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Ritstjóraspjall 

"Fátt er svo með öllu illt að eigi boði gott". Ég vona að 
málsháttur þessi eigi við rök að styðjast hvað útgáfu þessa 
blaðs varðar. Vissulega þótti mér og ritstjórn minni það illt að 
fyrsta skólablað vetrarins skyldi ekki koma út eftir að tvær 
vikur voru liðnar af skólaárinu eins og til stóð. Ástæðan er 
einföld, efni í blaðið var ekki til. Það er eðlilegt, þvi það 
tekur nemendur minnst eina viku að átta sig á þvi að skólinn er 
byrjaður. 

Síðastliðið vor, þegar kosningar fóru fram, sagðist ég ætla 
að gefa út blað innan tveggja vikna frá skólasetningu og ætti 
uppistaða efnis að vera hefðir innan skólans svo og félagakynn-
ing. Þessir tveir þættir spila að vísu stórt hlutverk í þessu 
blaði, en fleira þarf svo að úr verði blað. Því tókum við í 
ritstjórn þá afstöðu að bæta viðtölum, ljóðum, myndum, sögum og 
ýmsu öðru við til að lífga upp á blaðið og jafnframt gera það 
áhugaverðara. 

Við Menntaskólann á Akureyri eru gefin út 4 blöð. Þau eru 
Muninn, Laufblaðið, Gambri og Stólpi. Muninn er óháð blað og 
tekur með glöðu geði við efni úr öllum áttum. Sama hvort um er 
að ræða hápólitískar greinar af einhverju tagi eða bara litla 
gátu sem einhver nemandi skólans hefur samið. Laufblaðið er 
annálað blað hægri manna, Gambri er annálað blað vinstri manna 
og Stólpi er annálað blað "miðjumanna". Það er þvi eitt blað á 
c.a. 140 nemendur að meðalatali cg það er að minu mati of mikið 
þar sem þó nokkuð erfitt er oft á tíðum að fá efni. Samt sem 
áður eru að spretta upp fleiri blöð eins og Menning og eitthvert 
blað sem Snorri Gylfason og félagar hans eru að gefa út. Hvað er 
um að vera? Mér er spurn. Ef það á að verða þróunin að hver og 
einn sem vill láta eitthvað frá sér á prenti gefi Gt sérstakt 
blað þori ég ekki að spá þvi hvar þetta endar. 

Élg vil biðja nemendur skólans að styrkja eigið blað og 
skrifa i Munin því það er blað allra málefna milli himins og 
jarðar og blað allra nemenda. 

Amann ritstjóri 



Hebbðir 
Ábúðarmikill ritstjórinn vatt 

sér að mér og fór þess á leit 
við mig að ég skrifaði þessa 
grein. Viðfangsefnið er hefð-
imar i skólalifinu. Pær eru 
raunar margar og mundi æra 
óstöðugan að fá skýringu á þeim 
öllum á einum stað. Af þeim 
sökum koma hér fáein atriði um 
fáeinar hefðir, sem að visu voru 
kallaðar tradisjónir i minu ung-
dæmi. En það er önnur saga. 

TOLLERINGAR 
Að þvi tilefni að svonefnd 

busavigsla er nýafstaðin og 
nokkuð hefur verið um hana rætt 
verður haft lengra mál um hana 
en aðra atburði i þessari grein. 

Lengi mun hafa tiðkast i 
lærðum skólum að vigja nýnema 
til setu meðal hinna, sem töldu 
sig þrepi hærra i virðingarstig-
anum. Trúlega hafa islenskir 
skólamenn lært þetta af dvöl 
sinni við útlenda skóla og flutt 
með sér heim. Af einhverjum 
sökum voru fram eftir árum not-
aðar sömu aðferðir við að vigja 
nemendur inn i lærðu skólana, í 
Reykjavik og hér á Akureyri. Af 
einhver jum öðrum sökum þötti með 
öllu ómögulegt að taka upp þá 
sömu siði þegar stofnaðir voru 
nýir skólar nálægt 1970. Af 
einhverjum ennþá öðrum sökum var 
nýbreytnin sem nýju skólamir 
ollu öpuð upp meira og minna hrá 
og færð inn i gömlu skólana, 
a.m.k. suma. 

Hinn forni siður, gamla 
tradisjónin við M.R. og M.A., 
var að tollera nýnema. Fram til 

um það bil 1970 var látið vio 
það sitja hér um slóðir að 
fleygja busum upp í loft, i 
mesta lagi fengu þeir stimpil 
eða eitthvert annað merki á and-
lit eða hendur - svona rétt til 
þess að ekki þyrfti að fleygja 
þeim upp á ný. Grimubúningar 
eða dularklæði þekktust ekki í 
þessari athöfn, enda þurfti 
enginn að dyljast við þetta ein-
falda, saklausa verk. 

í tolleringu er trúlega fólg-
in sú merking að fólki sé fleygt 
i átt til stjarnanna og þannig 
hafið upp á hærra svið. Að 
tollera er þvi að hefja upp, 
hefja nemann úr þvi auma astandi 
að vera busi, upp i þá stöðu að 
vera meðal manna, jafningi. 

Vissulega gengu busar ekki 
ævinlega eins og lömb til slátr-
unar heldur urðu á tíðum tölu-
verðar ryskingar úti og inni, 
jafnvel einhver vatnsgangur og 
eltingaleikur við sprettsnarpa 
unga út um allan bæ. Flestum 
varð þó á endanum komið i loftið 
stórslysalaust. Þ6 varð það 
einu sinni að skólameistari 
bannaði tolleringar, en þá hafði 
nemandi mölvað undan sér annan 
fótinn á tolleringadegi. Þvi 
var það að næsta haust voru bus-
ar skirðir inn i skólann með 
mikilli viðhöfn á Sal. Yfir-
klerkur var J6n A. Baldvinsson, 
þá nemandi i sjötta bekk, nú 
prestur til Lundúnaþinga. Að 
þessu var mikið gaman og allir 
skemmtu sér hið besta - nema 
Erlingur, sem þá var i fimmta 
bekk. Síðar kom i lj6s að f6t-
brotið var rakið til allt ann-
arra saka en tolleringa og þær 



pvi leyfSar á ný. 
Þegar Hamrahliðarskóli kom 

til var par tekinn upp sá 
vigslusiður að grímuklæddir 
böölar leiddu busa eins og fanga 
til aftöku út i Öskjuhlið. Þeg-
ar menntaskóli hófst við Tjöm-
ina var busum fleygt út i 
drulluleðjuna i henni. Siðar 
voru pessir siðir hvorir tveggju 
apaðir eftir pessum tveimur nýju 
Reykjavikurskólum og nemendur i 
efsta bekk hér tóku að dulbúast 
við að niðurlægja busa með ill-
pefjandi vökvum og kami áður en 
peir eru tolleraðir. Oft hefur 
busum pótt skringilegt - eftir á 
að hyggja - að nauðsynlegt skuli 
að niðurlægja pá til pess að 
unnt sé að hefja pa upp á sama 
plan og efribekkingar standa é! 

Gangan upp hinn prönga 
menntaveg er ekki forn hefð en 
pó góður endir á vigslu nýnema i 
skóla. 

Þess má geta að nafnið 
busavigsla er örfárra ára gamalt 
hér i skóla og sögnin að busa er 
ennpá yngri. Þetta hét að toll-
era og athöfnin tolleringar. 

MATTHÍASARFRÍ 
Þegar allir eru orðnir jafnir 

i skólanum tekur við hver hefðin 
af annarri. Un nokkurra ára 
skeið hefur verið gefið fri i 
skóla á afmælisdegi Matthiasar 
skálds Jochumssonar, 11. nóvem-
ber, eða á einhverjum öðrum 
heppilegri nærliggjandi degi. 
Þetta leyfi kom i stað manaðar-
fris, en pau voru annars með 
öllu aftekin með ráðherrabréfi 
fyrir nokkrum árum. 

FÍRSTT DESEMBER 
Lengi vel var haldin sérstök 

hátið i skólanum á fullveldis-
degi íslendinga, 1. desember. 
Árshátið skólans var hins vegar 
haldin siðari hluta vetrar. 
Alllangt mun nú siðan pessum 
tveimur hátiðum var slegið saman 
i eina og lengi hefur hún verið 
nefnd fyrsti des eða einfaldlega 
desinn. Hins vegar vill svo 
skenmtilega til að i Menntaskól-
anum á Akureyri er fyrsti des 
jafnan pann 30. nóvember! Á 
fyrsta des er sameiginlegt borð-
hald i Heimavist og skenmtun og 
dans i Möðruvallakjallara og 
raunar viðar um pað hús. Leik-
félag M.A. sér oftast nær um 
skeimitidagskrá, en hún er jafnan 
frumsamin. 

JÖLAFRt 
Jólaleyfi er engin sérhefð 

M.A., en hins vegar var tekinn 
upp sá siður pegar Þórarinn 
Bjömsson skólameistari varð 
fimmtugur að gefa jólafri hér i 
skóla pann 19. desember. Pað 
var einmitt afmælisdagur meist-
araf en samkvæmt reglu skyldi 
kennt til 21. desember. í pessu 
sambandi er venja að segja sögu 
um pað pegar Brynjólfur Sveins-
son, kennari, kallaði nemendur á 
Sal og tilkynnti að bylting 
hefði verið gerð i skólanum og 
hér með hæfist jólaleyfi. Stef-
an kann pá sögu - og e.t.v. 
fleiri. 

