úr öðruiii nennta-
og fjöibrautaskólum. Stundum 
heyrist segt að stúdentspróf úr 
pessum morgu og ólíku skólum 
eigi fátt saneiginlegt annað en 
nafnið. Kröfumar séu mis-
jafnar. Skólarnir séu misgóðir. 
Við könnumst við dærni um nem-
endur sem hafa ekki átt nokkra 
von um að konest í gegnum skóla 
hér, en peir hafa smogið létt 
upp úr öðrum skólum. Eitt og 
sama kerfio hæfir trúlega ekki. 
allri beimsbyggðinni, eða hvað? 
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Allt um pað reynast stúdentar 
rreð sömu eða svipaðar stúdents-
prófseinkunnir, en úr nusmun-
andi skólum, mishæfir til náms. 
Stúdentsprófsei nkunn .i r eru 
nefnilega byggðar á misjöfnum 
forsendurn. Sumar eru einungis 
]okaeinkunnir í greinum, flest-
ar frá siðasta ári framhalds-
skóla. Aðrar eru meðaltal 
allra prófa öli árin (til dæmis 
hér). SkóJamir eru ekki sam-
ræmdjr. 

Til eru peir sem vi.lja jafna 
pennan mun meö pvi að samræma 
stúdentsprófin. Ég álit hins 
vegar að samræmt próf úr ósam-
ræmdum skólum sé fásinna. Hins 
vegar er umdeilanlegt og raunar 
jafnvel jafnmikil fásinna að 
æt.la að samræna alla skóla. 
Márgir trúa pví að skólamir 
eigi að fá að hafa sinn stll, 
sinn svip. 

Fn eru stúdentar frá M.A. 
betri, jafngóoir eða verri en 
stúdentar úr öðrum skólum? 

Við þessu er ekki óyggjahdi 
svar. Surrurn vegnar illa i 
frekara nami og pað eru ef til 
vill peir sero héðan fara rreð 
l£ú egus tuir í rang r i. En n ia rc i r 
standa sig ágæt]ega og skara 
fraÍI úr. Könnun á árangri nem-
enda á fyrsta námsári i Háskóla 
ís]ands skólaérið 1979-1S80 
sýndi að árangur nenenda úr 
Menntaskólanum á Akureyri var 
góður. M.A. átti besta árangur 
r enntaskól anna og f j ö.l brauta-
skólarnir voru rneð lakasta 
lagi. Athygli mína vakti að af 
peim 15 skólum se™ fyri r komu í 
könnuninni voru 7 pei r hæstu 
rneð bekkjakerfi. Nýrri eða 
f]eiri kannanir hef ég e>kki 
séð, en frásagnir háskólanema 

og sagrir aðrar hniga að pvi að 
litlar breytingar hafi orðið á 
"stöðu" skólanna, ef svo má 
segja. 

Þessi könnun og fjölmargar 
fregnir af prýðilegum érangri 
nenenda héðan í námi, hér heima 
og ekki síður erlendis, hljóta 
að ef]a trú okkar a að M.A. sé 
góður skóli. 

Þótt petta sé hugsanlega 
allt satt og rétt er ekki par 
með sagt að Menntaskólinn á 
Akureyri sé gallalaus og full-
korrdnn. Ef til vill eru kröfur 
hér neiri en annars staðar. Ef 
til vill ættum við að skrá 
lokaárangur nenenda á annan 
hátt en'gert er. Ef til vill 
tapa einhverjir nernendur á því 
að vera i pvi kerf i sero hér 
rikir. Ef til vill missa ein-
hverjir nerendur einhver tæki-
færi í hendurnar á öðrum sem 
hafa lakari undirbúning en 
hær ri e:inkunn i r. Állt er petta 
hugsanlegt og trúlega er enda-
]aust hægt að breyta til bóta. 
Og breytingar standa yfir nú og 
hafa gert a].l]engi. 

Þetta spjall vekur trúlega 
fjeiri spurningar en svör, enda 
of fétt uin áþreifan.1eg rök, 
eins og i upphafi var sagt. En 
getur nokkur trúað pvi að sá 
skóli sé vondur par sem fátítt 
er ar kermarar stansi stutt en 
reglan hins vegar að peir 
dve]ji árum eða ératugum sanan? 
Tnlir pvi nokkur að nenendur 
haldi ératuga ]angri tryggð við 
skdla sem hefur reynst þeim 
iJ]a? 

Nei, var]a. 

Sverrir Fáll 
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MDNINN bað nokkra kennara og 
nemendur við skólann að taka 
afstöðu til innleggs þeirra 
Sverris Páls og "Velfara". Um-
mæli þeirra fylgja hér á eftir. 

