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Ritstjóraspjail 

Ægætu skólafélagar. 

Eg vona að þið hafið átt ánægjulegt páskafrl þrátt fyrir mikla 
styttingu þess sem kom til vegna verkfalls kennara. 

Blað það sem þið hafið nú" I höndum er óvenujuvandað hvað tftlit 
og prentun viðkemur. Enda er vist óhætt að segja að dtgáfa sem 
þessi kosti mikla peninga. Það er llka von mln að vandað iStlit og 
frágangur veki löngun hjá nemendum til að geyma blaðið um ókomin 
ár. Enda hlýtur það að vera tilgangur hvers skólablaðs að skrá 
helstu merkisatburði sem gerast á hverjum vetri. Þannig getur 
blaðið orðið uppsláttarrit menntaskólaáranna hjá nemendum slðar 
meir þegar þeir verða farnir að reskjast og daprast minni. 

Petta er ekki slðasta blað skólaársins. Muninn kemur aftur dt 
á slðustu kennsludögum/ rétt fyrir Dimissio. Þeir sem hafa hug á 
að koma efni I það blað þurfa að skila þvl til ritstjórnar I slð-
asta lagi 7. mal. Og blessuð notið þetta tækifærií 

1*3 er hafinn lokaspretturinn I náminu fyrir próf og hefur 
nauðsynin á að taka hann af mikilli alvöru sjaldan verið jafn 
mikil og nd. Þá er nií bara að gæta sln á þvl að hrasa ekki. 

Armann ritstjóri. 



Ljóðin 2+1 

Otti 

I><5 dagurinn sé lengri en nóttin 
og nóttin sé ekki til 
er það alveg vist að óttinn 
er aldrei neinum I.vil. 

Ylmr *87 

Sumar 

Sumarið syngur I eyrum 
stjörnurnar hættar að sjást 
ég er einn með fleirum 
ekki beint að farast af ást, 

Ylmr '87 

hvitt og svart 

nóttin þröngvar sér inn 
i sálu mlna og brosir 
betur en mig grunaði 
að hægt væri með 
góðu móti að gera 

ennþá nýr dagur heilsar 
án þess að segja allt 
áður en nokkur gæti 
upplýst aðra um hvað 
málið snérist þó um 

Ylmr '87 



I.M.A. afmælið 

Þann 18. febrúar var mikið um 
dýrðir I MA en þá varð iMAr 
Iþróttafélag skólansr 50 ára. 

Dagurinn byrjaði snemma hjá 
15 iþróttahetjum sem hlupu 
áheitahlaup frá Husavlk til Ak-
ureyrar. Klukkan sex um morgun-
inn sást til Iþróttafólksins er 
það skreið upp I rtituna með 
stlrurnar I augunum og kannski 
ekki beint líklegt til mikilla 
afreka. Við höfum það eftir 
áreiðanlegum heimildum að lltið 
hafi verið um samræður á leið-
inni til Hiísavlkur. A meðan 
krakkarnir sprettu út spori var 

allt á fullu hér I MA við undir-
búhing hátlðarinnar. 

Klukkan tvö komu hlaupagarp-
arnir léttmóðir I hlað. Þar var 
vel á móti þeim tekið. Sjóhvarp-
ið var mætt á staðinn til að 
festa þennan merkisatburð á 
filmu. Sjálfur antisportistinn 
Jóhann skðlameistari mælti fyrir 
hönd sportistanna. 

Slðan flutti fólk sig um set. 
Leiðin lá I Möðruvallakjallara 
þar sem girnilegar kræsingar 
biðu fólksins. En áður en fólk 
fékk að kitla bragðlaukana voru 
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afmælisbarninu fluttar hátlðar-
ræður. 

Eins og öll afmælisbörn fékk 
IMA margar góðar gjafir, m.a. 
20.000 krónur frá I.B.A, silfur-
skjöld frá Iþrótta- og ÆBkulýðs-
ráði Akureyrarr blómakörfu og 
bolta (F.T.) frá Verkmennta-
skólanemum/ gjöf frá Þórhildi, 
ekkju Hermanns Stefánssonar og 
svo má ekki gleyma þvl að skóla-
félagið Huginn var svo rausnar-
legt að gefa allt meðlæti til 
veislunnar. 

Eftir nokkurn tlmaf þegar 

Já við söfnuðum áheitum 

og svo söfnuðum við áheitum. 

Þessi rim hefur valdið svita, 

tárum og blóðsúthellingum. 
allir höfðu fengið nægju slna á 
ræðumennskUf var gengið að 
veisluborði. 

