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Ritstjóra-
pistill 

Pá hefur jólablað Munins litið dagsins ljós. Eins og nemend-
ur og aðrir lesendur sjá hefur verið vandað töluvert til útlits 
blaðsins ekki síður en innihaldsins. Reyndar gekk tiltölulega vel 
að fá efni i blaðið. Það verður þó að segjast eins og er að það 
er að mestu leyti skrifað af ritstjórn sjálfri. 

Þegar desembermánuður gekk i garð var ég þess fullviss að 
jólasögur og ljóð tengd jólunum myndu streyma til blaðsins. 
Hlakkaði ég mikið til þess að gefa út það geysimikla efni sem ég 
vonaðist i bamslegri trú minni eftir að fá. En i þessum mánuði 
bar ekkert meira í veiði en í öðrum mánuðum og reyndar varð ég að 
grenja út jólasögu blaðinu til handa. Þar sem þetta er fjórði 
vetur minn hér í skóla veit ég að það er ekki algeru andleysi 
nemenda um að kenna heldur mjög viðtækum sjúkdómi sem nefnist 
pennaleti. En væri nú nú ekki vit i að hrista af sér slenið og 
leyfa andagiftinni að njóta sin á prenti, þitt er tækifærið. 

í siðasta ritstjórapistli minum minntist ég á þá uggvænlegu 
þróun að þeir fáu sem eitthvað skrifuðu þyrftu að gefa út sér-
stakt blað. Minntist ég þá sérstaklega á Snorra Gylfason og fé-
laga. Ekki var þessari ádeilu minni svarað i blaði þeirra félaga 
en mér þætti gaman að heyra álit þeirra á þessu. 

Eg ætla að leyfa mér i þessum pistli að segja stutta sögu af 
þvi sem ég heyrði skömmu áður en ég gaf út síðasta blað. I>að var 
um það leyti sem ritstjórnin var að byrja að lima upp blaðið. 

Eins og gengur og gerist vantaði ahöld til verksins. Ég tók 
þá að mér að skutlast niður i Bókabúð Jónasar og ná i það sem 
vantaði. Þegar ég opnaði búðardyrnar var það fyrsta sem ég heyrði 
að Stefan vinur minn Jónasson (eigandi búðarinnar) var að þruma 
yfir ungum pilti að nú yrði hann að segja stoppl Ritstjóri Munins 
væri nýbúinn að hringja i sig og fá hjá sér hálfsiðuauglýsingu og 
hann gæti bara ekki verið að auglýsa í mörgum blöðum innan sama 
skóla. Eg heyri að honum er svarað frekar lágri röddu: "Já, en 
kæri vin, i blaðinu okkar verða engin ljóð eða þviumlíkt sem fólk 
les bara einu sinni og hendir siðan út i horn. í blaðinu okkar 
verða greinar sem verða lesnar aftur og aftur". 
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Þar sen< ég hafði verslað það sem mig vantaði án þess að ungi 
pilturinn sæi mig, læddist ég burt. Á leiðinni upp í skóla hugs-
aði ég með mér að petta væri sniðugur strákur. Skrifar greinar 
sem lesnar eru aftur og aftur. 

Mánuði siðar eða svo, pegar hið efnismikla blað, Gúrka, kom 
út rann loks upp fyrir mér ljós. Aðferð Snorra Gylfa til að fá 
fólk til að lesa greinarnar aftur og aftur var að stela peim upp 
úr öðrum blöðum eins og Mogganum! 

Þokkaleg blaðamennska pað! 

P.S. Við skulum bara vona að Gúrka verði í breyttu formi ef 
hún kemur aftur eftir áramót. Maður getur nú lika orðið leiður á 
að lesa sömu greinarnar alltaf aftur og aftur. 

Ármann Kr. Ólafsson ritstjóri. 

Oskum viðskiptavinum okkar 

gleðilegra jóla og farsæls komandi 
árs. 

B0KABÚÐ .OBH^BB JON/XSAR sfJllllNÍIi 
Hainarstræti 108 - 602 Akureyri - Pósthólf 660 
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Jólaserían er ennþá uppi frá því í hitteðfyrra. 
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Að tjaldabaki. 
Viðtal við Valgeir Guðjónsson 

Jæja Valgeir, svo við vlkjum 
nú að fyrstu spurningunni, þá er 
sagt að þú njótir óvenju mikillar 
kvenhylli enda er það svo á 
flestum tónleikum þinum að kven-
kynið er i meirihluta, sbr. hér i 
kvöld: 

(Hissa) Hvað segirðu, er kven-
hylli mín mikil? Ég get þó ekki 
sagt að ég hafi orðið áþreifan-
lega var við það. Enda giftur og 
á börn og haga mér að sjálfsögðu 
samkvæmt þvi. Hvað varðar kvöldið 
i kvöld, þa var kvenfólkið óum-
déilanlega i meirihluta en það er 
samt ekkert algilt. Hlustenda-
hópur minn, að ég best veit, 
skiptist nokkuð jafnt & milli 
kynja. 

Nú ert pú farinn að stunda það 
þö nokkuð að halda sölötönleika. 

Já, rétt er það. Ég geri dá-
litið af þvi að halda sólðtón-
leika. Það er þa einna helst i 
skólum bæði i Reykjavik og út um 
land svo og á vegum ýmissa félaga 
samtaka. 

Hvað segiröu okkur þa af Stuð-
mönnum sem nú eru an efa vinsæl-
asta hljómsveit landsins. Er 
eitthvað til i þvi sem maður 
heyrir öðru hvoru að þið séuð að 
spá i að hætta eða er þetta að-
eins söguburður? 

Söguburður! Það er mér alveg 
óhætt að fyllyrða. Að visu störf-
um við i skorpum en við munum 

örugglega spila svo lengi sem við 
höfum gaman af því og einhverjir 
hafa gaman af því að hlusta á 
okkur. Stuðmenn eru miklu meira 
"battery" en hljómsveitin sjálf. 
Petta er i rauninni fyrirtæki sem 
við félagamir erum búnir að vera 
að byggja upp i sameiningu til 
fjölda ára svo maður hleypur ekk-
ert frá þessu 1, 2 og 3. 

Nú ert þú lærður félagsráð-
gjafi. Starfar þn eitthvað á pvl 
sviði, eða við hvað starfar þú 
yfirleitt? 

Ég starfa nær eingöngu við það 
sem lýtur að tónlist. Hvort sem 
það er að spila í hljómsveit, 
stjórna upptökum, búa til auglýs-
ingar eða halda sólótónleika eins 
og i kvöld. Ástæðan fyrir pvi að 
ég nota nam mitt ekkert er m.a. 
pau lágu laun sem mér byðust í 
peirri stöðu. 

Nö tókstu nokkur lög I kvöld 
við ljóð eftir Jóhannes úr Költl-
um. Ertu kcnmúnisti? 

(Eftir þónokkurt humm og ha) 
Nei ekki get ég sagt að ég sé 
kommúnisti jafnvel þótt ég hafi 
gert tilraun til þess i mennta-
skóla en ég gaf mig aldrei nægi-
lega að þeim fræðum til þess að 
geta kallast eiginlegur kommún-
isti. Hitt get ég þó sagt ykkur 
að ég er ekki fylgjandi ihaldinu. 

Vel á minnst - I hvaða mennta-
skóla varstu? 
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Eg gekk i Menntaskólann viö 
Hamrahlið meðan hann var og hét, 
p.e.a.s. áður en hann tók upp 
petta fjölbrautakerfi. Ég hef 
heyrt að pað kerfi brjóti niður 
allt félagslif. Ég hef hinsvegar 
alltaf álitið að gott félagslif 
sé jafn mikils virði og pað sem 
viðkemur bókinni. 

Nú fóruö pið Stuðmenn til 
Kína. Er það rétt að þið hafið 
selt helling af plötum þar I 
landi? 

(Glottir við tönn) Nei pað er 
ekki hinn minnsti sannleikur i 
pvi. Enda hefur efnahagur Kin-
verja ekki upp á pað að bjóða að 

menn rölti inn i hljómplötuversl-
anir og kaupi sér plötur. Reyndar 
hefur pað komið til tals að selja 
peim snældur en pað er alveg deg-
inum ljósara að par er ekki um 
auðugan garð að gresja. 