Umsögn 
Kristjáns Kristjánssonar 

"Ég er öldungis bit yfir 
reiðilestri Velfara. Hann 
verkar á mig eins og öfugmæla-
vísa. Ég verð þó að viðurkenna 
að í orðprjáli og skrúðmælgi 
kemst hann i jafnkvisti við 
sjálfan mig. Hann hlýtur að 
hafa 

a) lesið Blöndalsorðabókina 
spjaldanna á milli (eins og 
ég), eða 

b) ritað orð sín i hassvimu. 
Það skyldi þó aldrei vera að 
Danmerkurnám hans hafi farið 
fram i Kristjaniu?" 

Kröfurnar meiri í MA 
Einhver "Velfari" ritar hér 

i blaðið um illfarir sínar í 
M.A. Hann tók það ráð að hverfa 
á braut og hefja nám i áfanga-
kerfisskóla. í bréfi sinu lýsir 
hann muninum á skólunum tveim-
ur. í þvi er hallað mjög á hlut 
Menntaskólans, en litið fer 
fyrir rökstuðningi. Eg var beð-
inn að skrifa nokkur orð um 
þetta efni, þar sem ég fór öf-
ugt að miðað við "Velfara", hóf 
nam i fjörbrautaskóla, en 
skipti yfir í M.A. síðastliðið 
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haust. í>ví var það að ég reit 
þessi orð hér fyrir neðan á 
pappir. i 

Það er margt sem er ólikt 
með fjölbrautarskólum og mennt-
askólum. Peir fyrrnefndu hafa 
ekkert bekkjakerfi. Námið i 
þeim er mun frjálslegra og 
sveigjanlegra og þar af leið-
andi auðveldara fyrir þá að 
ljúka námi, sem eiga i erfið-
leikum, (sem eiga það til að 
falla endrum og eins). Þar sem 
bekkjakerfi er ekkert, þá sitja 
nemendur áfanga með hinum og 
þessum, oft af mismunandi 
brautum og mislangt á veg komn-
ir i naminu. Pvi kemur það fyr-
ir að slaka þarf á kröfum þeim 
sem gerðar eru. Menntaskólar 
með bekkjakerfi setja nemendum 
fastari skorður, þeir bjóða 
(yfirleitt) ekki upp á eins 
margar námsbrautir og nemendur 
ráða ekki timalengd og tilhögum 
námsins eins mikið sjálfir. 
Bekkjakerfið gerir aftur á móti 
það að verkum að auðveldara er 
að gera námsefninu skil, það 
sem allir eru jafnlangt á veg 
komnir i náminu. Einnig verður 
namið sérhæfðara en ella; nams-
brautirnar eru betur afmarkað-
ar. 

Erfitt er að bera saman 
gamla skólann minn og M.A., 
vegna þess hvað þeir eru ólik-
ir. Annar er með bekkjakerfi, 
hinn er með áfangakerfi. Annar 
er gamalgróinn og með áratuga 
sögu að baki, hinn er nýr af 
nálinni og ennþá í mótun. Par 
að auki er M.A. með liklega um 
þrisvar sinnum fleiri nemendur 
en gamli skólinn minn. "Famenn-
ið" i Fjölbrautaskólanum leiddi 
til þess að maður hafði nánari 

samskipti við kennarana heldur 
en maður gerir i Menntaskólanum 
hér á Akureyri. Aftur á móti 
finnst mér litill sem enginn 
munur vera á kennurum þeim sem 
ég hef haft á þessum tveimur 
stöðum. Þeir eru hvorki betri 
né verri i heildina séð (sem 
slikir). Nokkur munur er að 
minu mati á kennsluaðferðum, 
áherslum og i hvaða röð farið 
er i námsefnið. Kröfurnar eru 
einnig meiri i M.A. Sérstaklega 
finn ég fyrir mun í staerðfræð-
inni. Hér i "Schola Akureyrens-
is" er lögð meiri áhersla á 
svokallaða lesna stærðfræði, 
þ.e. sannanir og þess háttar en 
i Fjölbrautaskólanum. Málanámið 
byggist einnig meira upp á 
stilum i Menntaskólanum. Fé-
lagslifið er yfirleitt alls 
staðar vandamál, það er eins og 
það sé hvergi nógu gott. En þó 
hygg ég að það sé meira og 
betra félagslif innan veggja 
Menntaskólans á Akureyri, en 
Fjölbrautaskólans sem ég var i. 
Nemendur eru lika fleiri i M.A. 
og aðstaða öll mun betri til 
slikra athafna, sem skýrir það 
að einhverju leyti. 

Jæja, mál er að linni, 
(sagði Tinni). Lengi má fjalla 
um þetta efni og frá mörgum 
hliðum. En eitt er ég sannfærð-
ur um, að M.A. er góður skóli, 
þótt ekki sé hann gallalaus. 
Enda er enginn fullkominn í 
henni veröld. Ekki einusinni 
gamli sveitaskólinn hans "Vel-
fara". 