SALUR 
Hér áður fyrr, meðan skólinn 

var mannfærri en nú, var algengt 
að skólameistari kallaði neitend-



ur á Sal. Tilefnið var iðulega 
eitthvað sem viðkom skólanum og 
stjórn hans en þó var jafnvel 
til að meistari fyndi hjá sér 
þörf fyrir að deila hugleiðingum 
sínum með nemendum. Ennfremur 
bar oft við að skólann heimsóttu 
visir menn sem fluttu fræðileg 
erindi á Sal eða listamenn og 
skáld sem sungu þar, lasu og 
léku verk sin. Þetta lagðist 
smám saman af eftir þvi sem nem-
endum fjölgaði og vonlaust varð 
að koma fyrir nema broti af nem-
endum á Sal. Söngsalur var áður 
mun oftar en nú. Oft þurfti að 
syngja á Sal og biðja um söngsal 
(eða mánaðarfri) i nokkra daga 
áður en meistari lét undan og 
umsjónarmaður tvihringdi. 

VETRAKFRÍ 
Eftir að upp var tekið 

tveggja anna áfangakerfi hefur 
pað gerst i fáein ár að nokkurra 
daga hlé hefur verið á skóla-
starfi að loknum haustannarpróf-
um og fyrir upphaf vorannar. 

CAFMINA 
Pað hefur verið óslitin hefð 

i áratugi að nemendur i siðasta 
bekk skólans gefa út bók með 
teiknuðum myndum af sér og text-
um um sig. Upphaflega var Carm-
ina að visu eins konar ljóða-
safn, enda er carmen ljóð á lat-
inu. Lengi hélst sá siður að 
yrkja i Carminu, jafnvel bragi 
um heila bekki, en úr pvi hefur 
dregið mjög i seinni tið. Carm-
inuball var lengi vel eini dans-
leikur nemenda sem haldinn var 
utan skólans, áfengislaust ball 
i öldurhúsi. 

DIMISSIO 
Víða lifir latinan i skólum 

og að baki Dimissio býr að pa 
eru nemendur siðasta bekkjar 
sendir á braut, kvaddir. Á 
seinni árum hefur burtför nem-
enda orðið meiri viðhöfn en áð-
ur. Tiðkast hefur i nokkur ár 
að neðribekkingar kveðji þá með 
fjölbreytilegri viðhöfn i Stef-
anslundi að morgni dags en siðan 
hefst hin hefðbundna ökuferð um 
bæinn, pegar burtfarandi nemend-
ur kveðja kennara sina og þær 
stofnanir sem þeir hafa mest 
purft að leita til á skólatíma 
sinum. Skrautlegir búningar 
hafa tiðkast i peim ferðum i um 
tiu ára skeið. 

Dimissio er öðrum præði Slika 
viðamikil kvöldhátið og Fyrsti 
des. Lengst af var pessi sam-
koma i húsum skólans eins og 
árshátiðin en i fáein ár hefur 
Dimissio verið i Sjallanum, enda 
þar rúmbetra en á Sal eða i 
Möðruvöllum. Þá er orðinn siður 
að verðlaun íþróttafélags M. A. 
eru veitt á Dimissio. 

Hér verður látið staðar numið 
i þessari upptalningu. Vert 
hefði þó verið að geta fleiri 
hefða i skólalifinu eins og 
Listadaga, sem hafa verið reglu-
lega um nokkurra ára skeið og 
Viðarstauks, sem er fjögurra ára 
gömul hefð. Sitthvað kann að 
vera ónákvæmt i þessu yfirliti, 
en þá er við mig einan að sak-
ast. 

SvPáll. 



Versló 
Helgina 24. til 26. október 

fjölgaði um 150 manns i Akureyr-
arbæ. Það voru Verslunarskóla-
nemar sem héldu innreið sina i 
bæinn. Áttatiu af þessum 150 
voru hingað komnir á vegum 
Menntaskólans á Akureyri, til 
þess að keppa við iprðttamenn og 
aðra i ýmsum greinum. 

Á föstudeginum klukkan 11.30 
flykktist fólk út i íþróttahöll 
(Tunnu) til að horfa á hið 
frækna ipróttafólk styrkja vöðv-
ana. 

Menntskælingjar byrjuðu vel, 
unnu allar fyrstu greinamar, 
enda hvöttu okkar menn lið sin 
óspart. Verslunarskólanemar voru 
með klappstýrur að bandarískri 
fyrirmynd á sínum snærum. Hug-
myndin var stórsnjöll en heldur 
heyrðist litið i stýrunum, okkar 
menn kæfðu hvatningarhróp þeirra 
i fæðingu. 

Er liða tók á keppnina fór 
heldur að halla undan fæti. 
Aldrei þessu vant stóðu stúlk-
urnar sig ekki vel, þær töpuðu 
öllum sinum greinum að undan-
skildum frjálsum og blaki. 

Stjórnin i Versló keppti við 
stjórn MA i þjóðariþrótt Akur-
eyringa, bendu. Fyrir keppni 
færði stjóm Versló stjómar-
raönnum MA eina rós hverjum og 
barmmerki sem stóð á Love is 
Verzló. Þetta hafði þó engin 
áhrif á úrslit keppninnar. MA 
sigraði. 

Stig að lokinni keppni stóðu 
17-13 fyrir MA. Um kvöldið 
"hvildu" allir sig, og bjuggu 
sig undir erfiða keppni daginn 
sftir. 

Klukkan 20:00 á laugardags-

kvöldið safnaðist fólk siðan 
saman i Dynheimum. Þar var keppt 
i ræðusnilld. 

Lið Verslunarskóla íslands 
lagði til að Reykjavik yrði lögð 
niður sem höfuðborg íslands, en 
lið Menntaskólans mælti gegn 
tillögunni. Okkar stórsnjöllu 
ræðumenn, Bjami Öss., Böddi og 
Hlynur unnu verðskuldaðan sigur. 
Á meðan dómarar ákváðu úrslitin, 
var tekið upp á ýmsu. Það var 
keppt i kókosbolluáti, Versló 
tefldi fram Herra Aldinsafa og 
okkar maður hafði ekkert i hann. 
Einnig var pilsnerdrykkjukeppni. 
Keppandi okkar var vel pjálfaður 
eftir Spanarferð og malaði 
Verslógæjann. Þá var og arm-
beygjukeppni, keppt i sjómanni, 
og siðast en ekki sist var 
bringuhárakeppni. Þótt hárugasti 
MA-ingurinn neitaði að fara upp 
á svið (nefnum engin nöfn) lauk 
þessari keppni með jafntefli. 

Verslunarskólanemar voru með 
ýmsar uppákomur. Eitt atriði 
virðist hafa farið fyrir brjóst-
ið á norðanmönnum, en það var 
hneykslunaratriði Verslinga, en 
pað er best að hafa sem fæst orð 
um það i f jölmiðlum. 

Keppninni lauk með sigri MA-
inga en það munaði aðeins einu 
vesælu stigi. 

Þessu lauk svo með dansleik i 
Dynhyeimum. Verslunarskólanemar 
og Menntskælingar sýndu frabæra 
samstöðu og héldu uppi stuði til 
3 eftir miðnætti. 

Nemendur Verslunarskólans 
fóru svo héðan á sunnudegi, og 
báðu fyrir kveðju til allra og 
þakkir fyrir skemmtunina. 

Halldis Hörn f.h. ÍMA. 
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Lousöngur 
Mezzoforte, Mezzoforte og hann 
langt í burtu, langt i burtu. - Brann 
í stúlkuhjarta, í stúlkuhjarta enn 
ástin bjarta, ástin björt og hljóð. 
Arkir þráðar, arkir þráðar - glöð 
las hún yfir betur. 
Svart á hvitu, svart á hvitu - stóð 
"Sje jeg £>ig i vetur?!!" 

L6a 

w"v 

? / 



Vfgbúnaðarkapphlaup 

Nú er vitað að verulegur 
árangur náöist á fundi leiðtoga 
stórveldanna. Leiðtogamir voru 
á flestum sviðum sanmála, t.d. 
um eyoingu kjarnorkuvopna á 
stuttum tima. Helsta ágreinings-
málið var siðan geimvarnaáætlun 
Bandarikjanna, "SDI". 

En tryggir eyðing kjarnorku-
vopna heimsfriðinn? Það er mjög 
ólíklegt. Eftir að öllum kjarn-
orkuvopnum hefur verið eytt hef-
ur hið svokallaða ógnarjafnvægi 
tapast. Gefum okkur litið dæmi: 

Segjum sem svo að Rússar 
skjóti kjarnorkusprengju að 
Bandaríkjunum þa vita þeir jafnt 
sem við að þeir fá i staðinn á 
sig hundruð kjamaodda. í>að er 
pvi sú vissa að nóg er til af 
vopnum til að eyða heiminum sem 
heldur Rússum í skefjum og sama 
gildir um Bandarikjanenn. 