Til að létta lundina voru 
flutt nokkur sprenghlægileg 
skemmtiatriðif sem mikil vinna 
hafði verið lögð I. Æfingar 
höfðu verið stundaðar frá sein-
ustu aldamótum. 

Eftir skemmtiatriðin fóru 
allir sælir og mettir heim, nema 
auðvitað þeir sem þurftu að taka 
til. 

Stjórn IMA vill nota tækifær-
ið og þakka þeim sem gerðu þessa 
hátlð að veruleika. 

Stjórn IMA 



Búnaðarbankinn Akureyri 
Geislagötu 5 og Sunnuhlíð. 

Símar 96-28177 og 96-26566. 

TRAUSTUR 
BANKI 

BTJNAÐARBANKI ÍSLANDS 

Þú svalar lesírarþörf dagsins 
á síðum Moggans! 

Sími afgreiðslu og áskriftar 23905. 
Sími aiiglýsinga 23634. 
Sími ritstjórnar 21100. 

Morgunblaðið 
Hafnarstræti 85 

Akureyri 
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Spjall um kjarnorkuvopn 

Kæru nemendur. 

Þriðjudaginn 16. des. siðast-
liðinn kom út okkar háttvirta 
skólablaðf Muninn. Þar á siðum 
má finna athyglisverða grein 
eftir Hlyn Hallsson/ félaga minn 
I ritstjórn. Greinin sú" er um 
vigbdnaðarmál og I henni viðrar 
Hlynur skoðanir sínar* tiplar á 
nokkrum "staðreyndum" og vitnar 
ranglega I grein mína/ "Vlgbúh-
aðarkapphlaup"r sem birtist I 
Munin/ þeim fyrsta er gefinn var 
út á þessu skólaári. 

Aðurnefnd atriði voru þvl 
hvatar að þvl að grein sú er hér 
fer á eftir braust ilt dr hug-
skoti mlnu. 

1. 
HLYNUR t a l a r um hungursneyð og 
fátaekt. 

Ef við tökum Eþlóplu sem dæmi 
þá sjáum við að rlkistjórnin þar 
I landi/ (kommúhistastjórnin sem 
keypti allt viskýið)> gerir ekki 
snefil til að bjarga nokkru og 
stendur það henni þó næst. 

2. 
HLYNUR talar um að I ár verði um 
900 milljörðum dollara eytt til 
hermála. 

Það verður að athuga að þess-
ir peningar eru ekki sprengdir I 
loft uppf heldur eru þeir að 
miklu leyti endurgjald fyrir 
vinnu hundruða þusunda manna um 
heim allan. 

3. 
HLYNUR talar um að á slðustu 
árum hafi margar friðarhreyfing-
ar verið stofnaðar/ vlða um 
heim. 

Þessi þrjú orðr "vlða um 
heim"f takmarkast þvl miður ein-
göngu við vesturlöndin og hver 
er sanngirnin I að heimta ein-
hliða afvopnun. Þar að auki vill 
oft brenna við að svona friðar-
hreyfingar séu með alls konar 
öfgasinnuð uppátæki/ s.s. fána-
brennslur og hvað eina og þvl 
spyr ég: á að taka mark á þannig 
fólki? 

4. 
HLYNUR talar um að stofnuð hafi 
verið samtök lækna gegn kjarn-
orkuvá og að þeir viti betur en 
aðrir hvaða afleiðingar kjarn-
orkustrlð hafi. 

Pað þarf ekki hámenntaða 
lækna til að benda á hættuna sem 
er samfara notkun kjarnorku-
sprengjunnar. Hinsvegar er þetta 
barnaleg röksemd þar sem einmitt 
þessi áhrif sem læknasamtökin 
nefnar eru grundvöllur ógnar-
jafnvægisins sem flestir telja 
að tryggt hafi frið I okkar 
heimshluta undanfarna áratugi. 
Beiting vopna verður^ eðli máls-
ins samkvaairt/ að geta haft skað-
vænlegar afleiðingar^ annars 
þjónuðu þau litlum tilgangi. 



5. 
HLYNUR talar um að fólk sé farið 
að sjá hvað hægt sé að gera I 
krafti sameiningarinnar. 

Þó að fólk sé farið að sjá 
hvað hægt sé að gera I krafti 
sameiningarinnar þá er það svo 
einfalt að sá kraftur er ekki 
til og verður ekki til meðan 
járntjaldiðf mörk ófrelsisins/ 
lokar fólk af og heftir sam-
skipti milli þjóða. 