Hjörtur Kristjánsson 
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Má ekki einblína á námsárangur 
Þegar meta á hvort skóli er 

góður eða ekki, hlýtur að vera 
eðlilegast að lita á hvert 
markinið skólans er og hvernig 
honum tekst að uppfylla það. 
Meginmarkmið skóla á borð við 
M.A. er að búa nemendur undir 
háskólanám. Kannanir i H.í. 
hafa sýnt að árangur nemenda 
frá M.A. er betri en nemenda 
frá flestum öðrum framhalds-
skólum og er M.A. mjög góður að 
pvi leyti. 

En það má ekki einblina á 
námsárangur, skólinn verður 
einnig að vera skemmtilegur. 
Þar held ég að vanti mikið upp 
á og oft er maður farinn að 
biða með ópreyju eftir jóla-
fríum o.p.h. Þar held ég að sé 
við bæði nemendur og kennara að 
sakast. pað parf eitthvað að 
gera til að lífga upp á kennsl-
una og rjúfa tilbreytingarleys-
ið i skólanum, svo ekki sé hver 
dagur öðrum likur. 

Einni breytingu á skóla-
starfinu vil ég mæla með, þ.e. 
að láta skólann byrja á sama 

f;;^^í::!i'ÍS"^ps 

tima og aðrir skólar pví pað 
getur verið erfitt að fá sumar-
vinnu ef skóla lýkur ekki fyrr 
en i júni. 

Þ6 að ég hafi ekki samanburð 
við aðra sk61a, pori ég að 
fullyrða að M.A. sé á heildina 
litið betri en margir aðrir 
framhaldsskólar. 

Róbert Gunnarsson 3F 
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Nemendur óvirkir neytendur 

Formáli. 
Ég kann ekki skil á könnunum 

á vegum H.Í., né hefi reynslu 
af öðrum framhaldsskólum eins 
og Sverrir Páll og Velfari (sjá 
greinar þeirra um sama efni hér 
i blaðinu). Ég hef verið hér i 
tæpan vetur og þar áður verið i 
10 ár i grunnskóla. 

Mit. 
M.A. hefur marga kosti og 

marga galla. Það er fullt af 
mismunandi fólki hérna víðs-
vegar að sem er gaman að kynn-
ast og fjöbreytt félagslif. Það 
eru margar skemmtilegar hefðir 
við lýði, s.s. busavigsla (að 
visu umdeilt), skálaferðir, 

.. já og svo er 
mjög glæsilegur 

listadagar o.fl 
gamli skólinn 
að utan. 

Á hinn bóginn kvarta ég yfir 
eftirfarandi: 

- Samband milli nemenda og 

kennara er yfirleitt mjög 
ópersónulegt. 

Oftast leggja nemendur 
sáralitið af mörkum, eru óvirk-
ir neytendur (likt og ég hef 
kynnst i grunnskólanum). 

- Mér virðist ekki rikja 
mikill áhugi, sköpun eða gleði 
i skólastarfinu. Pað er eins og 
nemendur og kennarar líði af 
skólaþreytu upp til hópa. 

Sumir kennarar tala óhóflega 
i timum, án þátttökumöguleika 
óbreyttra nemenda. Hugurinn fer 
oft út fyrir efnið, meðan á 
einræðu kennara stendur. 

Skólinn hér eins og annars 
staðar vannýtir mjög þá mögu-
leika sem mannleg samskipti 
bjóða upp á við nám. Stór hluti 
kennslunnar fer fram sem upp-
lýsingaeinstefna frá kennara 
til nemenda, -likt og i sjón-
varpi eða bió. 

Það þarf að leggja áherslu á 
samskipti nemenda frá byrjun i 
grunnskóla, kenna þeim sjálf-
stæð vinnubrögð og að vinna i 
hóp. Það á ekki að taka frum-
kvæðið frá þeim, heldur að 
hjálpa þeim að þróa eigið gild-
ismat og breyta í samræmi við 
það. Menntun ætti að geta verið 
óblandin ánægja yfir að fá að 
nota kollinn og likamann og að 
skapa sinn eigin veruleika. 

Ðanskur brandari: 
"Hvad lærte du da du var 

lillie?" 
"Ikke ret meget, skolen tog 

det meste af min tid" 

Sigurður Magnason 
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Föstudaginn 4/4 var 70 náms-
fúsum, saklausum, og umfram 
allt óspilltum (flestir a.m.k.) 
nemendum úr vorum ástkæra skóla 
smalað i tvær rútur fyrir neðan 
heimavistina. Hvert átti að 
fara með þá? Jú, ferðinni var 
heitið á Sauðárkrók, til pess 
að etja kappi við nema í Fjöl-
brautaskóla staðarins. 