Gætir pú hugsað þér að flytja 
til Kína? 

(Eftir stutta umhugsun) Nei, 
pað er alveg á hreinu. í Kina 
skortir svo ansi margt sem við 
Vesturlandabuar litum á sem 
sjálfsagðan hlut. Svo eru siðir 
peirra og venjur svo gjörólikar 
pvi sem hér pekkist að ég held að 
ég ætti mjög erfitt með að aðlag-
ast. 

Já, bara býsna fróðlegt. 
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í sambandi við Kínaferðina var 
gerð mjög athyglisverð auglýsing. 
Segðu okkur hverjir leika bangs-
ana? 

Neeei, ég held ég geti nú ekki 
sagt ykkur hverjir eru i bangsa-
búningunum þvi það er algert 
hernaðarleyndarmál. Þó skal ég 
upplýsa það að ég var ekki par að 
verki. 

Eitthvað að lokum? 

Nei. 

Þar með var Valgeir Guðjónsson 
rokinn. 

Viðtalið tóku: 
Ármann Kr. Ólafsson 
Agnes Smáradóttir 
Stefan Gunnarsson 

Þeir félagar sáu um tónleika Valgeirs 

Mmm, mmm 
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Instrument flight rules 

Somewhere-in desolate wind-swept space-
In Twilight-land-in no-man's land-
Two hurrying shapes met face to face, 
And bade each other stand. 

"And who are you"? cried one a-gape, 
Shuddering in the gloaming light. 
"I know not", said the second Shape, 
"I only died last night". 

HHIC 

4æ=2 
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Friður eða vígvæðing 

Við lifum á einkennilegum tím-
um. Meðan milljónir manna þjast 
úr hungri og fátækt er útbreidd 
viða um heim eru útgjöld til her-
mála aukin hrikalega. 

Til hermála í ár mun verða 
eytt um 900 milljörðum dollara 
(níu með ellefu núllum á eftir). 
Þetta samsvarar þvi að 70 millj-
ónum ísl. króna sé eytt á HVERRI 
MÍNÚTU til hemaðar. Þetta er svo 
geðveikislegt að maður á erfitt 
með að trúa þvi að pað sé stað-
reynd. Sovétríkin eyða t.d. helm-
ingi hærri upphæð til framleiðslu 
drápstækja og hernaðaruppbygg-
ingar en til menntunar og heil-
brigðismála samanlagt. Þróunar-
ríkin hafa aukið útgjöld sín til 
hemaðar sexfalt á síðustu tveim 
áratugum, prátt fyrir að fólkið i 
löndunum búi við algjöra örbirgð. 

Sem betur fer er almenningur 
að vakna til vitundar um þessi 
mál og á síðustu árum hafa verið 
stofnaðar margar friðarhreyfingar 
viða um heim. Einnig hafa starfs-
stéttir stofnað með sér friðar-
samtök t.d. eðlisfræðingar og 
læknar. Samtök lækna gegn kjarn-
orkuvá fengu einmitt friðarverð-
laun Kóbels á siðasta ári. Þessar 
starfsstéttir vita betur en aðrar 
hvilikar afleiðingar kjarnorku-
strið eða slys hefði i för með 
sér. Fólk er farið að sjá að i 
krafti sameiningar getur það 
breytt viðhorfum peirra sem 
stjórna i heiminum. 

Sem dæmi um þetta er tilrauna-
bann Sovétmanna á kjarnorku-
sprengingum en þvi miður hefur 
Bandarikjastjórn ekki farið að 
fordæmi peirra. Bandaríkjastjóm 

hefur haldið áfram kjamorku-
sprengingum prátt fyrir andstöðu 
almennings. 

í ár er alpjóðlegt friðarár 
Sarreinuðu þjóðanna. Þvi miður 
hefur fulltrúi íslands hjá Sam-
einuðu pjóðunum setið hjá við 
atkvæðagreiðslu um tillógu Svi-
pjóðar, Mexikó og fleiri rikja um 
algera "frystingu" framleiðslu 
kjamorkuvopna. Allir fulltúar 
hinna Norðurlandanna hafa greitt 
tillögunni atkvæði sitt. Það vek-
ur pvi eftirtekt pegar íslending-
ar, þessi "friðelskandi" þjóð, 
situr hjá i svo mikilvægu máli. 

Mikið hefur verið rætt og rit-
að (misjafnlega gáfulegt) um 
stjömustriðsáætlun Reagans for-
seta Bandarikjanna. Það er ljóst 
að pessi "vamarvopn" koma ekki 
til með að verja fólk heldur að-
eins skotpalla eldflauga. 

Meðal Bandariskra visindamanna 
var gerð könnun, sem sýnir grein-
ilega að þeir eru á öndverðum 
meiði við Reagan forseta og hem-
aðarráðgjafa hans. Aðeins 15% 
visindamannana töldu geimvama-
áætlunina (Strategic Defence 
Initiative) verja landið. 58% 
bandariskra visindamanna töldu að 
þessi aætlun myndi herða vigbún-
aðarkapphlaupið auk þess sem þeir 
bentu á að auðvelt væri að eyði-
leggja þetta kerfi. 

í siðasta tölublaði Munins var 
grein eftir Öfeig Ö. Ófeigsson 
félaga minn þar sem hann lofsyng-
ur þessa áætlun. í þeirri grein 
sýnir hann sjálfur hinsvegar fram 
á tilgangsleysi þessara vopna 
þegar hann segir: "Sovétmenn 
beindu einfaldlega flugskeytum 
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sínum á önnur skotmörk og kjam-
orkuvetur og gífurleg mengun yröu 
óhjákvæmileg". Það er einmitt 
þetta sem sýnir að hvert riki sem 
ræður yfir kjarnorkuvopnum getur 
á þennan hátt farið framhjá kerf-
inu. 

Öfeigur segir einnig að það sé 
kjaftæði að leysivopn verði 
hættulegri en kjarnorkuvopn. l>að 
er rétt að eyðingarmattur kjarn-
orkuvopna er mun meiri en hins-
vegar geta leysivopnin hrundið af 
stað nýju vigbúnaðarkapphlaupi 
sem gæti haft skelfilegar afleið-
ingar í för með sér. Stjörnu-
stríðsaætlunin og geislavopnin 
hafa þegar haft slæm áhrif. Á 
Reykjavikurfundinum voru pað þau 
sem komu í veg fyrir að sögulegu 
samkomulagi yrði náð. Og það er 
ljóst að kerfið mun verða þrösk-
uldur í vegi afvopnunarviðræðna i 

framtiðinni. 
Andstaða við vigvæðingu himin-

geimsins er almenn. Til dæmis var 
samþykkt ályktun á kirkjuþingi 
pessa efnis og einnig var hvatt 
til að ísland yrði lýst kjarn-
orkuvopnalaust svæði. 

Fólk er farið að skilja 
hverjar afleiðingarnar af þessu 
kapphlaupi stórveldanna verða. Nú 
þarf aðeins á hugarfarsbreytingu 
hjá leiðtogunum að halda, svo 
þeir hætti ab láta hernaðarsinna 
og vopnaframleiðendur draga sig á 
asnaeyrum. 

£>að er komið nóg af þessari 
brjálæðislegu vigvæðingu. VTÐ 
VTLJUM FREÐ. 

(Greinin er að hluta unnin upp 
úr skýrslu alþjóðlegra friðarhópa 
og kirkjusamtaka um útgjöld til 
hermála.) 

Hlynur Hallsson. 
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Laugavatnsferð 

Þann 21. nóvember kl 7:47 var 
hópur syfjaðra menntskælinga 
mættur við heimavistina. Tilgang-
urinn var sá að sýna Laugvetn-
ingum hvernig ætti að leika 
nokkrar vel valdar iþróttagrein-
ar. 

Hvar er Gulli? heyrist kallað. 
Ja, ég vakti hann fyrir þrem tim-
um svo hann hlýtur að vera á 
leiðinni, er svarað um hæl. Um kl 
8:20 er gert nafnakall. Engan 
vantar, svo það er best að leggja 
af stað. Ferðin gekk greiðlega og 
vorum við komin rúmlega 5:00 til 
Laugarvatns. 