En eftir að ógnarjafnvægið 
hefur tapast, engin kjarnorku-
vopn eftir, geta hvorir um sig 
hafið vigbúnaðarkapphlaupið að 
nýju, talið sig hafa yfirburði 
og allir vita hvað getur gerst. 

En ógnarjafnvægið heldur ekki 
bara risaveldunum i skefjum, 
heldur einnig öðrum pjóðum. 
ímyndið ykkur Bandarikin kjarn-
orkuvopnalaus og maður eins og 
Gaddafi kæmist yfir kjarnorku-
sprengju. Pá gæti farið illa. 
Kjarnorkuvopnalaus heimur gæti 
pvi gert að verkum að einn 
(brjálaður) einræðisherra gæti 
náð meiri völdum i heirainum, i 
krafti einnar kjarnorkusprengju, 
en nokkum óraði fyrir. í>á verð-
ur að hafa hugfast að kunnáttan 

til að smiða kjarnorkusprengju 
er Citbreidd um heim allan. 

SDI (Strategic Defenee Initi-
ative) eða geimvarnaráætlunin er 
mikilvægur hlekkur i varnarkerfi 
Bandarikjanna. Hún miðar að þvi 
að eyða kjarnorkuvopnum úti i 
geimnum áður en pau eyða skot-
mörkum sinum á jörðu niðri. 

Kargir hafa bent á að Banda-
ríkjamenn ætli að koma upp pessu 
kerfi til þess að geta óhræddir 
hótað Sovétmönnum kjarnorku-
styrjöld, eða jafnvel gert áras 
á þá. Hvilik vitleysa, Sovétmenn 
beindu einfaldlega flugskeytum 
sinum á önnur skotmörk og kjarn-
orkuvetur og gifurleg mengun 
yrðu óhjákvæmileg. Hins vegar 
gætu Bandarikin orðið óhult und-
ir sliku kerfi þó Gaddafí kæmist 
yfir eina sprengju eða svo. 

Þetta reyndu Rússar að banna 
Bandarikjamönnum að gera, að 
verja land sitt. 

Hins vegar bauð Reagan Gor-
bachev að Bandarikjamenn skyldu 
gera Rússum kleift að koma upp 
sliku kerfi eftir að Bandarikja-
menn hefðu þróað það. Sumir eru 
vantúaðir á að Bandarikjamenn 
myndu gera það, en þvi ekki. Með 
þvi að bæöi stórveldin hefðu 
yfir slikum varnarvopnum að ráða 
yrði heimurinn fyrst öruggur 
gegn kjarorkuvopnum. 

Á blaðamannafundinum i Há-
skólabiói sagði Gorbachev að 
geimvamaáætlunin myndi leiða 
þjóðimar út i nýtt vopnakapp-
hlaup, leysivopnakapphlaup. 
Einnig sagði hann að leysivopn 
væru miklu hættulegri en kjarn-
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orkuvopn. KJAFTÆÐI. Mannskæðari 
og hættulegri vopn en kjarnorku-
vopn er ekki hægt að finna, og 
pa ekki bara vegna sprengimátt-
arins heldur einnig vegna meng-
unar og annarra áhrifa pegar til 

lengri tima er litið, en eins og 
staðan er i dag er ekki vist að 
pað sé okkur til framdráttar að 
losna við pau öll nema varnar-
vopnin komi til. 

Ófeigur Ó. 

0r*n 'V6. 
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TSma 

í pessum greinarstúf um 
TÓ.M.A. verður drepið á helstu 
markmiðum félagsins og sagt frá 
félagsstarfinu síðastliðinn vet-
ur. 

í fyrra voru haldnir prennir 
tónleikar á vegum T6.M.A. 

Þeir fyrstu voru um miðjan 
n6vember, en pa kom hingað hópur 
sem nefndi sig Sirkus Dútl en 
hann samanstóð af hljómsveitinni 
Kukli annars vegar og hins vegar 
premur súrrealiskum ljóðskáldum. 

í desember léku hér Art og 
Rikshaw við mikinn fögnuð við-
staddra (en stúlkur voru par í 
nokkrum meirihluta). 

Þriðju og siðustu tónleikarn-
ir voru haldnir i ípróttahöll-
inni i mars, pá tróðu Stuðmenn 
upp og voru rétt tæplega 400 
manns saman komnir til að hlýða 
á pá. 

Þegar fyrstu tónleikarnir 
voru haldnir kom upp mjög leið-
inleg staða, pvi að á sama tima 
voru aðrir tónleikar i Samkomu-
húsinu. Þessi mistök urðu ein-
göngu vegna sambandsleysis milli 
peirra aðila sem stóðu fyrir 
tónleikunum, en i vetur verður 
reynt að koma i veg fyrir svona 
árekstra. 

Viðarstaukur er auðvitað há-
punkturinn i starfi T6.M.A. 
Þessi tónlistarhátið hefur verið 
haldin árlega siðustu 4 árin og 
hefur mælst mjög vel fyrir hjá 
nemendum jafnt sem kennurum, 
enda er pá alltaf troðið (i 
orðsins fyllstu) i Kjallaranum. 
Nemendur sjá alveg um allan 

hljóðfæraleik sjálfir, sér og 
öðrum til mikillar skemmtunar og 
hafa margir efnilegar tónlistar-
menn verið uppgötvaðir á pessum 
stórskemmtilegu uppákomum. 

Auk pessa sem fram hefur kom-
ið voru haldnar tónlistarmynd-
bandasýningar, t.d. var sýnt frá 
Live Aid (pað sem ekki var sýnt 
i sjónvarpinu) og má geta pess 
að pá mættu milli 150 - 200 
manns. 

Vegna góðrar fjárhagsstöðu 
siðastliðið vor, var ráðist i 
kaup á hátölurum i haust auk 
pess voru nær 30 plötur keyptar, 
flestar nýjar eða nýlegar si-
gildar plötur. 

Hvað varðar starfið i vetur, 
pá verður pað mjög svipað og 
fyrri ár, enda aðalmarkmið fé-
lagsins að sjá menntskælingum 
sem og öðrum fyrir lifandi tón-
list.Vegna pess að starfemin er 
rétt að komast á skrið núna, pa 
vitum við ekki enn hvaða hljóm-
sveitir við fáum hingað, en von-
andi verður fjölbreytnin i tón-
listinni jafnmikil og í fyrra, 
svo að sem flestir finni eitt-
hvað við sitt hæfi. 

P.S. Munið eftir aðstöðu 
Tó.M.A. i TÓ.M.A.-rúminu. 

Stjóm T6.M.A. 
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Fríma 
Það var á haustdögum ársins 

1983 að nokkrir menntskælingar 
hittust á Bautanum í peim til-
gangi að stofna með sér félag. 
Það skyldi verða félag frjáls-
hyggjumanna í MA og var pví gef-
ið nafnið FRÍMA. 

Fyrsta veturinn fór félags-
starfið aðallega fram á heimilum 
meðlimanna á helgum síðkvöldum 
par sem menn skiptust á vel 
völdum þönkum um stjómmal og í 
framhjahlaupi spaðu þeir stundum 
1 bolla og önnur viðlika nytsa-
mleg föng og iðkuðu iprótt hinna 
fornu skálda. Fyrsti formaður 
félagsins var kjörinn Ásgeir 
Logi Ásgeirsson frá Ólafsfirði. 

Vikur nú sögunni að vetrinum 
1985-1986, en þá var félagið 
"opnað" fyrir hinum almenna 
menntskælingi eftir að hafa 
starfað fyrir hálfluktum dyrum i 
tvo vetur. í félagið komust all-
ir þeir sem vildu, svo framar-
lega sem peir væru frjálsir af 
allri vinstri villu, pjáðust 
ekki af hugmyndafræði öfundar-
innar og hefðu nokkurn vott af 
íslenskri pjóðerniskennd. Pað 
var eins og við manninn mælt, 
nýir félagar streymdu inn og i 
dag eru i FRÍMA um sextiu með-
limir. 

Fastmótaða stefnuskrá hefur 
félagið ekki, en starfar pó inn-
an ramma pess sem lög félagsins 
setja. Pa stendur að markmið 
félagsins sé að safna og miðla 
upplýsingum um frjálshyggju, 
lýðræði og frjálslyndi, en einn-
ig um andstæður pessa, þ.e. 
sósialisma, kommúnisma og nas-

isma. Félagið byggir einnig til-
veru sína á eftirfarandi: 

1) Lýðræðislegum hugsjónum. 
2) Frelsi og sjálfstæði is-

lensku pjóðarinnar. 
3) Athafna- skoðana- og tjan-

ingarfrelsi einstaklinga. 
4) Frjálsri samkeppni. 
5) Að framboð og eftirspurn 

ráði verðlagi. 
6) Séreignaskipulagi. 
7) Jafnrétti allra pjóðfé-

lagspegna. 
8) Varnarsamvinnu vestrænna 

lýðræðisrikja. 
9) Baráttu fyrir mannréttind-

um hvar sem er í heiminum. 
10) Félagslegri aðstoð við pá 

sem hennar parfnast. 