Á leiðinni tóku nokkrir gal-
vaskir og söngglaðir menn í 
annarri rútunni (hinni rútunni) 
að sér að kyrja söngva sér en 
ekki öðrum til skemmtunar. Okk-
ar rúta lét myndbandið duga. 

Strax og komið var á Krókinn 
hófst keppni i frjálsum íþrótt-
um, og náðist par prýðilegur 
árangur, nema hvað Gunni Sig. 
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var langt frá sinu besta. Við 
unnum frjálsipróttakeppnina með 
28 stigum gegn 22. 

Strax að lokinni keppni 1 
frjálsum var hafist handa við 
að sparka bolta, og er ekki að 
sökum að spyrja að við unnum, 
stelpurnar (4-2) og strákarnir 
(4-3). Þá var loks komið að bvi 
sem allir höfðu beðið eftir, 

hinni stórskemmtilegu bandi-
keppni. Stelpnaleikurinn var 
með eindæmum rólegur og var par 
litið um merkisatburði, nema 
hvað við unnum (6-4). En annað 
má segja um strákaleikinn. Par 
var barist hatrammri baráttu, 
en okkar menn báru að sjálf-
sögðu sigur úr býtum, (3-0). 
Siðan var keppt í blaki og enn 
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unnum við, (15-5) og (15-3) hjá 
stelpunum, og (15-9) og (15-8) 
hjá strákunum. 

Þeir sem ekki höfðu þrek í 
að fylgjast með íþróttum allan 
daginn fóru í bæinn og sinntu 
nauðsynlegum innkaupum eða 
skoðuðu merkilega hluti, og bar 
þar af hin stórmerkilega versl-
un H. Júliussonar. 

Fyrripart kvölds fór fram 
milli stúlknanna mikil keppni í 
herbdðum vorum um hver þeirra 
væri fljótust að böa sig, 
snyrta og snurfusa. Bæði áhorf-
endur og dómari, Hr. J6n Már 
Héðinsson, voru sammála um að 
konan hans Stulla hefði borið 
sigur ör býtum (0.15.36), en að 
skammarverðlaun ætti ung stúlka 
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úr Borgarnesi skilið, og vakti 
lagni hennar við að ná þvi tak-
marki mikla athygli. Hún hafði 
tlinann 3.47.05. Nú, svo fóru 
flestir á ball, og um morguninn 
voru flestir komnir heim... 
(nema hvað formaður ÍMA hafði 
ungmennafélagshugsjónina að 
leiðarljósi og stundaði 
"íþróttir" fram undir morgun). 

Á laugardagsmorguninn var 
fyrst keppt I körfubolta, og 
unnum við, (þessi sigurganga 
var nú farin að verða þreyt-
andi) stelpurnar (18-16) án 
Tótu, sem meiddist snemma i 
leiknum, og strákarnir (46-12). 
Frækilegur sigur það. Þar með 
var hinni líkamlegu hlið innan-
hússiþróttanna lokið, en sú 
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andlega eftir, p.e. bridge. Þar 
sprukkum við á limminu, og töp-
uðum. Or pvi var fljðtlega bætt 
með pví að vinna sundið með 
miklum yfirburðum. Þá var komið 
að hinni ævafornu íprótt, reip-
togi. Þar sönnuðum við að sá 
vægir sem vitið hefur meira 
þ.e. við töpuðum. Einnig fór 
fram einn merkilegasti leikur í 

utanhússfótbolta sem sögur fara 
af, I 17 vindstiga roki, eins 
og einhver sagði. Boltinn 
velktist um l vindum háloftanna 
allan timann, og pað reyndist 
bara ekki nokkur möguleiki á 
bvi að skora prátt fyrir ýmsar 
tilraunir okkar manna. Þar með 
var öllum ipróttum lokið, og 
aðeins ræðukeppnin eftir. Hún 
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átti að fara fram á morgni 
sunnudagsins, en var flutt yfir 
á kvöldvöku laugardagsins. E>að 
var kannski eins gott, þvi á 
henni var bara eitt skemmtiatr-
iði, að sjálfsögðu frá M.A. 
Ræðukeppnin fór vel fram, og 
stóðu okkar menn sig að vonum 
vel, og unnu. Ekki nóg með það, 
heldur var Björn Ársæll kosinn 
ræðumaður kvöldsins. Fyrir 

ræðukeppnina fengum við þvi 3 
stig, og eftir að stigin höfðu 
verið talin saman stóðum við 
uppi með 92 stig en þeir 50. 
Frábær úslit það! 

Heim var haldið á sunnudags-
morguninn, eftir viðburðaríka 
nótt, eins og gerist og gengur. 
Ferðin heim gekk vel, og segja 
má það sama um ferðina í heild. 
Rúið! 