Þegar við renndum i hlað að 
Laugarvatni var móttökunefnd á 
staðnum með blys og "alli 
græjer". Á stóru skilti stóð: 
Velgomnir Agureyringar, en við 
brostum bara góðlátlega. Svona 
eru þeir á Suðurlandi. 

Þá var að koma sér fyrir. Við 
fengum tvær litlar kennslustofur 
og leit i fyrstu út fyrir að við 
yrðum öll að sofa upp á rönd. Svo 
fór nú ekki og allir voru sáttir 
við sitt. 

Un kl 19:00 hófst keppni i 
handbolta kvenna. Stemmingin i 
iþróttahúsinu var góð og við 
hvöttum óspart okkar stelpur. 
Baráttan i pessum leik var mjög 
hörð. En við vorum með betra lið 
og að sjálfsögðu unnu okkar 
stelpur 13-7. 

Þá var komið að handbolta 
karla. Þar var einnig mikið bar-
ist og mönnum var visað út af á 
vixl á milli þess sem aukaköst og 
vitaköst voru dæmd. Lokaminútur 
leiksins voru geysispennandi. Við 

náðum að vinna upp það fjögurra 
marka forskot sem Laugvetningar 
höfðu og i lokin mörðum vio það. 
Baráttan i Laugvetningum var 
rosaleg. Þeir voru greinilega 
ákveðnir i að vinna okkur. Ekki 
tókst þeim það i þetta skipti. 

Þá var komið að blaki kvenna. 
Laugarvatnsdúfurnar voru skambi 
góðar og sýndu gott samspil. En 
hjá okkur vantaði eitthvað upp á, 
þrátt fyrir að Þura fararstjóri 
gæfi okkar stelpum góð ráð. Við 
töpuðum. 

Siðan kom að blaki karla. Þeg-
ar þeir voru að hita upp kom 
greinilega i ljós að Laugvetn-
ingarnir höfðu komið nálægt blaki 
áður. Jæja þá hófst leikurinn. 
Þetta var ægilegt. Okkar menn 
gátu ekki neitt á mðti þeim. Var 
útlit fyrir að hrinan færi 15-0. 
Loks tóku okkar menn sig saman í 
andlitinu og vörðust oft vel. 
Þeim tókst einnig að skora nokkur 
stig. En það var ekki nóg og 
leikurinn tapaðist. Ohdirrituð 
fór þá að grennslast um hver 
þjálfaði Laugvetningana. Þá kom i 
ljós að þetta var 1. deildar lið 
HSK. Það hlaut að vera. Við mátt-
um þvi bara vera stolt að geta þá 
þetta. Á meðan var keppt i Ölsen-
Ólsen. Enginn veit hvað klikkaði, 
en við töpuðum. 

Þá var keppni þennan daginn 
lokið. Það sem eftir var kvölds-
ins vorum við bara róleg og 
spjölluðum saman. Aðallega um 
óheppni Gulla, og þar er efni i 
heila bók. 

Laugvetningar eru lika i skól-
anum á laugardögum, og var bjöll-

Muninn 14 



2++& 0"* 3�/ #4/&/ 21�+ 01,#2*�/ 
,((�/ %/&+.1 5 �� *&+:1+� #/"01& 
#/5 () ����� C"11� 3�(1& "((& 
*&()� %/&#+&+$2 2+!&//&1�B/�/ +6 
�++�//�� 

�"--+&+ %8#01 () 	
��� 5 #81�
 ,)1� (�/)�� �"&(2/&++ 3�/ '�#+ 
"+ +,((2� $/8#2/� C37 *&�2/ -5 
19-2�2* 3&�� �&� 19-2�2* "&++&$ 
#81 ,)1� (3"++�� C5 3�/ (,*&� �� 
(9/#2 ,)1� (3"++�� �,((2� 3�/ 2* 
$/8#�+ )"&( ,$ "+!��& 03,� �� 
�&�++� ?�� #,/*��2/ #6(( *'9$ 
0)=*1 %9$$ ,$ #6)) 	 4#&/)&�� 
�((& 3�/ :1)&1&� $,11 ,$ 3&� 19-�
2�2*� 

> "#1&/ 01")-2+2* (,* (9/#2�
 ,)1& (�/)�� C"11� 3�/ +: "&$&+�
)"$� "((& (9/#2 ,)1&� 03, $/8#2/ 
3�/ )"&(2/&++� �# !8*�/�*&/ 
%"#�2 3"/&� 01/�+$&/ %"#�2 �))&/ 
)"&(*"++ &  5�2* )&�2+2* 3"/&� 
0"11&/ :1�# *"� � 3&))2/ �"�� 
03,+� +=012* -3&�� �&� 19-2�2*� 

�5� -"11� 3�/ "((& ,((�/ !�$�
2/� ,$ 3,/2 ���&+$�/ %")!2/ +&��
2/):1&/� �=01 ("--1& 01'8/+ �� 5 
*81& 01'8/+ �� &  "+!2� C"11� 
3�/ +:  �/� #)&--)"&(2/ ,$ 3�/ 
%3,/(& !8*�/& +6 �(3"�&++ )"&(�
17*& ,$ ),(0 0�*&� 2* '�#+1"#)&� 

C5 3�/ (,*&� �� 02+!&+2� �='�� 
),(0&+0� �&� 3,/2* *"� 018/$,11 
)&� ,$ *9)2�2* 3&� ��2$3"1+&+$� 
 =�& 7 (3"++�� ,$ (�/)�#),((&� 

��� E � 

> *"��+ -"002 #8/ #/�* & 
&-/811�%:0&+2 3�/ ("--1 & 0(5(� 
 /&!$"� 01=/�#/=�& ,$  ,/�1"++&0 
& 0(8)�+2* ,$ 5 3&01&++&� �&� 
2++2* 0(5(&+� "+ 19-2�2*  /&!!0�
&+2 "#1&/ �� 05 )"&(2/ %�#�& 
!/"$&01 +,((2� 5 
��2$3"1+&+$�/ %�#� 
 /&!$"*"&01�/�/ & 
 ,/�1"++&0& 19-2�2 
"+ -&)1�*&/ $"/�2 

)�+$&++� �+ 
3"/&� *&()&/ 
5/�12$&� 7 
,((�/ *"4'�/ 

�#+1"#)&� 

C�B "/ "&+0 $,11 �B %�#� 017)&++ 5 %/"&+2 

C5 3�/ +: 0("**1&)"$/� �B 1�(� 
D511 7  /&+$2%5/�("--+&++&� 

�&, *9)2�2* 01=/�#/=�&("--+&+� 
,$ *&++&/ *&$ �� 01&$&+ %�#& #�/�
&� 	
 � �
 ,((2/ 7 3&)� �� 
#/�**&01��� -�/� 

C/511 #4/&/ 1�-&� &  ,)1��
)"&('2+2* ,$ 1�-&� 5 %"&)!�/�
("--+&++& 3�/ *8/�))&++ 7 %8-+2* 
*'9$ $8�2/� 

�: 3�/ ��  :� 0&$ 2+!&/ (39)!�
&�� �&� C8/� -2/#12* �� 0(/"--� 
��"&+0 5 3&01&+�� C�/ 3,/2 �))&/ 
%"&*�*"++ �� !':0� ,$ 3,�� $�*�+ 
,$ 3�/ "(("/1 #�/&� )"4+1 *"� 
-��� @##� 3&� �0�()�20&/� ���
&+$�/ 3,/2* %+"4(0)���/� �+ -"$�/ 
3&� #/6112* �� -�2 %"#�2 %"))1 :/ 
%"&))& 3,!(�#)90(2 & "&+� �# 
!':036)2+2* & *912+"41&+2 3�/ 
,((2/ 9))2* ),(&�� �$&++ 5 -"002* 
01�� 3�/ $/"&+&)"$� +,((2� #/5�
 /2$�&++ ��� 

�2+&++	� 



í>á var komið að ræðukeppninni. 
Pað var stax sýnt að þetta yrði 
tvisýn keppni. Okkar ræðumsnn 
stóðu sig mjög vel en það gerðu 
Laugvetningar þvi miður einnig. 
Þetta var spennandi. Jón Már 
oddadómari kynnti siðan úrslitin 
og kom þá i ljós að Laugvetningar 
hlutu ræðumann kvöldsins en við 
unnum, auðvitað. 