6. 
HLYNUR talar um tilraunabann 
Sovétrikjanna á kjarnorku-
sprengjum og að Bandarlkjamenn 
hafi virt það að vettugi. 

Hvað halda menn að tilrauna-
bann hafi að segja? Auðvitað 
skiptir tilraunabann ekki nokkru 
máli þegar hægt er að eyða jörð-
inni nokkur hundruð sinnum með 
þvi sem þegar er til. Sovétmenn 
eru einungis að reyna að hindra 
framgang ge imvarnaaætlunar innar» 
en kjarnorkutilraunir Banda-
rlkjamanna eru einmitt I sam-
bandi við hana. 

7. 
HLYNUR talar um að fulltrtfi Is-
lands hjá Sameinuðu þjóðunum 
hafi setið hjá I atkvæðagreiðslu 
um tillögu Svlþjóðarf Mexlkó og 
fleiri þjóða um algera "fryst-
ingu" á framleislu kjarnorku-
vopna. 

Hvernig I ósköpunum ætla 
fulltruar St> að ábyrgjast 
"frystingu" á framleiðslu kjarn-
orkuvopna? í>að er einfaldlega 
ekki hægt. 

8. 
HLYNUR talar um að margt hafi 
verið rætt og ritaðj misjafnlega 
gáfulegtf um geimvarnaáætlunina. 
Hún eigi ekki að vernda fólk/ 
heldur einungis skotpalla og 
eldflaugar. 

Rétt er það að margt hafi 
verið rætt og ritað misjafnlega 
gáfulegt um geimvarnaaætlunina 
en Skotpallakenningin hans Hlyns 
sl<5 nú" öllu við. Geimvörnin á að 
miða að þvl að hægt verði að 
eyða sprengjunum áður en þær 
eyða skotmörkum slnum niðri á 
jörðinni. Þess vegna hlýtur hún 
að vernda fólk. Þó hlytu Sovét-
menn að vera allra þjóða heimsk-
astir ef þeir ætluðu að eyða 
skotpöllununw löngu eftir að 
eldflaugarnar væru farnar af 
þeim!!! 

9. 
HLYNUR talar um að auðvelt væri 
að eyðileggja geimvörnina. 

Kerfi sem auðvelt væri að 
eyðileggja ætti ekki að þurfa að 
skelfa Sovétmenn eins og raun 
ber vitni. 

10. 
HLYNUR talar um að grein mln 
sýhi sjálf fram á tilgangsleysi 
geimvarnaáætlunarinnar og m.a. 
vitnar hann I hana. 

En Hlynur hefur greinilega 
ekki verið með fattarann I gangi 
við lestur greinar minnar þvl 
setningin sem hann vitnar I var 
slitin tir samheingi við annað I 
textanum og fékk við það aðra 
merkingu/ sem Hlyni hefur ef-
laust litist betur á. Lltum á 
málið: 
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"Margir hafa bent á að Banda-
ríkjamenn ætli . að koma sér upp 
sliku kerfi til þess að geta 
óhræddir hótað Sovémönnum kjarn-
orkustyrjöld eða jafnvel gert 
árás á þá. Hvilík vitleysa/ 
Sovétmenn beindu einfaldleaa 
f lugskeytum á ó'nnur skotmörk og 
kjarnorkuvetur oq gífurleg meng-
un yrði 6hiákvæmileq. Hins vegar 
gætu Bandarlkin orðið óhult und-
ir sllku kerfi þótt Gaddafi kasrt-
ist yfir eina eldflaug eða svo". 

Textinn hér að framan er brot 
ilr fyrri grein minni og undir-
stikaða setningin er sú setning 
sem Hlynur vitnaði I. Það sér 
hver maður að merking hennar 
breytist sé hún lesin samhengis-
laust. 

11. 
HLYNUR talar um að leysivopnin 
geti hrundið af stað nýju vlg-
biínaðarkapphlaupi sem gæti haft 
skelfilegar afleiðingar I för 
með sér. 

Það er I raun fátt um þetta 
að segja* allir vita að leysi-
vopnin eru ekki llkt þvl eins 
hættuleg eins og kjarnorkuvopn 
en geta vissulega haft skelfi-
legar afleiðingar I för með sér. 
Það getur brauðhnlfur reyndar 
Hka. 

12. 
HLYNUR talar um að stjörnu-
strlðsáætlunin og leysivopnin 
hafi staðið I vegi fyrir sögu-
legu samkomulagi á Reykjavlkur-
fundinum. 