Sauðárkróksfari 
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A leið út í lífið 
984 - 85 
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Á leið út í lífið 
4. F 1984 -85 

Af Rut Káradóttur fara engar 
safarlkar kjaftasögur. Hún vann 
fram eftir siðasta sumri sem 
"einhverskonar tæknir" hjá 
Kaufffélajinnu á Húsavik. Með 
vetrinum fór hon að "vinna" sem 
"aðstoðarmanneskja" hjá ungum, 
myndarlegum tannlækni (!!) Voru 
þau staðsett á einhverju krumm-
askuði á Vesturlandi. Hún hætti 
þar og er núna skúringatæknir á 
Hrafnistu, lærir tækniteiknun 
og er afleysingakennari. Býr 
með strák úr Hafnarfirði (??), 
rauða byltingin verður þvi að 
biða um stundarsakir. 

Bryndís Baldursdóttir vinnur 
á launadeild hjá Markúsi Erni 
útvarpsstjóra. Hún hefur þó 
unnið sig upp i það að lesa af 
og til ljóð fyrir landann, og 
greiðir væntanlega sjálfri sér 
góð laun fyrir. Hún býr hjá 
gömlu hjásvæfunni sinni. Gott 
ef þau voru ekki að kaupa 
ibúð... 

Svanhildur "uppi" Konráðs-
dóttir lenti i haust sem blaða-
maður hjá búnaðarritinu Frey 
(!?!). Nú verndar hún neytand-
ann með oddhvassan penna að 
vopni á siðum D.V. undir dul-
nefninu "S.Konn". Ógift, en... 
býr með meðlimi i hinum heims-
frægu skallapoppurum Skriðjökl-
unum... 

Sólveig Guðmundsdóttir hefur 
verið á ýmsum stöðum, t.d. var 
hún kennari i Hrisey um stund-
arsakir, jólabókasali og 
fleira. Eftir áramót fór hún 
(og haldið ykkur nú!!) i 
stjórnmálafræði. Skv. kenning-
unni "ung kona á uppleið" lenti 
hún strax i stúdentapólitik-
inni, sem önnur manneskja á 
lista Vöku i stúdentaráði. 1/2 
gift Helga nokkrum, Reykvikingi 
og sjómanni. 
Loqi Már Einarsson hætti við 

að vinna sem kirkjugarðsgrafari 
á ólafsfirði. Þess i stað sóar 
hann nú þeim fáum taugum, sem 
hann átti eftir i veikluðum 
huga, sem kennari i Barnaskóla 
íslands (á Syðri Brekkunni). 
Þrátt fyrir það hversu erfiður 
hann var á barnaskólaárum sinum 
sem nemandi hefur hann reynst 
ástsæll og hugljúfur kennari. 
Ógiftur en bætir úr þvi um 
helgar. Þess utan stundar hann 
handbolta og þenur raddböndin 
með Skriðjöklunum. Hann býr 
ekki með Svönu. 

Ingibjörq Harðardóttir dvel-
ur nú i Kenhavn og lærir þar 
allt sem henn þótti ábótavant 
hjá kennurum M.A., nefnilega 
"kom sa elver, nu gar vi pa 
Terrien". Framtið: Taka við af 
pabba sem skólastjóri. 
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Gestur "Sektarsýkill" 
Traustason réðst til starfa hjá 
þeim sem halda uppi lögum og 
reglu. Fyrst hér á Akureyri en 
síðan á Sauðárkróki. Sökum 
ruddamennsku og fantaskapar 
voru Sauðkræklingar fegnir að 
losna við hann. Var hann sendur 
til Akureyrar ti1. að halda aft-
ur af sínum fyrri drykkjufélög-
um. Spígsporar hann núna um 
bæinn með kylfu á lofti og 
grimmur til augna. Náði hann að 
fjölga 4F er hann eignaðist 
dóttur fyrir skömmu. Stefnir 
hann að því að verða slungnari 
en Derrik og vinna við afbrot 
(?!). 

Stefán "huldumaður" Frið-
leifsson (flugmaðurinn sem 
birtist í hugmyndasögu í 4F) er 
enn flugmaður. Flýgur með far-
þega Flugfélags Austurlands. 
Hvernig hugmyndasaga og far-
þegaflug tengjast saman er enn 
óljóst. Hann býr með sinni 
gömlu Guðfinnu máladeildarnem-
anda Hallgrlmnsdóttur. Una þau 
vel hag sínum austur þar, búa í 
sátt og samlyndi, bla bla 
bla... 