Siðan hófst kvöldvakan sem var 
algjört hneyksli af Laugvetninga 
hálfu. En okkar fólk, Gisli og 
Sissa og siðan Presley-æskan, 
skilaði frá sér frábærum skemmti-
atriðum. Laugvetningar voru með 
frámunalega léleg skemmtiatriði 
og á endanum var eitt þeirra púað 
niður. Að visu spilaði parna 
piltur frumsamið pianóstykki sem 
hann kallaði Erama og tileinkaði 
okkar skóla. Verkið var frekar 
sundurlaust en par var pað hugur-
inn sem gilti og var mikið klapp-
að. Laugvetningar voru niður-

Hún mamma mín sko. 

brotnir og mattu alveg vera pað. 
Þó vorkenndum við peim. 

Á milli kvöldvökunnar og 
ballsins var hlé. Laugvetningar 
vildu endilega fá okkur i partý 
upp á vist. NQ við fylktum liði 
og með Gisla Má spilandi á gitar 
og Atla á trompet, marseruðum við 
um báðar vistir og sungum frá 
okkur allt vit. Laugvetningarnir 
voru stórhneykslaðir á látunum i 
okkur. Þó var hámarkið þegar 
nokkrir Ml piltar svifu á eina 
MA-mey og spurðu hvort við ætl-
uðum ekki að djúsa með þeim. Hún 
svaraði um hæl eins og sönnum MA-
ingi sæmir: "Við megum ekki 
drekka". Drengimir féllu nær i 
yfirlið en við skemmtum okkur 
stórvel. 

Siðan enduðum við pessa göngu 
á þvi að kyrja skólasönginn fyrir 
skólameistarann og frú. 

Nú er eins gott að vanda sig. 
Muninn 16 



Á ballinu spilaði hljómsveitin 
Tíbrá og var dansað og skeramt sér 
fram á rauða nótt. 

Morguninn eftir kom Jón Már 
inn til að vekja liðið. Gekk pað 
nú svona og svona. Prátt fyrir 
það voru allir tilbúnir kl 13.00 
til brottfarar. 

Ferðin heim gekk greiðlega, 
kannski einum of greiðlega pvi 
bilstjórinn keyrði stundum eins 
og brjálæðingur (sló jafnvel 
spönskum rútubílst jórum við). En 
á Öxnadalheiðinni hægðum við 
heldur betur á ferðinni. Við vor-
um kolföst i grenjandi stórhrið 
og niðamyrkri. 

Nokkrir hraustir fóru lít að 
ýta og siðan purfti að koma keðj-
um undir og gekk pað heldur illa. 
Það tókst að lokum og bilstjórinn 
skilaði okkur heilum á húfi heim. 

Fararstjóramir Jón Már og Þura 
stóðu sig frabærlega (og við lika 
prátt fyrir allt og allt). En i 
sannleika sagt megum við vera 
stolt af pessari ferð prátt fyrir 
tapið. Hópurinn var samrýmdur og 
góður og kom i alla staði vel 
fram svo skólinn má vera stoltur 
af. 

Agnes Smáradóttir 

Djöfull vantar nú bjórinn maður. 
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Frameftírámorgnanasýki 
SUMMA, sem er sella innan 

FRAMA og er skilgreind i stofn-
plaggi félagsins, hyggst beita 
sér fyrir stofnun sérstaks með-
ferðarheimilis fyrir pá nemendur 
úr röðum MA sem pjast af fram-
eft i ramo rgnanasýk i. 

Samkvæmt skilgreiningu SÁA er 
alkóhólismi sjúkdómur sem orsak-
ast af erfðagalla og lýsir sér í 
sjúklegri löngun i áfengi og 
óstjómlegri drykkju. 

Samkvæmt heimspeki SAA skil-
greinir SUMMA sjúkdóminn frameft-
irámorgnansýki sem óhóflega 
preytu að morgni dags og breysk-
leikakennda undanlátssemi sem 
stafar af erfðagalla. Sýki pessi 
hefur ýmsar afleiðingar svo sem 
hættulega marga punkta og fall í 
einhverri grein. í sinni ýtrustu 
mynd getur sjúkdómurinn valdið 

pvi að menn verði svefndrukknir 
og geta par af leiðandi leiðst út 
á glapstigu óreglu og rangrar. 
breytni. 

Ekki er óhugsandi að einn af 
hverjum tiu sé haldinn pessum 
lævisa sjúkdómi en pað er einmitt 
sama hlutfall og er af alkóhól-
istum, hommum og örvhentum i 
okkar annars heilbrigða pjóðfé-
lagi. 

Vill st jóm SUMMA koma af stað 
jákvætt meðvitaðri umræðu um 
pennan vágest og vonar að menn 
taki fordómalausa afstöðu á 
grundvelli pverpólitisks upplýs-
ingastreymis. Þannig, og aðeins 
pannig er hægt að spyma við 
pessari ógn sem skelfir margan 
menntaskólanemann auk pess sem 
framtið pjóðarinnar er stefnt i 
dulda hættu. 

Stjóm FRAMA. 
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,, Þá hló dómarinn svo mikið að 
hann gat ekki blásið f flautuna " 

Viðtal vid Guðlaug Þ. Þorðarson. 

WFN: GuSlaugur Pór Þórgarson 
Mir.: 2995-2728 
Fæddur: j'á, mikil ósköp. Ég er fæddur sana dag og margir aörir 

merkismenn og konur. Má par nefna félaga Leonid Breznev, 
Edith Piaf, Gústaí v, Limahl og Fúsa trommara í Rikshaw. 

V^^A ^ i 0 ! 1 erurn að vísu &ir einu sem eru fæddir 1967. 
Foreldrar: Þórour Sigurosson og Sonja Guðlaugsdóttir 
Heimili: Pingvallastræti 14, sem stendur. 
Slmi: 24315. 
Unnusta/draumakvenraaour: Engin / Stefanía Mónakóprinsessa. 
P£ ÍLdyauTrabllJ^; Ford ^ 5 / Gr£r Mitsubishi Lancer '77. 
Uppahaldsmatur/drykkur: Hrisgrjónagrautur og undanrenna. 
Hvar ertu i pólitik ? Uppi i Kaupangi !!!!!! 
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SP-; Hvernig er skólaferiU þinn til pessa ? 

GÞÞ: Nö, ég byrjaði í Grunnskóla Porgarness, í sex 'éra deild að 
sjalfsög&u, og var þar alveg upp í níunda bekk. Það eru nú 
frekar fáir framhaldsskólar í Eorgarnesi þannig aö eg kom 
hingað til Akureyrar eftir niunda bekk, hóf náit. í MA cg hef 
verið hér siðan. 

sp.: Af hverju valdir þú MA, af hverju ekki skóla í Reykjavik ? 

gþþ: Ég vissi að á Akureyri væri góður nenrítaskóli og það er oft 
frekar erfitt að komast í Reykjvikurskóla, nena þá he]st i 
f jölbrautaskóla. Einhver skyldnienrii mín höfðu líka veriö í 
MA og létu mjög vel af þannig a8 valio var ekki erfitt. 

sp.: Hvernig líkar þér vio MA ? 

gþþ: Mjög vel, MA er rótgróin stcfnun sem er í takt vic tínann. 
MA er mjög vel i stakk búinn og örugglega neð betri fram-
haldsskólum i landinu. Kerinararnir eru yfir höfuo mjög 
góðir og einn þeirra hefur vit á að aka Volvo (srrá grin). 

sp.: Hvernig finnst þér félagslific i MA ? 

gþþ: Eg held aö félagslifib, svona & heildina litio, sé mjög 
gott. En það er bara svo skrýtio að fólk kennir alltaf 
skólafélagsstjórn um ef það er ekki anægt með félagslifið 
en gleymir þvi að félagslifið byggist fyrst og frenet á 

, ,Fólk kennir alltaf skólafélagsstjórn um ''. 

hinum alnenna nenanda. Aðstaðan er fyrir hendi, þeir sem 
vilja gera eitthvað hafa rióga möguleika. 

sp.: Ert þú félagslyndur, hefurðu haft mikil afskipti af félags-
nólum i gegnum skólaárin ? 

gþþ: Já, það verður að segjast að ég hef verið þó nokkuð félags-
lyndur, og er enn. í Borgarnesi byrjaði ég snemna að 
djöflast i flestu sem hét og gat kallast félagslif, sem að 
visu var sáralítið. En eftir að ég kom 5 IIA hef ég verið 

Muninn 21 



tiltölulega virkur,ef undari er skilinn fyrsti veturinn þvi 
þó ég hafi eins og margir aðr j r fyrstu bekkingar skráð mig 
í velflest felögin þá f6r mestur hluti ársins í að kynnast 
og upplifa stórar stuiidir meö Snorra fóstbróöur mínum 
Sturlusyni. í öðrurn bekk var svo vendipunkturinn hjá mér 
pvi þá var ég kosinn ritstjóri skólablaðsins, Munins. 
Ilargir töldu pað algjört glapræöi aö fara i framboö, ég 
bara í öðrum bekk. En ég liafði góða stubningsmenn og petta 
hafðist. Ég var ritstjóri i 2 ár. Ritstjómarstöðunni 
fylgdi svo sæti i skólastjórn og pvi sat ég i skðlastjórn i 
2 ár. 