Að lokum skal tæpt á nokkrum 
dæmum um starsemina s.l. vetur. 

a) Fræðslufundur um sögu og 
þróun frjálshyggjunnar. 

b) Helgarferð til Reykjavikur 
þar sem m.a. Alpingi íslendinga 
var skoðað og farið var í kynn-
isferð á Keflavikurflugvöll og 
hann rannsakaður i krók og kima. 
(Mjög vel heppnuð ferð!). 

c) Kappræðufundur milli Hann-
esar H. Gissurasonar og Mas Guð-
mundssonar. 

d) Ræðunámskeið með Jóni 
Magnússyni lögfræðingi. 

e) Jólaglögg og piparkökur 
áður en farið var i jólafri. 

Læt ég nú lokið pessum pistli 
um FRÍMA og að endingu vil ég 
hvetja alla pá sem vilja og hafa 
áhuga á góðum málum til að ganga 
í lið með okkur, þvi allir sem 
aðhyllast lýðræði i reynd eru 
velkomnir. 

Formaður. 
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í stereo Neeei... bað er ekki é 
5 éra éætluninni 

Mér leiðast þessir 

heimavistar fundir 

Sendið börnin til mín 

við erum framtíð þessa lands 
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Ómissandiá 
morgunverðarborðið 

\STÖÐ - KJÖTIÐNAÐARSTÖÐ KEA - KJÖTIÐNAÐARSTÖÐ KEA - KJÖT\ 
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Það er skrýtið 

Það er skrítið 
en þú átt og munt alltaf eiga 
dálítinn hluta úr hjartanu í mér 

það væri sárt 
ef þú fleygðir þeim 
hluta frá þér. 

-Þvi við vitum bæði að það holrúm 
sem þá myndi myndast, er 
aldrei hægt að fylla. 

SÖL. 
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EINFARINN 
Hann fæddist á dimmri vetrar-

nóttu. Stjömurnar skinu skært á 
svörtum himninum. Skýin voru 
viðs fjarri. Þegar hann fæddist 
skapaðist dýrðarljómi sem skln 
enn i dag. 

Þegar hann var orðinn nær 
fullþroska og grönin tekin að 
spretta, hjálpaði hann föður 
sinum á trésmiðaverkstæðinu. 
Faðir hans var orðinn snævi pak-
inn af snjó ellinnar. Enginn 
snjór er fastari fyrir. Þar vann 
hann að pritugsaldri, hætti og 
gerðist farandprédikari. í prjú 
ár gekk hann um grænar sveit-
irnar og vakti gleðibros á 
ásjónu allra sem hann hitti og 
hjálpaði. Hann gumaði aldrei af 
góðverkum sinum heldur snéri sér 
að pvi næsta 

Pegar hann stóð fyrir framan 
hóp af fólki sem vildi fá hjálp 
hans og góðvild, var eins og 
einhver talaði í gegnum hann. 
Hann gegndi ekki opinberum emb-
ættum, heldur gerði petta af 
hugsjón sinni og fyrir fólkið. 
Það vildi láta hann snerta hold 
sitt og fá blessun hans. 

Hann hafði aldrei eignast 
konu þótt hann hefði kynnst 
mörgum á leið sinni milli porp-
anna par sem fólkið var prungið 
vinnugleði. Þá hluti sem mönnum 
finnst venjulega mest um, eign-
aðist hann heldur ekki. Hann kom 
aldrei til neinnar stórborgar, 
ferðaðist aðeins i pessum dal, 
og purfti allt að sækja til 
sjálfs sin. 

En einn vordag, pegar hann 
vaknaði og fann pennan indæla 
ilm af grasinu og nýútsprungnum 
blónum, þá sviku vinir hans hann 
og allir peir sem höfðu fylgt 
honum milli porpanna, og almenn-
ingsálitið snérist gegn honum 
eins og hvassvirðri sem feykir 
fuglunum i gagnstæða átt. Hann 
var enn ungur pegar þetta gerð-
ist, átti i vændum mörg ár en nú 
urðu pau aðeins að hvitu dufti 
sem féll undir fætur fólksins. 
Hann var settur i dijranan fang-
elsisklefa, fangaverðirnir gerðu 
að honum háð og spott. Böðlamir 
köstuðu hlut um einu eigu hans 
sem var kyrtill. Hann dó fyrir 
fólkið á krossi mitt á milli 
tveggja ræningja. 
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Fé Vi M.A. 

Félag vinstri manna i M.A. er 
eins og nafnið gefur til kynna 
pólitiskt félag og er óháð 
stjórnmalaflokkum i þeim skiln-
ingi að öllum þeim sem aðhyllast 
vinstri stefnu og félagshyggju 
er frjálst að ganga i félagið. 
Félagið var stofnað haustið '85 
uppúr S.Ó.M.A. sósialistafélagi 
M.A. og var ætlunin með pessu 
nýja félagi að fá fleiri en rót-
tæka vinstri menn i félagið, 
nokkurskonar samfylking. Lög 
félagsins gera lika ráð fyrir að 
innan félagsins sé mögulegt að 
stofna hópa um sérstakar skoðan-
ir eða mal. Svona hópastarf var 
að visu litið i fyrra i félag-
inu, liklega vorum við öll sam-
mála i megindráttum. 

í fyrra var hapunktur póli-
tisks starfs i skólanum vafa-
laust er Frima skoraði á okkur 
vinstri menn til kappræðna um 
hvort frjálshyggjan væri eina 
mannúðarstefnan. Tefldu peir 
fram Hannesi Hólmsteini Gissur-
arsyni en við tefldum fram Má 
Guðmundssyni hagfræðingi við 
Seðlabankann. Kappræðumar voru 
með pvi sniði að fyrst héldu 
peir Hannes og Mar 2 ræður en 
siðan var opnað fyrir almennar 
fyrirspumir. Fjöldi fólks mætti 

á fundinn og spunnust skemmti-
legar umræður út frá peim fyrir-
spurnum er nemendur báru fram. 

Mig langar að benda hér sér-
staklega á eina fyrirspum sem 
Hannesi veittist erfitt að svara 
og ég tel lýsa innsta eðli 
frjálshyggjunnar mjög vel. Þá 
var Hannes spurður um hvað yrði 
um pá sem yrðu undir i pjóðfé-
lagi frjálshyggjunnar. 

Árshátið FéViM.A. var haldinn 
á Café Torginu i april '86. Þar 
komum við félagarnir saman með 
okkar léttu veitingar og kon-
sertmeistari félagsins var mætt-
ur með gitarinn. Sungum við par 
lengi kvölds ýmis baráttu-og 
ættjarðarljóð i bland við si-
gilda slagara. 

Ágætu vinstrimenn, ég vil 
hvetja ykkur alla að ganga i 
félagið. Á komandi vetri gæti 
komið til greina að starfrækja 
leshringi, halda malfundi, par 
sem einhver fróður myndi halda 
framsögusræðu. Einnig vonumst 
við til að geta skorað á Frima i 
vetur i kappræður. Og að lokum 
langar mig að minnast á hugmynd 
sem hefur komið fram um að póli-
tisku félögin i skólanum stæðu 
fyrir almennum stjómmálafundi 
sem fulltrúum allra flokka yrði 
boðið á. 

Starri Heiðmarsson 2.U. 
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Krístín Sigfúsdóttir » 

, ,Virðingin fyrir 
Viðtal: Hlynur og Garðar 

kenna 

fittir og uppruni? 
Ég er alveg rakinn Þingeying-

ur, nena langt aftur i ættir, pa 
er ég að austan og vestan. Ég er 
fædd og uppalin á Gunnarsstöðum 
i Þistilfirði og var þar þangað 
til ég fór i skóla. Ég er þar 
mikið enn, ég fer þangað eins 
oft og ég get. Ég er, ef svo ma 
segja, i átthagafjötrum. 

Hvernig var skólagangan? 
Hún var nú brúótt, dálitið 

óvenjuleg, held ég. Fyrir pað 
fyrsta var ég niu manuði i 
barnaskóla. Það var oft erfitt 
að komast, þvi ég var i farskóla 
og ég þurfti stundum að fara á 
hestum. Ég var i skóla á Garði i 
Þistilfirði. Ég var alla vet-

uma þar. Pað var afskaplega 
gaman. Þá var namsefnið lært á 
þrem eða fjórum vetrum. Ég byrj-
aði 10 ára, en börnum var lika 
kennt á heimilum. Ég lærði að 
lesa hjá afa minum, lærði að 
lesa upp úr íslendingasögunum. 
Mér þótti þær alveg sérstaklega 
leiðinlegar þá. 