Jenný Gunnbiörnsdðttir Jóns-
sonar flutti búferlum fljótlega 
eftir hvíta kollinn og settist 
að á Blönduósi ásamt sínum sam-

vinnuskólagengna og heittelsk-
aða Birni. Gott ef ma ekki sjá 
hana við seðlatalningu í Bún-
aðarbankanum, og hann sem 
bensingutta hjá ESSO. 

Brynju "Nightingale" Har-
aldsdðttur, heimasætu frá 
Siglufirði má sjá með bros á 
vör og fléttur út i loftið, 
skunda í átt að hjúkrunardeild 
H.í. Samkvæmt óáreiðanlegum 

heimildum var hún talin líkleg 
til sigurs i "blautbolskeppni" 
i Hollywood í vetur. 

íhaldsforinginn og ping-
mannsefnið (að eigin sögn), 
Davið Stefánsson hefur "unnið" 
(styrkpegi) við ýmis hægri 
sinnuð fyrirtæki hér í bæ. Ann-
ars hefur árið aðallega farið í 
ferðalög, m.a. til Pentagon I 
landi Reagans til að kynna sér 
hermang og kúgun auðvaldsins. 
Hann starfar nú sem kosninga-
stjóri Sjálfstæðisflokksins við 
komandi kosningar (er reyndar 
sjálfur í framboði). Annars er 
pað af honum að segja að hann 
er á leið i lögfræði. Þrátt 
fyrir ítrekaðar tilraunir er 
hann enn ógiftur. 

Vanda Sigurðardðttir fór, 
öllum að óvörum, i iþróttaskóla 
i Noregi. (Uhgmannafélagsfí1-
ingur, hressandi 20 km. 
"sprettir", útilegur, fótbolti 
og karfa). Stegglaus, en oft er 
"heitt i hamsi" í norskum úti-
legum... 

Ingveldur "Redhead" Guðný 
Sveinsdðttir hefur hrellt Sel-
fossinga i vetur, en reynir 
núna að koma landbúnaðinum á 
réttan kjöl við nám í Hvann-
eyri. Siðast er fréttist var 
hún ógift, en tiðar hlöðuferð-
ir... 

Ekki má gleyma Pðrði "keng-
úru" Pálssyni, Ástraliufara og 
iprðttagarpi. Mjög fáir virðast 
vita hvar hann er á hnettinum. 
Ólyginn sagði að hann væri við 
flugnam i Kanada, en hann gæti 
þess vegna verið á vertíð I 
Aflavik. Allar likur benda til 
að hann sé ennþá hugfanginn af 
ungri blðmarðs... 
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Erla Kiartansdðttir er loks 
komin heim eftir flakk um Evr-
ópu. Hún hefur unnið i vetur 
sem læknaritari. Annars býr 
hún i höfuðstöðvum (svallhús-
næði) 4F, ásamt Þórgunni, i 
Gamla Lundi i Kópavogi. Annars 
hefur Erla litla verið nokkuð 
tiður gestur á Egilsstöðum i 
vetur. Ástæðan ku vera einhver 
Björn sem við þekkjum ekki nán-
ar. Ætli þetta sé enn einn Atl-
avikur-"rómans"? — Annars 

stefnir Erla að þvi að verða 
hagfræðingur, eins og Úlfar 
kennari. 

Þórgunnur Torfadóttir Stein-
þórssonar af Hala i Suðursveit 
vann lengi við bókband i Reykj-
avík. Dreif hún sig i háskólann 
og stundar þar sögunám af litl-
um móð. Svæsnar sögur verða 
ekki sagðar hér, en hver er i 
skemmtanabanni á Mimisbar, 
Hellinum og Glæsibæ? 

TAKMAPK 

Kviði, vonleysi, jafnvel grátur 
strit... 

allt út af einni húfu. 

Blökk 7/1 '86 
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Bókabúð Jónasar 
óskar nemendum 

góðs sumars 

r> 
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Neyð 
Hann sat á rúminu inni í 

herbergi. Það var föstudagur og 
leiðinda stórhrið. Mikið sálar-
stríð átti sér stað hjó þessum 
nítján ára pilti. Pönkara köll-
uðu þau hann. Það var svo sem 
satt, en það átti að tileyra 
fortiðinni. Stríðið byrjaði 
fyrir akkúrat viku. Þann föstu-
dag hafði verið heiðskírt veður 
og svo að segja frostlaust. Þá 
hafði hann ákveðið það. Hann 
ætlaði að hætta að vera pönk-
ari. Hann ætlaði að fá sér 
vinnu, segja skilið við 
"stuffið" og taka lifinu alvar-
lega. Kannski mundi hann svo 
flytja til Sviþjóðar eins og 
Kristján bróðir og gera pað 
gott. Þá mundu mamma og pabbi 
vera ánægð með hann líka. 