Fyrir utan þao að vera ritstjóri þá hef ég náttúrulega 
veriö i ýmsu. Ég vil helst nefna setu mina i stjórn Slöngu-
spilarafélagsins. Félagið gerði að visu aldrei neitt, en 
pað er nú bara aukaatriði. 

Nú, siðasta vetur bauð ég mig fram til formanns, en náði 
ekki kjöri og snéri mér að öðru. 

sp.: Já, pú ert mikill iþróttaunnandi og landsþekktur sem ein 
' helsta markamaskína Skallagrims frá Eorgarnesi. Hvernig 
litur afrekaskrá þin í iþróttum út ? 

gþþ: Ungur að árum hóf ég að stunda iþróttir i heimabæ minum, 
Borgarnesi, og ég byrjaði nú i frjálsum eins og svo margir 
aðrir en gafst fljótlega upp á þvi. Ég fór að stunda knatt-
spyrnu af miklum móð og mér er ennþá svolitið minnisstætt 
fyrsta skiptið sem ég var valinn i lið. Þá var Ingólfur 
Hannesson, iþróttafréttaritari, þjálfari hjá Skallagrimi og 
hann valdi mig i lið i 5.flokki sem átti að fara og keppa 
við Stykkishólm. Þegar við svo fórum vestur þá tók ég 

,, Leyfði mér samt sem áður að spila i trömpurum ''. 
akkúrat allt með mér sem viðkom knattspyrnu, knattspyrnu-
blöðin, búningana, myndimar af hetjunum og allt slikt sem 
ég átti. En ég gleymdi einu: Fðtboltaskónum !! Ég sagði 
Ingólfi frá þessu og hann varð nú hálf hvumsa en leyfði mér 
samt sem áður að spila i trömpurum. Siðan þegar ég kom i 
MA cg kynntist hinum vel pekkta herbergisfélaga minum 
Sigþóri Einarsyni, spuroi hann mig hvort ég þekkti ekki 
þennan skritna frá Borgamesi sem spilaði i trömpurum i 
Stykkishólmi. 
En ég var nú i fleiri iprótturnr en knattspyrnunni. 

ívar Webster þjálfaði einu sinni körfubolta heima og þa fór 
ég, ásant hálfum bænum, að æfa en árangurinn lét á sér 
standa þvi mér þótti erfitt að rekja þennan bolta, hvað þá 
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aS hitta oní þessa alltof litlu körfu parna. Ég afrekeSi 
þao þó aS skora einu sinni körfu. Þao var ð ininniboltamóti 
i Hagaskóla, vic vorurn u.þ.b. 20 i liSinu og eilifar inné-
skiptingar. Par aS auki voru spilaSar 4x10 min. og þvi 
alltaí. veric aS skipta um vallarhelming. Nö, mér var skipt 
inná strax eftir hálfleik og ég náti boltanum strax eftir 
uppkastiS. Ég var ekkert ao hika neitt viS hlutina, brunaoi 
upp og skoraoi glæsilega körfu meS sniSskoti (sem er ékaf-
lega erfitt skot). Ég fagnaSi gífurlega en ég var einn uii! 
pann fagnaS. Ég hafSi nefnilega skoraS i vitlausa körfu !!! 

Svo var ég i handboltanum, hann var stundaSur i Borgar-
nesi an nokkurs sýnilegs árangurs. Ég spilaSi neS i tvö ár 
og á þeim tveim árum unnum viS ekki einn einasta leik, vio 
qerSum ekki einu sinni jafntefli. I>6 tókst okkur aS vinna 
Islandsmeistara Gróttu einu sinni í æfingaleik en paS ski]ur 
enginn enn þann dag i dag hvernig paS gat skeS. 

Svo hætti ég nú i fótboltanum fyrir tveijn.ur árum en 
byrjaSi svo aftur i suriar. 

sp.: Já, þá erum vio korrnir aS hápunkti viStalsins. Þú spilaSir 
~ ' sögufrægan leik hér á Akureyri i sumar, gegn KA, og skoracir 

þar mjög fallegt en undei]t nark. GeturSu sagt örlitic frá 
þvi ? 

gþþ: Þetta var vægast sagt mjög neySarlegt. Ég hélt satt aS segja 
aS hápunktur knattspyrnuferils míns hefoi veriS þegar ég 
greip boltann inni i vitateig é móti Seifossi í leik i 
5.flokki. Þá hló dónarinn svo mikiS aS hann gat ekki blasiS 
i flautuna. En sú varS nú ekki raunin. Pessi AkureyrarferS 
i sumar var óhappaferS rnikil, ég byrjaoi á þvi a& gleyixsa 
öllu dótinu minu é bensínstöSinni heiraa. Svo kom leikurinn. 



Fyrir leik á raóti Njarðvik fyrr uni sumarið sagði ég við 
strákana að ég ætlaði mér að skora á rnóti Njarðvík. í>að 
tókst. Jæja, ég ákvaS aS nota sana oragS á mðti KA, sagSi 
strákunum ab ég væri aiveg staSrábinn í að skora é Ákureyri. 
Pab tókst. 

,, Mesta synd að þetta skyldi vera sjálfsmark ''. 

Friofinnur, bakvörður KA, brunaði upp kantinn og gaf fyrir. 
Éy var staddur rétt fyrir utan eigin vítateig, fékk boJt.ann 
beint á mig og ákvað að bjarga i horn eða innkast, þruiraði 
eins og ég gat i boltann en hann lenti á utanverðum fætinum 
og skrúfaðist upp í samskeytin fjær. Markamðurinn gerði 
örvæntingafulla tilraun til að bjarga en þetta var gjör-
samlega óverjandi. Þetta var geysilega fallegt nark og mesta 
syncj að þetta skyldi vera sjálfsrrark. 
Það hlógu náttúrulega allir nærstaddir nema ég. Mér leið 
vægast sagt mjög illa, petta var alveg rosalega neyðarlegt. 
rjómarinn kom meira að segja til min og sagði mér aö petta 
væri bara eitthvert fallegasta inark sem hann hef ði séð ! I! 

Ég fékk að heyra petta alveg endalaust i Spánarferðinni. 
Svo hélt ég nú að allir væru búnir að gleyma pessu núna en 
þá troðti pau pessu leiðindaatviki inn a Arshátiðinni, pökk 
sé vinkonu minni, henni Guðfinnu sundkonu. 

sp.: NQ, svo við breytum nú um uinræðuefni. Hvað gerir þö fyrir 
utan skðlann ? 

gþþ: Ég er formaður Varðar, Félags ungra Sjálfstæðismanna, og 
nestur tínii rninn fer i pað. 

sp.: Héfur pú verið Sjálfstæðismaður lengi ? 

gþþ: Ég hef ekki verið svo mörg ar í flokknum en ég sá fljðtt 
að skoðanir minar samrænidust honum. Pess má geta svona 
neira til gamans en fræðs].u að ég var umboðsmaður Þjóð-
viljans þegar ég var 10 ára, þó að það komi þessu við-

tali i rauninni minna en ekkert við !!! 

sp.: En hvað finnst þér um pólitikina i skólanum ? 