Siðan fór ég i Laugaskóla, og 
er þess vegna Laugamaður, og var 
þar i þrjá vetur. Það er gott að 
vera Laugamaður! Siðan fór ég i 
Hússtjórnarskólann á Varmalandi 
i Borgarfirði asamt nokkrum 
skólasystrum minum. Það var 
óskaplega gaman að vera þar. Ég 
á marga skólabræður, þ.e.a.s. 
frá Hvanneyri, og það var mjög 
gott að vera þarna i Borgar-
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arastéttinni hefur dalað' 

firði. Pá loksins fór mér að 
þykja gaman í skóla, svo ég 
dreif mig 1 Hússtjómarkennara-
skólann og var þar i þrjá vetur. 
Það var náttúrulega mjög gaman 
fyrir svona sveitastúlku að fara 
til höfuðborgarinnar. Þar endaði 
ég á þvi að ná mér i mann og kom 
svo hingað norður. Ég flutti 
1972 til Akureyrar og þá fór ég 
að kennaf eitthvað svona litið. 
Ég var þa komin með fyrsta bam-
ið og þa langaði mig allt i einu 
svo mikið til að fara i Mennta-
skólann að ég las hann utan 
skóla og tók hann á tveimur ár-
um. Pað var nú ansi strembið, 
en ég komst einhvern veginn i 
gegnum það. Siðan hef ég ekki 
tekið neitt reglulegt nam, en ég 
er búin að taka nokkra áfanga i 
háskóla i næringarfræði og upp-
eldis- og kennslufræði sem ég 
tók til þess að ég gæti beitt 
framhaldsskólanema brögðum ef ég 
á þyrfti að halda. 

Tökstu þátt i félagslifi í 
MA? 

Nei, það var nú frekar litið. 
Ég kenndi lika, það var svo 
sniðugt, ég kenndi krökkunum sem 
ég útskrifaðist með. Ég kenndi 
Jónasi matreiðslu! 

Ég sat i tímum i félagsfræði-
deild. Ég tók fyrst næstum þvi 
alla náttúrufræðibrautina, en þa 
lagðist ég á sæng, þegar ég átti 

Myndir: Óli Lux 

að fara að taka próf i stærð-
fræði og eðlisfræði. Ég þurfti 
reyndar tvisvar á fæðing-
ardeildina þessi tvö ár sem ég 
tók prófin. Ég var eiginlega 
alltaf með ungbarn i fanginu eða 
alveg á steypimum. Það var 
stúlka sem var með mér, sem er 
mikil vinkona min, og við lásum 
saman mikið. Hún eignaðist bam 
i fimmta bekk og við lásum báðar 
utan skóla. Siðan var Gunnar 
Frimannsson okkur einstaklega 
innan handar og ég las mikið af 
félagsfræðinni á fæðingardeild-
inni. Ég tók prófin dálitið 
skarpt. Ég varð að drifa mig að 
klára þetta, það var takmark, 
tvö ár minnir mig, en ég var 
ekki alveg tvö ár. Ég tók sið-
ustu tvö prófin alveg út i blá-
inn til þess að komast til Svi-
þjóðar. Við fluttum til Svi-
þjóðar vorið '75. Ég gat drifið 
þetta af þvi ég var búin að læra 
mikið af þessu i Hússtjóm-
arkennaraskólanum. Þar lærir 
maður ýmislegt annáð en að búa 
til hafragraut, þó að alþjóð 
haldi að maður geri ekki annað 
en að hræra i pottum. Við 
þurftum að læra mikla efnafræði 
og lifefnafræði þar. Við lærðum 
til dæmis sömu liffræði og 
héma. 

Ætlaðir þú að verða kennari? 
Ég held að skólasystkin min, 
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þau sem ég var með á Laugum, 
reki upp rosahlátur ef þau vita 
að ég er orðin kennari. En mér 
hefur alltaf þótt svo óskaplega 
gaman i skóla og það er næstum 
þvi jafngaman að vera kennari og 
nemandi. Það blundaði i mérf 
eftir 18 ára aldurinn, að það 
vaeri liklega best að vera kenn-
ari. 

Hefur þú kennt 1 fleiri skól-
um en MA? 

Ég hef kennt i Verkmennta-
skólanum, framhaldsdeildum Gagn-
fræðaskólans, Námsflokkum 
Reykjavikur, á Hrafnagili i einn 
vetur og siðan hef ég kennt að-
eins úti i Kanada. 

Er mikill niinur aö kenna i 
Kanada og hér? 

Það var nú allt annars eðlis. 
Ég var að kenna þar foreldrum 
sem ég held að hafi tæplega haft 
meðalgreind og hafi verið ákaf-
lega illa settir i þjóðfélaginu. 
Ég var með ungt fólk, svona 16-
20, og það sem þetta fólk átti 
sameiginlegt var að það átti 
börn, það átti enga peninga eða 
mjög litla, og lifði yfirleitt á 
atvinnuleysistyrkjum. Það var 
verið að halda námskeið fyrir 
þetta fólk, hvernig það gæti 
komist af, og kenna því félags-
fræði, næringarfræði, matreiðslu 
og um tryggingar og ýmislegt. 
Þetta var mjög sérstakt. Ég 
kenndi þetta því ég var þá i 
haskóla að taka svokallaða "sam-
félagsnæringarfræði". Það er 
Community Nutrition. 

Er ndkill munur að kenna 1 MA 
og annarsstaðar? 

Ég er rétt byrjuð að kenna 

liffræði, en ég er búin að kenna 
hér i fjögur ár næringarfræði 
sem kjörgrein. Næringarfræði er 
einn anginn af liffræðinni og 
til þess að kenna næringarfræði 
verður maður að vera búinn að 
taka dálitið mikið i liffræði óg 
lifefnafræði. 

Það er ekki siðra að kenna 
hér en annars staðar. 

,,Ég hef séð mjög 

ósanngjarnan 

samanburð" 

Betri nemendur? 
Ég veit það ekki ... þeir eru 

alveg prýðilegir, en ég held að 
nemendur hérna i skólanum séu 
jafngóðir og nemendur í Verk-
menntaskólanum. 

Oft verður maður var við rlg 
milli MA og VMA, finnst þér mik-
ill munur á skólunum? 

Það er ekki hægt að stilla 
þessum skólum hlið við hlið, 
annar er að slita bemuskuskón-
um, hefur ekki heimavist, hefur 
ekki mötuneyti, er i hraðri upp-
byggingu, er fjársveltur, er með 
1000 nemendur og ég ætla að 
leyfa mér að segja það að það er 
ekki sanngjarnt að bera þa sam-
an, alla vega ekki fyrsta vetur-
inn. Ég hef seð mjög ósanngjarn-
an samanburð. Pað verður lika 
að athuga að i Verkmenntakólann 
kemur fólk eins og sjómenn, 
smiðir, hárgreiðslufólk, þetta 
eru iðnbrautir. Það er á þessum 

22 



brautum fullorðið fólk, þannig 
að hann hefur margar andstæðúr 
miðað við þennan skóla. Mér 
finnst erfitt að kenna í VMA að 
þvi leyti að það er erfitt að 
hlaupa stanslaust á milli húsa. 
I>að er miklu meira álag á bæði 
nemendur og kennara þar heldur 
en til dæmis hér, það er alveg 
gjörólikt. Ég er ekki i nokkrum 
vafa um það að við getum fengið 
nákvæmlega jafngott fólk sem 
ætlar sér að læra í eitt ár 
eitthvert verknam og fer svo og 
sinnir þvi, og vinnur, hvort sem 
það ætlar að vera i þvi í eitt 
eða tvö ár og alveg harðduglegt 
fólk. Við megum ekki segja svart 
er svart og hvitt er hvitt og að 
það hafi eitthvað með manngildið 
að gera hvort maður ætlar að 
leggja það á sig að vera fjögur, 
fimm ár á bóklegu nami og bæta 
siðan öðrum 10 við. Það er ekk-
ert vist að þetta eigi við fólk 
þótt það sé bráðvel gefið og 
hafi alveg hæfileika til að 
læra. 

Finnst þér MA hafa breyst? 
Já, mér finnst hann nú aðeins 

hafa breyst. Mér finnst hann 
miklu opnari að mörgu leyti, ég 
veit ekki hvort ég get skýrt 
það. Þetta hefur náttúrulega 
lagast, fólk er svo vel klætt og 
prútt og myndarlegt, en það var 
hálfgerður druslugangur á minum 
jafnöldrum frá Laugum. Þetta 
voru hippar og hálfgerður drasl-
aralýður og gekk illa um. Pað 
hefur gjörbreyst. Það er virki-
lega vel hugsað um þennan stað 
og virkilega vel um hann gengið, 
og honum sýnd tilhlýðileg virð-
ing. 

þao sig að vera kenn-

ég 
ég 

Borgar 
ari? 

Ég get verið kennari þvi ég 
hef fyrirvinnu, ég parf ekki að 
kenna nema fulla kennslu. Ef 
ætlaði að lifa á þessu yrði 
að kenna a.m.k. eina og hálfa og 
ef ég ætti að sjá fyrir drengj-
unum minum þrem ein, þá dygði 
það skammt. Það borgar sig ef 
manni liður vel og ef maður er 
ennþá haldinn þeirri trú að mað-
ur sé nú virkilega að gera gagn. 
Það borgar sig að vera anægður 
með starfið og ég er það, þrátt 
fyrir allt, ánægð með að vera 
kennari. 

Er þetta einhver hugsjón að 
vera kennari? 

Það er að verða það núna, 
svona i og með. Menn verða 
virkilega að vilja það til að 
leggja það á sig. Ég þekki engan 
sem kennir til að græða á þvi, 
segir "ég drif mig bara i 
kennslu til að vinna fyrir ibúð 
eða bíl". Ég þekki engan sem 
virkilega hellir sér i kennslu 
til að græða á þvi. 
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Fá kennarar vel borgað 1 Kan-
ada? 