En svo var það Disa. Disa 
var einskonar kærastan hans. 
Hún seldi sig til að þau gætu 
keypt "stuff". Hann hafði 
reyndar selt sig líka, ekki 
hommum eða svoleiðis, það mundi 
hann aldrei gera. Nei, hann 
hafði selt sig eldri konum. 
Disa fékk samt auðvitað miklu 
meiri peninga enda gat hann 
ekki selt sig nema einu sinni 
eða tvisvar í viku. Og Dísa 
vildi ekki hætta. Henni féll 

petta lif vel. Hún hafði komið 
á föstudaginn til hans. Hún hló 
begar hann sagðist ætla að 
hætta. "Og þú ætlar ekki að 
snerta stuff aftur" sagði hún 
hlæjandi og gaut augunum undir 
rúmið þar sem "stuffið" var 
geymt. Vinirnir niðri á Hlemmi 
höfðu lika hlegið. "í>ú hefur 
verið með okkur i pessu siðan 
bú varst 12 ára Lárus minn", 
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höfðu peir sagt. "Hvernig ætl-
arðu að hætta nú?" Hann hafði 
eytt helginni í pað eitt að 
reyna að koma þeim i skilnig um 
að hann ætlaði að hætta. Svo 
var það á mánudaginn að hann 
byrjaði að leita sér að vinnu. 
Þá kom reiðarslagið, enginn 
vildi taka dópista og pönkara i 
vinnu til sín. Hann hafði reynt 
alls staðar, en alltaf kom sama 
svarið: "Þvi miður, hér er allt 
fullt". Það var helvitis lygi, 
peir vildu bara ekki taka hann 
i vinnu. Hann virtist vera 
dæmdur að eilifu sem dópisti, 
pönkari og aumingi. 

Disa kom í gær og spurði 
hann hvort hann væri enn stað-
ráðinn i að hætta. Hann sagði 
henni hvernig hefði gengið. 
"Bjóstu við öðru", hafði hún 
sagt hlæjandi. Eftir að hún var 
farin sat hann lengi og hugsaði 
áður en hann fór að sofa. 

Og nú sat hann og barðist 
við sjálfan sig. Kinnarnar voru 
strekktar, hálfvaralaus munn-
urinn herptur saman, frekar 
litil blá augun voru jafnvel 
enni minni en vanalega, einung-
is nasavængirnir á oddhvössu 
nefinu titruðu. 

Hann tók ákvörðun, beygði 
sig undir rúmið og tók fram 
sprautuna. Skammturinn var 
alltof stór, en hann átti lika 
að vera það. "Skyldi einhver 
gráta" var siðasta hugsun Lár-
usar Magnússonar i þessum 
heimi. 

Halli Dean 

I 



Gull 
En hvað það er kalt úti 

núna, hugsaði hann um leið og 
hann bretti frakkakragann betur 
upp. Sannarlega var kalt úti 
petta kvöld, himinninn heiður 
og frostið beit í kinnarnar. 
Ytra hluta Björgvins Andra Pét-
urssonar var ekki bara kalt, 
innaníið í honum hríðskalf. 

Það var nótt, stjörnurnar 
glömpuðu líkt og augun í Hrund 
litlu pegar hún beið eftir 
svari við einni af þessum und-
urfurðulegu spurningum sem sak-
leysingjar einir spyrja. Hann 
brosti. Ef hún væri nú bara hér 
til að smeygja litlu mjúku 
hendinni sinni í stóra lófann 
hans pabba, eins og hún var vön 
að gera á hinum daglegu göngu-
ferðum peirra frá litla húsinu 
peirra i Bergstaðastræti niður 
að Tjörn. Minningin um hana var 
svo sterk að hann gleymdi sér 

stundarkorn og talaði upphátt 
við pessa yndislegu veru sem 
honum fannst vera komin upp að 
hliðinni á sér. Hann vaknaði 
við hróp nokkurra unglinga sem 
voru að skemmta sér á hinn 
hefðbundna islenska máta. Kald-
ur raunveruleikinn tók við. 

Björgvin Andri var einn. 
Dúnhnoðrinn hans litli var lika 
einn, ekki lengur mjökur og 
hlýr, heldur kaldur og stirður 
í litlum kassa uppi i Possvogs-
kirkjugarði. Tár læddist niður 
kinnar hans, hann reyndi ekki 
að stöðva pað pvi hver grætur 
ekki sem hefur misst hjarta-
gullið sitt? 

Hann gekk upp tröppurnar að 
húsinu þeirra. Það var ekki 
lengur neinn ævintýraheimur 
heldur eins og sérhvert hús i 
Bergstaðastræti, einmanalegt. 
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Lista-

dagar: 
Listadagar M.A. eru nýlega 

afstaðnir og tókust þeir með 
ágætum. Þrátt fyrir að lista-
dagar séu eini árlegi listavið-
burðurinn á Akureyri, virðast 
bæjarbúar taka honum heldur 
fálega. Oftast hafa menntskæl-
ingar verið i miklum meirihluta 
gesta á einstaka liði lista-
daga. 