gþþ: Ég helc aö hún sé bara mátuleg. Ég tel að pólitik eigi ekki 
að blandast i sjálf skólanálin. Ég held að pað sé ekki gott 
fyrir félagslífið i heild, en ég tel að pólitisk félög eigi 
tvimælalaust rétt á sér, ekki sist eftir að kosningaaldurinn 
var lækkaður niður i 18 ár. Pá má kona ireiri fræbsla um 
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flokka og stefnur. 
Það sem mér finnst vanta í stjórnmélaumræour hér í skólanum 
er rökræoa um grundvallarhugsjónir og stefnur, í staB 
umræona sem einkennast af skítkasti og aoíinnslum um auka-
atrioi. 

sp.: Finnst pér nemendur koma meö mótaðar skooanir i skólann ? 

gþp: í»ó flestir hafi einhverjar hugrnyndir pegar peir koma. í 
skólann pá mótast stjórnmálaskoöanir oftast á irenntá-
skólaárunum. Flestir eru koirnir á ákveona línu viÖ út-
skrift burtséð fré pvi hvort pao endist peim út lifio. 

sp.: Finnst pér kennarar vera neo árócur i skólanum ? 

gpp: Þvi er ekki ao leyna aÖ mér finnst þeir stundurn fjalla 
á óvarkáran hátt um viokvæm raál og fara stundum nec eigin 
sko'öanir eins og staðreyndir. En pab heyrir seni betur fer 
til undantekninga. 

sp.: Eittbvað að lokurn ? 

gpp: Eg vil bioja bekkjarfélaga mina í 4.f að byrja nú a6 mæta 
timanlega i skólann og stunda námið af kapþi, Sérstakar 
kveöjur til Ármanns og farou nú að byrja á ritgercinni 
pinni !!! 
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Jólaspjall 

Bráðum koma blessuð jólin. 
Yfir peim hvílir jafnan fögnuður 
og ró í hugum kristinna manna. 
Jafnvel hinir trúlausu verða fyr-
ir ahrifum af hinni heilögu há-
tið. 

Boðskapur jólahátíðarinnar er 
sá, að Jesús Kristur fæddist inn 
i pennan heim sem frelsari. Rætt-
ist par pað, sem Guð mælti við 
höggorminn i Eden, en hann mun 
hafa gegnt hlutverki miðils fyrir 
Satan. 

Og fjandskap vil ég setja milli 
pin og konunnar, milli þins sæðis 
og hennar sæðis. í>að skal merja 
höfuð þitt, og pú skalt merja hæl 
pess. 

(I. Mós. 3:15.) 

Pað sem átt er við með sæði 
konunnar, er Guðs eingetni sonur, 
fæddur af Mariu mey, kominn i 
heiminn til pess að forða peim, 
sem á hann trúa, frá pvi að verða 
dæmdir vegna synda sinna á efsta 
degi. Með fæðingu Jesú rættist sá 
spadómur, sem Gyðingamir pekktu, 
að peim myndi fæðast konungur og 
frelsari, sendur af Guði. Ekki 
hvarflaði að peim annað en að Guð 
myndi taka frá fyrir hann æðstu 
stöðu á félagslegan mælikvarða. 
Hið gagnstæða gerðist. Guð lét 
son sinn fæðast og alast upp með-
al fátæklinga. Gekk hann meðal 
manna, kenndi peim og gerði 
kraftaverk, sem sýndu hver hann 
var. Hann sagði að maðurinn væri 
syndari og væri pvi í uppreisn 
gegn Guði. Hið synduga eðli mann-
anna kemur greinilega fram i öll-

um peirra samskiptum og van-
rækslu. Kærleikur Guðs getur 
engan veginn samrýmst syndinni. 
Allt hið synduga er dæmt til að 
glatast. En hinn óendanlegi kær-
leiki Guðs birtist einmitt i 
friðþægingu Jesú. Maðurinn hefur 
frjálsan vilja. Réttlæti Guðs 
birtist i pvi að hann neyðir 
engan til að tilheyra sér. En til 
pess að sættast við Guð parf mað-
ur að iðrast synda sinna og biðja 
um fyrirgefningu i Jesú nafni. 

Jesús segir: "Eg er vegurinn, 
sammleikurinn og lifið. Enginn 
kenur til föðurins, nema fyrir 
mig". 

( Jóh. 14: 6) 

Ólikt öðrum trúarbrögðum boðar 
kristnin að maðurinn frelsast 
ekki af verkunum, heldur af náð. 
Verkin eru aðeins afleiðing. 

Þvi að af náð eruð þér hólpnir 
orðnir fyrir trú. Þetta er ekki 
yður að þakka. Pað er Guðs gjöf. 

( Efes. 2:8) 

Petta er kjarni kristinnar 
trúar. Jesús kom i heiminn til 
pess að frelsa pá, sem pað vildu, 
frá glötun. Kristnir menn halda 
upp á petta á jólunum. 

Yður er í dag frelsari fæddur... 
( Lúk. 2:11) 

Guð gefi pér gleðileg jól. 

KRISMA 
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Ræðusnilldarferðin mikla á 

7. nóvember átti ræðulið MA að 
fara til ísafjarðar og keppa þar 
í mælsku, en þann dag var aldrei 
farið lengra en niður á "krávn 
tsjikken". Þvi olli vont veður 
fyrir vestan og mjög "sérstakur" 
matur í mötuneyti MA. 

Þrem dögum siðar var flogið 
vestur og var sú ferð svo venju-
leg i alla staði að ekki tekur 
þvi að minnast á hana. 

Alþýðuhúsið á ísafirði er mjög 
veglegt hús að innan, en að utan 
er pað svo hrörlegt að sá sem 
gengur inn bakdyramegin er ekki i 
rónni fyrr en hann er kominn út 
aftur og helst i töluverða fjar-
lægð frá húsinu. Og við fórum inn 
bakdyramegin. Um daginn var hald-
in ein æfing en um kvöldið dundu 
bæði ósköp.in yfir. 

Isafjörð 
Þrætueplið var hvort bjóða 

ætti út löggæslu eða ekki. ís-
firðingar vildu pað ólmir og upp-
vægir en pvi vorum við alveg 
ósammála. 

Fyrst i pontu geystist liðs-
stýra heimamanna og hóf upp raust 
sina og til að kynna lið sitt 
beitti hún meðal annars vest-
firsku og norðlensku. Naestur 
laumaðist i pontu liðsstjóri MA 
triósins en hann hafði engin 
brögð til að beita fyrir sig og 
neyddist þvi til að tala venju-
lega islensku. Siðan hófst keppn-
in. Frummælandi MÍ, Rögnvaldur 
Daði, flaug af stað i ræðu sinni 
með óskaplegu handapati, en nú 
eru allir búnir að gleyma pví sem 
hann sagði. Hlynur Hallson talaði 
næstur og minntist á gróðasjónar-
miðin og fleira sem farið gæti 

Ég veit ekki til hvers við erum að fara, það er pottþétt að við vinnum. 
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meS löggæsluna í gröfina. Á eftir 
honum talaSi stúlkubarn nokkurt 
aS nafni Vigdis. Hún hafSi ekki 
margt annaS til málsins aS leggja 
en aS lögregluþjónar væru skitug-
ir bakviS eyrun, en aS svo náiS 
yrSi fariS í máliS hafSi okkur 
fjórmenningunum aldrei dottiS i 
hug. Bjarni Össurarson tók næstur 
til máls og talaSi m.a. um tolla-
mál. Löggæslulausir fsfirSingar 
gætu veriS á sýrutrippi i hvert 
sinn sem GuSbjörgin kæmi úr sölu-
ferS. Þar á eftir steig Ásgeir 
Þór i pontu. "Er hann maSur mik-
ill vexti" og hóf ræSu sína á 
þeirri merku uppgötvun aS magnyl-
pilla gagnist alnæmissjúklingi 
litiS. Pvi sem eftir er af ræSu 
hans hef ég meS öllu gleymt, og 
hefur fariS fé betra. SiSastur 
fyrir hlé talaSi Björn Ársæll 
Pétursson, vor traustvekjandi 
gjaldkeri, og talaSi af meiri 
list en áSur hafSi heyrst. Var þa 
pegar ljóst, eins og siSar kom á 
daginn, aS mikiS er i drenginn 
spunniS. 