Miklu betur borgað. Þetta var 
liður i náminu minu, við vorum 
skyldug til að kenna, ég var i 
uppeldis- og kennslufræSi fyrir 
næringarfræSinga. Kennarar þar 
eru meS svona þrisvar sinnum 
islensk kennaralaun. Þar er 
eftirsótt að vera kennari og þaS 
var alveg nóg að segja aS maður 
væri framhaldsskólakennari, þá 
var litið á mann alveg hreint 
meS lotningu. 

Það er öðruvisi hérna? 
Ég held að sumir geri bara 

grín að manni, alla vega sumir 
krakkamir sem eru kannski meS 
launin manns ef þau vinna á 
kvöldin og um helgar meS skól-
anum. Ég er ansi hrædd um þaS i 
alvöru aS virSingin fyrir kenn-
arastéttinni hafi dalaS. 

Hvernig list þér á háskóla á 
Akureyri? 

Mér list mjög vel á þaS. Mér 
list alveg sérstaklega vel á aS 
koma upp einhverjum brautum hér 
sem virkilega er hægt aS sinna 
hér og ekki vanþörf á. ÞaS verS-
ur aS fara aS gera eitthvaS i 
málefnum Háskóla íslands, þaS 
þarf aS byggja yfir fleiri 
greinar og þaS er alveg upplagt 
aS gera þaS hér. E>aS er bara 
alltaf viS svo ramman reip aS 
draga, þaS er eins og aS draga 
úr þeim tennurnar þama fyrir 
sunnan aS ætla aS draga eitthvaS 
út fyrir Ártúnsbrekkuna. 

Þannig að það er mikil and-
staða fyrir sunnan? 

MeSal fólks held ég aS svo 
sé. Ég held aS flestir segi sem 

svo: "ÞaS verSur aS gera 
eitthvaS meira fyrir skólann 
fyrir sunnan." FólkiS heldur aS 
þaS verSi aS laga þaS sem fyrir 
er fyrir sunnan áSur en fariS er 
aS byggja úti á landi. ÞaS vill 
alls ekki létta á skólanum fyrir 
sunnan, meS þvi aS byggja úti á 
landi. 

, ,Það hefur litlu 

verið veitt í 

framhaldsskólakerfið'' 

Er menntakerfið allt i fjár-
svelti? 

Ég held aS þaS hafi veriS 
hert aS þvi óskaplega núna und-
anfariS. ÞaS hefur kannski ver-
iS fjárfest á röngum stöSum, en 
ég held aS þaS hafi veriS mjög 
litlu veitt i framhaldsskóla-
kerfiS. 

Eru einhverjir kennarar til 
að kenna háskólagreinar hér á 
Akureyri? 

Já, þaS er alveg fjöldi góSra 
kennara og þar aS auki þá eru 
margir sem bíSa virkilega eftir 
þvi aS kenna á háskólastigi. 
fólk getur lika alveg eins flutt 
norður. ÞaS er margt fólk i námi 
i útlöndum og þaS er algjör hug-
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arburður að það sé eitthvað 
erfiðara að flytja og vera kenn-
ari hér heldur en fyrir sunnan. 
Petta er viðtekin venja að tala 
um það að það sé ekki hægt að 
flytja fólk á milli staða. Það 
gerðist til dæmis með Fram-
kvæmdastofnun, en það er ekki 
rétt frá minum bæjardyrum séð. 

,,... Það verður 

alveg áreiðanlega 

einhver breyting" 

Vill fólk samt kenna fyrir 
þessi laun? 

Það gerist eitthvað á næstu 
árum, það verður alveg áreiðan-
lega einhver breyting. Það 
verður að laga kjör kennara. 
Kennarar eru einmitt að hugsa um 
að sameinast i kjarabaráttu og 
gera eitthvað sem dugar. 

Há þá búa sig undir verkföll? 
Nei, nei, þið skuluð bara 

læra vel, en það er mikill hiti 
i kennurum. Það kemur vonandi 
ekki til þess að það þurfi að 
loka skólum. En það eru margar 
breytingar í aðsigi. Pað er t.d. 
stefna stjórnvalda, þótt það sé 
ekki komið upp á yfirborðið, að 
loka öllum heimavistum utan 
þéttbýlis, öllum héraðsskólunum. 
Það var verið að loka hússtjóm-

arskólunum, héraðsskó]arnir koma 
næst á eftir. í>eir verða lagðir 
niður eins og Reykholt, Laugar 
og Reykjaskóli. unga fólkið er 
allt rekið í þéttbýlið. Mér 
finnst þetta mjög óheillavænlegt 
fyrir Þingeyinga að loka á Laug-
um og senda alla til Akureyrar, 
þar sem þeir eru á hrakhólum, fá 
kannski ekki vist, eru að leigja 
sér út um allan bæ. Ég vil miklu 
frekar virtan, góðan 2-300 manna 
skóla á Laugum heldur en að 

senda þetta allt sem viðbót til 
Akureyrar. Ég sé ekki annað en 
að það sé upplagt að reka þessi 
gömlu menntasetur þar sem að-
staða er fyrir hendi. 

Eitthvað að lokum? 
Ég vil biðja lesendur Munins 

að taka lýsi i vetur. 
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Krisma 
KRISMA er, eins og nafniS 

bendir til, félag kristinna ein-
staklinga i MA. Félag þetta var 
stofnaS skömmu fyrir jól á siS-
astliSnu ári viS mjög góSar 
undirtektir. Þar meS var endur-
vakiS KREMA sem var starfandi i 
MA hér á árum áSur. Tilgangur 
félagsins er tvennskonar. í 
fyrsta lagi sá aS allir kristnir 
einstaklingar í skólanum, sem 
vilja, geti safnast saman öSru 
hvoru og hugleitt GuSs orS. í 
öSru lagi aS kynna menntaskóla-
nemum þaS aS Jesús er enn i dag 
sá sami og hann var fyrir 2000 
árum og aS hann er lifandi. En 
þaS er einmitt kjami kristinnar 
trúar aS GuS friSþægSi fyrir 
syndir mannanna meS p/í aS láta 
negla sig sem soninn Jesú Krist 
á kross. Eftirfarandi tilvitnan-
ir 1 Heilaga ritningu skýra sig 
best sjálfar: 

"Þvi svo elskaSi GuS heiminn aS 

hann gaf son sinn eingetinn til 
þess aS hver sem á hann trúir 
glatist ekki heldur hafi eilíft 
lif". 

(J6h. 3.16.) 

"...hann var særSur vegna vorra 
synda og kraminn vegna vorra 
misgjörSa. Hegningin, sem vér 
höfSum til unniS, kom niSur á 
honum, og fyrir hans benjar urS-
um viS heilbrigSir". 

(Jes. 53.5.) 

"...blóS Jesú, sonar hans, 
hreinsar oss af allri synd". 

(I.J6h. 1.7.) 

"Sá sem trúir á hann, dæmist 
ekki. Sá sem trúir ekki, er þeg-
ar dæmdur, þvi aS hann hefur 
ekki trúaS á nafn GuSs sonarins 
eina". 

(J6h. 3.18.) 

"Ég og faSirinn erum e i t t " . 
(J6h. 10.30) 

S t j 6 r n KRISMA, 
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Ljóðið 

Ljóðið - lítill draunur, 
leikur hugar mannsins. 

Par finnst gleði glaunur, 
gaman okkar tlma. 

Ljóðið - söngur sorgar, 
skáldsins hugarflaunur. 

Margur maður öskrar orgar: 
"mikil er vor mr?ða". 

Ljóðið - málverk mikið, 
málað pensla án. 

Jafnvel Reagan ríkið, 
rjóma skáldsins sleikir, 

Bé. 

27 



, ^ ^ ' ? s^ 

x> V 



Sauma I.M.A. 
Sauma er söngfélag Mennta-

skólans á Akureyri. Það hefur 
legið i dvala i nokkurn tima en 
er nú endurvakið. Aðalmarknið 
félagsins er að gefa nemendum 
kost á að fá ötrás fyrir söng-
hæfileika sina. 

Starfsemin verður aðallega 
með tveanum hætti. Annarsvegar 
stofnun kórs, sem begar hefur 
hafið æfingar og bátttakan er 
góð. Þ6 vantar enn nokkra 
stráka. Hinsvegar er ætlunin að 
Saumafélagar hittist öðru hverju 
i vetur, syngi saman og geri sér 
eitthvað til skemmtunar. Stefnt 
er að bvi að halda fyrstu sam-
komuna i siðari hluta nóvember. 

Að endingu viljum við minna á 
að bessi félagsskapur er öllum 
opinn og ef félagar hafa ein-
hverjar tillögur um starfssemina 
eru beir beðnir um að koma hug-
myndum sinum til okkar. 

Stjórnin. 

íþróttafélag Menntaskólans á 
Akureyri 

ÍMA var stofnað 18. febrúar 
1938 og er þvi 50 ára á næsta 
skólaári. Vönandi verður eitt-
hvað skeimitilegt gert i tilefni 
af þvi. 