Þess væri óskandi að bæjar-
búar veittu listadögum meiri 
athygli. Þetta er ekki lokuð 
listahátíð eingöngu 
menntskælinga, heldur er 
opið öllum. Fjölmiðlar, 
svæðisútvarpið og bæjarblöðin, 
hafa veitt listadögum vægast 
sagt litla athygli. Þrátt fyrir 
allt þetta var aðsókn oftast 
ágæt, þótt hún vitanlega hefði 
mátt vera meiri. Allir liðir 
stóðu undir sér og var jafnvel 
nokkur gróði á sumum, til dæmis 
Stuðmannatónleikum og kaffisölu 
3. bekkjar. 

Listadagar voru settir mánu-
daginn 10. mars klukkan 20:30 
(Oreenwich mean-time) í Möðru-

fyrir 
þetta 
t.d. 

vallakjallara. Par léku nemend-
ur klassiska tónlist og lásu úr 
eigin verkum. 3. bekkur seldi 
kaffi og meðði við góðar undir-
tektir viðstaddra. 

Þriðjudaginn ellefta sama 
mánaðar var hin víðfræga kvik-
mynd "Siðasta lestin" eftir 
meistara Francois Truffaut sýnd 
í Borgarbiói. Dómar áhorfenda 
voru mjög misjafnir, allt frá 
þvi að myndin væri stórkostlegt 
meistaraverk og niður í eitt-
hvað ónefnt (brúnt og mjúkt 
viðkomu...). Jfesta dag, senni-
lega miðvikudag, var önnur 
kvikmyndasýning. Sýndar voru 
tvær myndir á vegum Bóma, önnur 
var um Robert Frost "Þjóðskáld 
Bandaríkjanna" og hin myndin 
var um John Steinbeck. Að 
kvöldi sama dags var djasskynn-
ing af plötum i setustofu Heim-
avistar. Þar var trió Eddie 
Harris kynnt ásamt mörgum öðrum 
kunnum djössurum. 
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Málverkasýning Baltasars var 
opnuð í MöSruvallakjallara 
fimmtudaginn 13. Par gat að 
llta málverk eins besta list-
málara hér á landi. 

Á föstudagskvöldiS voru 
StuSmenn meS tónleika i Tunn-
unni (íþróttahöllinni). Litlu 
mátti muna aS þa5 yrSi aS af-
lýsa tónleikunum, þaS var óvist 
hvort StuSmenn kæmust norSur 
vegna veSurs. 1>Ó tókst aS 
fljúga á seinustu stundu og 
StuSmenn spiluSu og sögSu 
brandara eins og þeim einum er 
lagiS. 

Laugardaginn 15. var opnuS 
ljósmyndasýning framhaldsskóla-
nema á göngum MöSruvalla. Þetta 
var heilmikil sýning, fjöldinn 
allur af myndum og margar 
þeirra alveg þónokkuS góSar. 
Sama dag las Einar Kárason rit-
höfundur úr (höfuS)verkum sín-

um. 
Kór Menntaskólans viS Hamra-

hlíS söng í Akureyrarkirkju 
sunnudaginn 16. Um 150 manns 
sáu og heyrSu þennan frábæra 
kór. Nokkru fleiri hlýddu á 
kórinn á Sal daginn eftir. 

Þann 17. var himinlifandi 
jazz í setustofu Heimavistar, 
engan sakaSi. Ljósmyndasýning 
Fálma var opnuS í MöSruvalla-

kjallara þriSjudaginn 18. $ex 
klukkutimum og þrjátiu og fijmm 
mínútum seinna var kvikmyndin 
"Nútiminn" eftir Charlie 
Chaplin sýnd i Borgarbíói. 

A miSvikudagskvöldiS var 
kvöldvaka í "Séstvallakjallara" 
(nafniS skýrir sig sjálft) og 
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par léku upprennandi (og nú-
verandi) skemmtikraftar við 
M.A. við hvern sinn fingur. 
Skemmtiatriðin vöktu athygli 
fyrir klmni, kerskni, spé, 
spaug og fleira pvíumlikt. 

Að kvöldi fimmtudagsins 20. 
mars var kaffisamsæti, verð-
launaafhending, verðlaunaverk 
voru lesin, skoðuð og spiluð, 
og að lokum var listadögum 
slitið. 

Þessir listadagar tókust 
eins og áður sagði með ágætum. 
Undirbúningur var mikill og 
góður og margir lögðu hönd á 
plóginn. Axel á miklar pakkir 
skilið, einnig Jón Már, Sverrir 
Páll og Valdimar. 
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