í hléinu höfSumst viS fjór-
menningar viS i búningsherbergi 
sem hafSi greinilega ekki fundist 
seinast þegar húsiS var gert upp. 
Þar skrifuSum viS i einu hend-
ingskasti ýmis gagnmerk rök og 
mótrök, af nógu var aS taka., 

Seinni umferSin fór eins fram 
og sú fyrri. Rögnvaldur byrjaSi 
og eflaust hefur hann talaS i 3 -
4 mínútur en paS er allt gleymt. 
Næstur talaSi Hlynur og rakkaSi 
málstaS heimamanna niSur en 
skildi svolitiS eftir handa 
Bjarna og Bödda. SiSan talaSi 
Vigdis og baSaSi höndunum eins 
langt út i loftiS og hún gat. En 



Ræðulið M.A. í fullum skrúða. 
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allt kom fyrir ekki, hún náöi 
ekki taki á neinu haldbæru. Á 
eftir henni tók Bjarni til máls 
og talaði af þvilikri snilld um 
lögregluættina að jafnvel áhorf-
endur hlógu. Þvi næst talaði Ás-
geir Þór en öfugt við fyrri um-
ferðina man ég nú aðeins endinn á 
ræðu hans, sem var með þeim hætti 
að hann gekk fram á sviðið og bað 
skólabræður sina að hafa yfir með 
sér nokkur orð. Þetta þótti mjög 
sannfærandi. Að lokum steig Böddi 
i pontu og minntist m.a. á hann 
Ögmund lögreglustjóra og eiganda 
Löggæslu sf, en svo illa vill til 
að fyrirtækið fer á hausinn með 
þeim afleiðingum að hann verður 
að kæra sjálfan sig, taka lögtak 
hjá sjálfum sér og stinga sjálfum 
sér i steininn. 

Klukkutima siðar lá úrskurður 
dómara fyrir. Ræðumaður kvöldsins 
var Ásgeir Þór 8 stigum ofar en 
Böddi. Pað var fyrra "óskapið". 
Sigurvegarar kvöldsins voru heim-
amenn, 6 stigum ofar en við. Það 
var seinna "óskapið". 

Svona var þetta allt óskap-
legt. Eina huggun okkar var sú að 
eins og i öðrum iþróttum, þá tap-
ar betra liðið svo oft. 

Bjarni í axjón 

Ég bið alla að rísa úr sætum. 

Svekkjandi að við 

skyldum tapa þessu. 



Svartur snjór — jólasaga 

Hversu margar sögur hafa ekki 
verið skrifaðar um jólin? 

Eru stjörnurnar á svörtum des-
emberhimni teljanlegar? 

Jú reyndar, þær sem sjást. En 
hinar? í>ær skina jaínskært, ef 
ekki skærar. Ljós þeirra nær ekki 
eða hefur ekki náð augum þeirra 
sem horfa öllum stundum upp í 
loftið. 

Er komið var að máli við mig 
og ég beðinn að skrifa jólasögu, 
fannst mér verið að æskja þess að 
ég gerði hið ómögulega. En sökum 
undanlátssemi minnar og ósjálf-
ráðra viðbragða við áskorun sem 
þessari samþykkti ég beiðnina. 

Ég settist niður með autt blað 
og nagaðan penna og hóf að naga. 
Fyrir hugskotssjónum minum flugu 
fátæk börn, gamlir 
fátækar fjölskyldur, 
gamlir vondir menn og ríkar fjöl-
skyldur. 

En allt var petta 
huga minum, af sögum sem prestur-
inn sagði á litlu jólunum i 
barnaskóla. Var ekki neitt nýtt 
að finna? 

Var engin tilfinning, ekkert 
atvik tengt jólum 6umfjallað? 

Svo virtist ekki vera. 
Hugur minn var sem barn sem 

verður agndofa vegna jólaljós-
anna. Horfir svo stift á pau, að 
það blindast, sér ekkert nema 
pau. 

En skyndilega var brugðið sól-

góðir menn, 
rik börn, 

bergmál, i 

gleraugum á hug minn. Þar sem ég 
sat og nagaði pennann varð ég 
þess var að varir minar urðu vot-
ar. Ég brá hendi minni upp að 
þeim og leit þvi næst á hana. Það 
sem við augum minum blasti vakti 
mér blandnar tilfinningar. 

Annars vegar: Sælutilfinningu 
þess manns sem hefur himin hönd-
um tekið. Tilfinningu þess barns 
sem fengið hefur himen kall i 
jólagjöf. Tilfinningu þess skálds 
sem séð hefur blómstrið eina. 

Loksins, loksins skyldi jóla-
tilfinningunni þrykkt út á prenti 
eitt skipti fyrir öll. 

Og hins vegar: Gremju yfir þvi 
að penninn skyldi vera orðinn 
ónýtur og höndin á mér kolsvört. 
Ég var snöggur að ná mér i annan 
penna. Sagan fullmótaðist á ör-
skotsstundu i huga minum. 

Mér leið likt og þúsund spik-
feitir englar spiluðu fyrir mig 
einan - á gler og einangrunar-
plast. 

Ég byrjaði að skrifa: 

Svartur snjór - jólasaga 

Hversu margar sögur hafa ekki 
verið skrifaðar um jólin? 

sf-uK 
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MUNINN OSKAR NEMENDUM 
OG KENNURUM GLEÐILEGRA 
JÓLA OG FARSÆLS KOMANDI 

ÁRS 
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Ert þú í lífshættu 

Fimmtudaginn 4. desember var 
eldvarnafundur hjá a.m.k. 2. 
bekk í Möðruvallakjallara. Þar 
var haldinn fróðlegur fyrirlest-
ur um eldvarnir i M.A. Eins og 
flestum er liklega kunnugt um, 
eru öðru hvoru eldvarnaæfingar i 
Gamla skóla og hefur þa tekist 
að tæma húsið á um það bil tveim 
minútum, sem er allgott. Fyrir-
lesarinn benti á að þa væri 
reiknað með að eldurinn kæmi upp 
á lofti skólans. Komi hins vegar 
upp eldur fyrir neðan efri hæð-
ina verða nemendur á peirri hæð 
að biða rólegir eftir að slökkv-
iliðið komi og bjargi þeim, en 
áðurnefndur fyrirlesari sagði að 
það ætti að taka um f imm minút-
ur. 
Eftir fundinn sagði Vikingur 

Bjömsson eldvarnareftirlits-
maður að skólinn yrði alelda á 4 
(f jórum) minútum. Það parf ekki 
próf úr mörgum stærðfræðiáföngum 
til pess að sjá að nemendur 
brenna þa "rólegir" i minútu 
áður en peim er bjargað. Jafn-
vel þó að við séum ofboðslega 
bjartsýn og segjum að skólinn 
yrði alelda á 6 minútum (p.e. 
50% lengur að brenna), þa er 
ljóst að slökkviliðsmönnum gæf-
ist heil minúta til að bjarga 
nemendum úr 4-6 stofum (u.p.b. 
100 nemendur). Pað er augljóst 
að þau björgunarstörf yrðu ekki 
mikil. 
Or þvi að nemendur á efri hæð-

inni eru svo til dauðir ef eldur 
kemur upp i skólanum meðan á 
kennslu stendur, er þa nokkur 
hætta á að slikt gerist? Væri 

ekki búið að gera ráðstafanir ef 
þetta væri raunhæfur og jafnvel 
liklegur möguleiki? Getur Gamli 
skóli yfir höfuð brunnið? 
Ég er þvi miður nokkuð hræddur 

um að hann geti það. Hann er 
svo til allur úr timbri; gömlu, 
þurru og "dásamlega" eldfimu 
timbri. Það parf MJÖG litið til 
að hann fuðri upp. Sumir segja 
jafnvel að það gangi kraftaverki 
næst að hann skuli ekki vera 
brunninn nú þegar. Hann getur 
semsagt brunnið. En fáum við þá 
vitneskju um eldinn nógu snemma? 
Nei, það er óliklegt. í húsinu 
eru hitaskynjarar en þeir þurfa 
að hitna upp i 60 gráður til að 
fara af stað, Það þýðir i stuttu 
máli að það þarf að kvikna i 
þeim. Fyrsta visbendingin sem 
við fáum um að kviknað sé i er 
þvi reykurinn. En er hægt að 
slökkva eldinn áður en hann 
breiðist út? Þegar hús verður 
alelda á fjórum minútum sést að 
það þarf meira en eitt eða tvö 
handslökkvitæki til að kæfa eld-
inn, jafnvel i byrjun. 
Or þvi að svo miklar likur eru 

á að nemendur á efri hæðinni 
lokist inni ef eldur kemur upp, 
hvers vegna eru pá engir bruna-
kaðlar eða kaðalstigar i húsinu? 
Eftir nokkuð abyrgum heimildum 
hef ég þá skýringu að ekki megi 
setja brunastiga á húsið vegna 
þess að það skemmi upphaflegt 
útlit pess, þ.e. húsið er friðað 
og það þýðir að útlit þess er 
meira virði en lif um 100 nem-
enda (fjöldinn skiptir varla 
höfuðmáli). 
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Sterkur leíkur að skipta 
við Búnaðarbankann. 