Á hverjum vetri stendur ÍMA 
fyrir bekkja- og bekksagnamótum 
i körfubolta, blaki, fótbolta og 
handbolta auk bess sem keppt er 
i boðhlaupi á milli bekkja. 

ÍMA spilar stórt hlutverk i 
skólasamskiptum, og á þessu ári 
förum við til Laugarvatns og 
keppum við Menntaskólann par. Á 
næstu önn kemur svo Fjölbrauta-
skólinn á Sauðárkróki i heimsókn 
til okkar. Einnig höfum við 
keppt vio VMA á svokölluðum 
ipróttadegi. Þar höfum við 
alltaf unnið, pðtt pað hafi nú 
verið tæpt siðast. Þá keppum við 
lika við VMA i viðavangshlaupi, 
Brunnárhlaupinu, en pað er á 
vorin. 

ÍMA hefur lika tekið virkan 
pátt i framhaldsskólamótunum og 
mun gera pað i framtiðinni. 

Þeir sem hafa áhuga á að 
stunda ipróttir á vegum ÍMA ættu 
bara að drifa sig að skrá sig i 
félagið (betra er seint en aldr-
ei) og fara á æfingu út i 
"Fjós". Allir eru velkomnir, 
jafnt afreksmenn sem aðrir. 

Upp með ungmennafélagsandann. 

ÍMA. 
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Þú 
Ég sagði hve falleg þú værir, 

og meinti það. 
Ég sagði hve greind þú værir, 

og meinti það. 
Ég sagði hve hugrökk þú værir, 

og meinti það. 
Ég sagði hve mikil þú værir, 

og meinti það. 
Ég sagði að þú værir, 

en meinti ég það? 

Hil 24. nóv '85 
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Augnablik afturí 

Augnablik afturí er þáttur 
sem mun verða fastur í Hunin í 
vetur. Stlunin með honum er að 
líta nokkur augnablik aftur í 
timann, eða frá blaði til blaðs, 
og draga fram peð helsta sem 
gerst hefur eða borið á góma 
innan skólans. Eins og einhverj-
ir muna gaf Muninn út d6tturblað 
í fyrra, MA-tiðindi, sem átti að 
gegna svipuðu hlutverki og 
Augnabliki afturí er ætlað nú. 

Þ6tt stutt sé liðiö á skóla-
árið hefur ýmislegt gerst. Það 
sem flestum er sennilega minnis-
stæðast er busavígslan sivin-
sæla. Eftir þvi sem mér skildist 
fannst mörgum páverandi busurn 
fjórðubekkingar vera léttklikk-
aður lýður sem byrgt hafði árás-
arhvöt sina innra með sér frá 
fæðingu og væri fyrst að fá út-
rás fyrir hana í efsta bekk 
menntaskóla. Þetta er að sjélf-
sögðu reginmisskilningur, enda 
sagði skólameistari sjálfur í 
okkar "virta" dagblaði Akureyr-
inga, Degi, að busavigslan hefði 
farið vel fram. Ég vil taka und-
ir þessi orð þar sem aðeins einn 
fingurbrotnaði, tveir rotuðust 
og einn sneri sig á fæti, það 
mun vera langt fyrir neðan með-
allag! 

Busaball var haldið i Möðru-
vallakjallara að kvöldi busa-
vígsludags. Þriðjubekkingar 
stóðu myndarlega að þessari 
skemmtun og að þessu sinni var 
aðsókn mikil, á fjórða hundrað 
manns, en á undanförnum tveimur 
árum hefur aðs6kn verið lítil. 
Plötusnúðar eru sagðir þakka sér 

að hluta eða í heild þessa að-
sókn. 

Otgáfa fréttablaðs B6ma og 
útgáfa Menningar vakti vægast 
sagt mikla athygli. Skölinn var 
varla byrjaður þegar blöoin voru 
konun i hendur nemenda. í 
fréttablacinu var rauntsaga af 
ungum pilti sem gekk undir dul-
nefninu Guðlaugur. (Eftir bví 
sem ég korast næst er sagan sönn 
og maðurinn með dulnafnið ku 
vera Árni Gunnarsson frá Flatar-
tungu). Fyllti saga bessi 75% af 
blaðinu, en fréttir af starfsemi 
Bóma 25%. Hvað Menningu varðar 
fannst mér hún ágætis blað og 
hef ekkert öt á hana að setja 
sem öðrum kemur við en sjálfum 
mér. Þ6 vil ég benda bá grein 1 
blaðinu sem mér fannst 
langsamlega skemmtilegust, en 
hön ber yfirskriftina "Af 
Bolladómum" og er svar U.J. við 
ásökun ritsjóra Laufblaðsins 
Guðmundar Magnússonar sem kom 
*ram í slðasta tölublaoi hans. 

Skólagjöldin hafa að öllum 
líkindum ekki farið fram hjá 
einum einasta nemanda. Þau voru 
akveðin á sameiginlegum fundi 
nemenda M.A. Ekki var alveg 
vandalaust að koma fjárhagstil-
lögu skólafélagsins i gegn þvi 
hinir rniklu "f jármalaspekúlant-
ar" Eirikur Jóhannsson og Guð-
mundur Magnússon mötmætu þvi 
harðlega út frá einhverjum há-
tæknilegum prósentureikningi að 
þa.ð gæti staðist að skólafélags-
gjöldin væru sanngjöm 1230 kr. 
á hvern nemanda. Þvi komu þeir 
msð þá "snjöllu" breytingatil-
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lögu að lækka skólafélagsgjöldin 
í kr. 1000. Ekki treystu tví-
menningarnir sér þó til að segja 
hvar ætti að skera. Þeir voru 
pvi snöggir að velta vandanum 
yfir á aðra og létu það fylgja 
tillögunni að skólafélagsstjórn 
ætti að sjá um niðurskurðinn 
eftir bestu samvisku. Mér þykir 
rétt að nefna það, að Guðmundur 
er annálaður hægrimaður en Ei-
rikur aftur á móti þekktur sem 
vinstrimaður. Ekki skil ég 
hvemig talsmenn jafnólíkra 
skoðana, sem kapitalsiminn og 
sósialisminn eru, gátu verið svo 
sammála. Ég vil óska Guðmundi 
til hamingju með það að hafa 
frelsað Eirik og ég vona að 
Frima félagar veiti honum inn-
göngu i félagið þvi batnandi 
mönnum er best að lifa. 

Ekki ætla ég að tala neitt um 
heimsókn Verslinga hingað til 
M.A. helgina 24. og 25. október 
þar sem ein greinin i þessu 
blaði fjallar um hana. 

Siðdegis sunnudaginn 2. nóv-
ember var haldið 9 ára afmæli 

BÖMA. Kaffihlaðborð var i Möðru-
vallakjallara, en aðalgestur 
afmælisins, Steinunn Sigurðar-
dóttir skáld, komst ekki i 
veisluna vegna veikinda. Hún 
hafði ætlað að lesa úr verkum 
sinum, gömlum og nýjum, en þess 
i stað las Uggi Jónsson smasögu 
Steinunnar, Hvitar rósir, og 
Sverrir Páll las upphafið að 
rétt óútkominni skáldsögu henn-
ar, Timaþjófurinn. Ljósrit af 
handriti höfundar kom með hrað-
flugpósti rétt áður en lestur 
hófst. Töluverður fjöldi nem-
enda og annarra gesta kom á 
staðinn. 

Að lokum vil éq stelast til 
að horfa fram á við og og segja 
frá þvi að þremenningamir 3U 
sem keppa fyrir hönd M.A. i 
Morfis fara á ísafjörð helgina 
7.-8. nóvember og keppa i 
mælskulist við nemendur úr M.Í., 
sem leggja til að löggæsla á 
fslandi verði boðin út. Okkar 
menn eiga að mæla gegn tillög-
unni. Muninn óskar ræðuliðinu 
góðs gengis i ferðinni. 

Árm.K.Ö. 
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Nýnemaspjall 

Morguninn eftir busavígsluna 
náSi ég á einum nýbökuSum nýnema 
og fékk hann til aS spjalla aS-
eins viS mig. 

Hann byrjaSi á þvi aS kynna 
sig. 

Nafn: Stefan Gunnarsson. 
Aldur: 16 vetra og 17 sumra. 
Heimili: Hjá mömmu. 
HæS: Sæmileg. 
Þyngd: Fétt rúmlega meSallag. 
SkóstærS: Kringum 29.5 cm, dypt 
4.5 cm. 

Sp: Hvernig fannst pér busa-
vigslan? 

Sv: Mér fannst hún takast 
ágætlega. 

Sp: Ekkert of mikiS ofbeldi? 
Sv: Þeir neyttu aflsmunar, en 

þaS mátti búast viS pví. 
Sp: Er ekki mikill léttir að 

vera kominn i siðaðra manna 
tölu? 

Sv: Ég vaknaSi nú ekkert bet-
ur i morgun en petta gæti komiS 
fram i vist minni i skólanum. 

Sp: Nö varst þú i VMA i 
fyrra. Var mikill nunur á busa-
vigslunni par og hér? 