Innlend og eriend 
bankaviðskipti 

%A^ 

BÚNAÐARBANKINN 
GEISLAGÖTU5 OG 

SUNNUHLÍÐ 

TRAUSTUR BANKI 
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Omissandi a 
morgunverðarborðið 

ISTÖÐ - KJÖTIÐNAÐARSTÖÐ KEA - KJÖTIÐNAÐARSTÖÐ KEA - KJÖf\ 
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Fréttapistill Spunma 

Kæru sálberar og aðrar andleg-
ar svörunarstöðvar. 

Undanfarnar vikur hefur upp-
bótarf jarhygli Spunira verið bjúg-
beisluð i orðsins fyllstu merk-
ingu, enda meginumgjörð hins 
stefnugerandi hugrots verið rúin 
allri samkeppni. 

Starfsemi æðstaráðsins hefur 
einkennst af óvenjumikilli um-
mymdun gagnvirkrar íhugunar 
stjórnarmeðlima, en í henni felst 
hin yfirfærða gerðarkönnun 
stíflulosunar. 

í þessu sambandi má nefna það 
að aðeins 200 sálbera þarf til að 
beisla alla andlega orku alheims-
ins. En eins og aflöguð svörun 
tölunnar gefur til kynna náðu 
vitaskuld aðeins fáir prófi, 
p.e.a.s. hinir sönnu sálberar. 
Okkur langar svo til að enda 
þennan fréttapistil á smá ljóða-
spuna. 

Óðurinn til SpunMA 

Ó pú spuni 
rós sálar minnar 
tjaning tungu minnar 
vökvi heila mins. 
í lundi kærleikans, ert þú sem 

birki berháðsins. 
Á hafi frelsisins ert þú sem 

draumskip rúmtaknsins. 
í iðrum góðleikans ert þú sem 

dreyri geðblæsins. 
Tak mig undir væng þinn 
og leyf mér að spinna út í ei-

lifðina. 

Ort á því herrans ári elddrek-
ans af sálbera i hinni afstæðu 
timavidd. 

Augnablik afturí 
Þar sem mér hefur verið falið 

það vandasama verk að skrifa 
augnablikspistilinn að þessu 
sinni verð ég að notfæra mér að-
stöðu mina og byrja hreinlega þar 
sem Ármann hætti i síðasta tölu-
blaði. 

Firam ungir, hugaðir menntskæl-
ingar lögðu i ferðalag til þess 
alkunna veðravitis á Vestfjarða-
kjálkanum, ísafjarðar. Þeir kom-
ust auðvitað ekki á staðinn, 
vegna veðurs, fyrr en þrem dögum 
eftir áætlaðan komutima. ísfirð-

ingar eru gestrisið fólk með af-
brigðum og i þessu tilfelli var 
auövitað engin undantekning þar 
frá. 

En við skulum ekkert vera að 
orðlengja það né tefja, sem sagt, 
okkar menn unnu ekki ræðukeppnina 
á ísafirði. Þeir urðu i öðru sæti 
af tveim mögulegum, 6 stigum á 
eftir sigurvegurunum, Menntaskól-
anum á ísafirði, sem hlaut 1138 
stig. Og reikniði nú. En eins og 
einhver sagði þá verður alltaf 
einhver ah sigra, jafnvel þ6 að 
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það sé ekki betri aðilinn. Dreng-
irnir birtust svo aftur í skólan-
um okkar um leiS og flogið var. 

Annars hefur félagslifið verið 
nokkuð blómlegt á þessum tima og 
yfirleitt alltaf eitthvað um að 
vera. Þar skal auðvitað fyrst 
minnst á aðra frægðarför, nefni-
lega þegar nokkrir tugir nemenda 
héldu suður á land einn föstu-
dagsmorgun. 

Þetta voru íþróttamenn skólans 
auk fararstjóra og fylgdarliðs. 
Laugarvatn var áfangastaðurinn 
eins og svo oft áður. Dvölin i 
rútunni og svo á Laugarvatni var 
flestum ef ekki öllum hin ánægju-
legasta. Hinsvegar vann ML 
iþróttakekppnina á stigum en að-
alatriðið er jú að vera með. 
Þama var keppt i f jölmörgum 
iþróttum s.s. handbolta, körfu-
bolta, sundi og frjálsum og auð-
vitað miklu fleiru t.d. ræðu-
mennsku. 

Blaðaútgáfa virðist vera i 
miklu uppáhaldi hjá nemendum eins 
og við höfum öll tekið eftir, 
hinsvegar hefur þvi miður ekkert 
borið á "gömlu" blöðunum, Gambra 
og Laufblaðinu, en við vonum bara 
að þar verði breyting á. Bragð-
litilli Gúrku hefur verið dreift 
og litprentaður STÖPULL Stólpa-
manna kom fyrir augu manna fyrir 
skemmstu. 

Ekki má gleyma árshátið skól-
ans sem haldin var þann 28. 
nóvember. Hún tókst með afbrigðum 
vel að flestra mati, undirbúning-
ur var eins og best var á kosið. 

Ljósadýrð og snekklegar 
skreytingar settu svip á hátið-
ina. Kökurnar og ræður fylltrúa 
karla og kvenna svo og ræða for-
manns vors og ræða skólamsistara 
voru allar agætar. Nú var videó-
tæknin innleidd i hátiðina og 
tókst það vist sæmilega miðað við 
að hér var um frumraun að ræða. 
Skemmtiatriðin voru að flestra 
mati mjög góð og eiga félagar 
Söngfélagsins og Leikfélagsins 
ásamt leiðbeinanda og kennara, 
Einari Briem, lof skilið. Ballið 
tókst einnig með ágætum. 

Bekksagnamótið i ræðumennsku 
er hafið og upphafið lofar góðu. 
Þá hefur Málfundafélaginu loks 
verið komið formlega á legg. 
Einnig hafa verið kosnir tveir 
nýir stjórnarmenn, formaður Mál-
fundafélagsins og skemmtana-
stjóri. 

Hér læt ég þá staðar numið og 
getur vel verið að mér hafi láðst 
að minnast á eitthvað og bið ég 
þá hlutaðeigandi velvirðingar. En 
auðvitað geta allir skrifað í 
Munin það sem þá langar til. 

Veriði sæli 

Hlynur Hallsson 
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KRAFTMIKIÐ 
SPARNAÐARFORM 

STYTTIR ÞÉR 
IEIÐINA 

Sparilán Landsbankans eru 
tilvalin fyrir þá sem ekki hafa 
tíma til þess að bíða eftir að 
sparifé þeirra vaxi á venjuleg-

an hátt. Ástæðan er auðvitað 
sú að þegar sparnaðartímabil-
inu lýkur veita þau sjálfkrafa 
rétt á láni sem getur numið 
allt að tvöfaldri sparnaðarupp-
hæðinni. Þú hefur þvi veru-
legar upphæðir til ráðstöfun-
ar eftir tiltölulega skamman 
tíma. 
Þú kemur og stofnar reikning, 
ákveður hversu háa upphæð 

þú vilt leggja til hliðar mánað-
arlega og hversu lengi. Að 
sparnaði loknum tekur þú 

höfuðstólinn út ásamt vöxtum 
og færð lánið fyrirhafnar-
laust. Lánið endurgreiðist 
með mánaðarlegum greiðslum 
á allt að tvöföldum þeim tíma 
sem spamaðurinn tók. 
Styttu þér leið með spariláni. 

Landsbanki 
íslands 
Banki allra landsmanna f 100 ár L 