Sv: PaS var stórkostlegur 
munur. í VMA eru busamir kall-
aSir pislir og busavigslan pisl-
arganga. Þar var öllum píslunum 
safnaS sanan inn á tennisvöllinn 
hjá sundlauginni. SiSan vorum 
viS leidd út fram fyrir 4. bekk-
inga og látin setjast á blautan 
svamp. Eina fúttiS i pessu var 
pegar viS hentum formanni skóla-
félagsins út i sundlaugina i 
fullum skrúSa. SÍSan var gengiS 
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að styttu Helga magra og þar var 
ég beittur akveðnum þrýstingi og 
látinn flytja drápu, þar sem ég 
sagði frá viðhorfi pislanna til 
efstu bekkinga, kennara og 
skólameistara. 

Sp: Hvað viltu segja um þann 
rig sem er á milli MA og VHA? 

Sv: Ég held að það sé pað, að 
pegar byrjað var að kalla VMA 
verri menntaskólann pá voru nem-
endur VMA náttúrulega ekki lengi 
að koma þvi yfir á menntskæl-
inga. Þannig spruttu upp alls-
konar sögur, t.d. að nenendur MA 
gengju með merki sem á stæði "ég 
er ekki i VMA". Þetta leiddi til 
pessað það var mikið talað um 
MA, meðal annars i minum bekk, 
og hann var mikið niddur niður. 
Það var sagt að þetta væru tómir 
snobbhundar og leiðindapislir 
sem þarna væru. 

Sp: Nú þegar þú ert kominn 
yf ir i MA hvernig f innst pér þá 
fólkið eftir allt saman? 

Sv: Ja, það sem af er þa held 
ég að þetta sé ósköp venjulegt 
f61k. Það er kannski öðruvisi 
viðhorf til námsins. 

Sp: Hvernig þá? 
Sv: Það er miklu meira verk-

nám i VMA en hér hyggja flestir 
á langskólanám. Maður hélt að 
þetta væru eintómir heimspeking-
ar hér, haugruglað lið. 

Sp: Finnst þér aðrar áherslur 
á náœsefninu hér en i VMA? 
\ Sv: Það er eiginlega ekki 
jhaegt að bera það saman því ég 
yar í svo sérhæfðu nami i fyrra. 

Sp: Hvernig list þér á fé-
lagslif ið i skólanum sen nú er 
rétt að hefjast? 

Sv: Ja, hér eru mörg félög og 

öflug. Það er boðið upp á margt 
en ég er ekkert farinn að kynn-
ast þessu af eigin raun. 

Sp: Ein sigild. Hvað myndir 
þú gera ef þú yrðir skólameist-
ari i einn dag eða svo? 

Sv: Eg myndi byrja á þvi að 
láta gera við klukkuna strax. 
Kennararnir hafa nú frekar tæki-
færi til að láta okkur sitja 
lengur i tima og sóa þannig 
nokkrum minútum af okkar dýrmætu 
friminútum. 

Sp: Pú myndir ekki vilja reka 
neinn kennara? 

Sv: Nei engan öðrum fremur. 
Ég tel mig mjög heppinn með 
kennara. 

Sp: Hverjar eru nú helstu 
tömstundirnar fyrir utan heima-
námið að sjalfsögðu? 

Sv: Tja, fyrir utan namið og 
heimanamið þa er það sem ég geri 
helst til dundurs að ég er skáti 
og það starf tekur u.þ.b. 90% af 
frítima minum. Ég hef einnig 
mjög mikinn ahuga á útilifi og 
gönguskiðaferðum. 

Sp: NQ varst þú i hinni f rægu 
hljömsveit Fjörköllum en Pres-
leyæskan stórgóða er einmitt 
brot af þeim. Eru Fjörkallar 
hættir? 

Sv: Fjörkallar deyja aldrei. 
Þetta er akaflega merkilegur 
hópur og skemmtilegur. Það er nú 
búið að tala um að koma saman i 
vetur. Við vinnum Viðastauk að 
sjálfsögðu. Og það er aldrei að 
vita nema við tökum Gaggaböll, 
en þetta er allt mjög óráðið. 

Sp: Semjið þið lögin ykkar 
sjálfir? 

Sv: Það er nú svo skritið með 
það að við erum búnir að semja 
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Stólpi 

fullt af lögum en svo erum við 
að f inna þessi lög á hinum og 
þessum Stuðmannaplötum frá fyrri 
tímum. Okkur finnst þetta allt 
mjög undarlegt - hvernig Stuð-
menn hafa eiginlega getað stolið 
hugmyndum okkar áður en þær 
fæddust. En við hofum nú hvergi 
fundið textana okkar hjá neinum 
öðrum. Að visu hef ég verið að 
grúska svolitið i textum eftir 
Joan Baez og ég get merkt það 
aðeins hjá henni að hún hafi 
fengið hugmyndir frá okkur. 

Blm: Lokaorð! 
GS: Ja - ég vil nú segja að 

pað er miklu fargi af brjósti 
minu létt að vera búinn með 
þetta viðtal. Ég hef legið undir 
þessu 4 rása hljómtæki. En svo 
vil ég bara pakka Forseta ís-
lands og öðru heiðursfólki fyrir 
að vera til og svo... 

Bóma 

Bókmenntafélagið i Mennta-
skólanum á Akureyri starfar i 
vetur. 

Haustið 1984 var Stólpi félag 
landsbyggðarmanna stofnað. Til-
gangurinn með stofnun félagsins 
var að vinna að þvi að sameina 
landsbyggðarmenn i baráttu fyrir 
sjálfsögðum og eðlilegum rétt-
indum sinum . 

Landsbyggðarmenn eru ALLIR 
peir sem bua utan Stórreykja-
vikursvæðisins, jafnt sveita-
menn, "þorparar" og kaupstaða-
búar. Við erum ekki að lýsa yfir 
striði á hendur fólki i Reykja-
vik og nágrenni, pvert á móti 
gerum við okkur fulla grein fyr-
ir pvi að þorri þess fólks er 
ósköp venjulegt launafólk. En 
við teljum að það sé öllum i 
óhag, þegar til lengdar lætur, 
að 70% landsmanna búi svo til á 
sama blettinum. AÖ par séu nær 
allar pjónustumiðstöðvar niður 
komnar en meirihluti gjaldeyris 
komi utan af landi. Vio viljum 
aukna valddreifingu til héraða 
og kaupstaða á landsbyggðinni og 
að fjármagn skili sér betur 
þangað sem þess er aflað. Or-
vinnslu- og þjónustugreinar 
myndu fylgja i kjölfarið. 

í>að er góður andi i Stólpa, 
vio erum friskir og munum láta i 
okkur heyra innan skamms. 

Hafirðu áhuga á að starfa með 
okkur þá talaðu við einhvern úr 
stjóm. 

F.h. Stólpa, 

Árni Gunnarsson. 
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Nemendur athugið. 
Ennþá er hægt að kaupa 

bók og bók ryrir veturinn. 

B0KABÚÐ .QflBVxBa™. JONASAR slJlll WlIrS 
Hafnarstræti 108 - 602 Akureyri - Pósthólf 660 

LÁTIÐ BRAGÐ OG VERÐ RÁÐA 
DREKKIÐ PEPSI 

25 CL 
AÐEINS 

15.00 kr. 
INNIHALDIÐ 

$ Sana 
i verð 
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L.M.A. 
L.M.A. starfaði af fullum 

krafti siðastliðinn vetur. Strax 
1 október byrjaði leiklistamam-
skeið sem var tvisvar i viku 
alveg fram i desember. Leiðbein-
andi var Theodór Júliusson og 
fór hann mest i leikræna tjan-
ingu og spuna. Þátttaka var ágæt 
og porum við að fyllyrða að all-
ir sem tóku pátt hafi haft gott 
af. 
. í nóvember höfðum við tvær 

sýningar á leikriti Ugga Jóns-
sonar "Frelsa oss frá illu" sem 
Björn Þ. Vögar samdi tónlist 
við. 

Aðalverkefni okkar fyrir ára-
mót var 1. des hátiðin en 
L.M.A.-félagar hafa séð um 
skemmtiatriði á henni. Þar höfð-
um við mest frumsamið efni. 
Uppistaðan var pattur sem fjall-
aði um pekktar persónur úr 
skólalifinu. 

Eftir haustannarpróf fór allt 
af stað aftur og við fórum að 

vinna að leikriti Kjartans Fagn-
arssonar 
Theódór 
af okkur 
verkinu. 

"Peysufatadagurinn". 
Júliusson sleppti ekki 
hendinni og leikstýrði 
Eftir protlausar æfing-

ar og prátt fyrir löng hlé á 
peim tókst að frumsýna 27. april 
i Samkomuhúsinu og voru alls 4 
sýningar. 

"Peysufatadagurinn" byggðist 
mikið á söng og voru nokkrir 
félagar fengnir til að syngja 
lög úr leikritinu á verkalýðs-
samkomu 1. mai hér á Akureyri. 

í lok skólaárs sýndu félagar 
einnig mikinn kjark, komu fram á 
"Dimmissio" og sungu nokkur lög. 
Átti pað að vera upphaf að 
skólakór en pað varð ekki úr. í 
haust verður bætt úr pvi með 
tilkomu SAUMA. 

Á nýju skólaári ætlum við að 
vera eins dugleg og i fyrra, -ef 
ekki duglegri! 

Stjóm L.M.A. 
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