Vissulega var það geimvarna-
áætlunin sem stóð I vegi fyrir 

þvl að Sovétmenn vildu semja. En 
ef hún hefði ekki gert það er 
aldrei að vita nema eitthvað 
annað hefði gert það enda er 
almennt álitið að hvorugur leið-
toganna hafi haft nokkurt umboð 
til að ná nokkru "sögulegu sam-
komulagi". En af þvl að Reagan 
vildi ekki hætta við að verja 
land sitt og sleppa geimvörninni 
þá er litið á hann sem herskáan 
brjálæðing. Ef Reagan hefði 
slitið samningaviðræðunumr t.d. 
vegna slendurtekinna brota 
Sovétmanna á mannréttindaákvæðum 
HelsinkisáttmálanSf þá hefði 
samt verið litið á hann sem her-
skáan brjálæðing* ekki satt? 
Staðreyndin er bara sú" að Sovét-
menn komu ekki svo mikið sem 
sentimeter á móti Bandarlkja-
mönnumr heldur var það einungis 
ásetningur þeirra að knésetja 
geimvarnaáætlunina og þegar það 
tókst ekki hentu þeir sklt I þá 
og unnu eina lotu I áróðurs-
strlðinu fyrir vikið. I raun 
þarf geimvarnaáætlunin ekki að 
vera nein fyrirstaða ef Sovét-
menn koma með réttu hugarfari 
til viðræðnanna. 

13. 
HLYNUR talar um að á kirkjuþing 
hafi verið hvatt til þess að 
Island yrði lýst kjarnorkuvopna-
laust svæði. 

Island hefur nú" þegar verið 
lýst kjarnorkuvopnalaust svæði. 

Með þessum 13 atriðum tel ég 
mig hafa gert greininni hans 
Hlyns nokkuð góð skil. Lifið 
heil. 

11 Öfeigur örn Öfeigsson. 



Viðtal við Helgu Erlingsdóttur 
Myndir tók Ármann Ólafsson. 

Viðtalið tóku Stefán og Agnes 

Helgu Erlingsdóttur þarf vart að kynna fyrir nemenflum HA. Húh 
varr eins og allir vita# i hinu stórgóUa spurningakeppnisliði 
ásarat Einari Loga Vignissyni og Hákoni iSsgrimssyni. 

Helga er Akureyringur 1 3. bekk félagsfrsáSibrautar. Hennar 
helstu áhugaraál eru bækur og pólitlk. 

Sp. Hvernig ferðu eiginlega að 
þvl að vita þetta allt saman? 

Eg les blöðinr helst öll ef 
það er mögulegt. Svo fylgist ég 
vel með fréttum og sliku. 

Sp. Vöru ekki einhverjir sem 
hjálpuðu ykkur? 

Bragi og Sverrir Páll/ ég 
held það hafi ekki verið fleiri. 
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Sp. Hvernig hoguðuð þið undir-
búningnum? 

(Hlær) Þessi ágæti undirbuh-
ingur. Tokum fyrst keppnina á 
móti VMA. Pá lásum við saman, 
enda yar liðið valið á fimmtu-
dagskvöldi og keppnin við VMA á 
sunnudagskvöldi. Þannig urðum 
við að gera eitthvað fljótvirkt 
saman. En fyrir hinar tvær 
keppnirnar skiptum við efninu 
meira á milli okkar og lásum 
mjög lltið saman. 

Sp. Hvernig skiptuð þið efhinu? 
Einar Logi tók t.d. íþróttio 

einnig sérhæfði hann sig I rik-
isstjórnum. Hver hafi verið for-
sætisráðherra hvenær og hvernig 
mynstrið hafi verið og hvað 
stjórnirnar voru kallaðar og 
hvenær þær voru við völd. Ég tók 
fyrir forstjóra og forseta 
bæjarstjórna vlðsvegar um landið 
einnig myndir. Sem reyndar kom I 
ljós að mér tókst að rugla saman 
Armanni Snævarr og Sigurði Lln-
dalr þeir eru ekki vitund llkir. 
Hákon tðk fugla og myndir af 
stöðum/ semsagt náttdrufræði og 
vlsindi. 

Sp. Hvar fenguð þið upplýsingar? 
Til er ein bók sem er nokk-

urskonar biblla spumingarkeppn-
isfólks nuha. Hdn heitir Rlkis-
handbókin 1986/ mjög áhrifamikil 
lesning. (En þar eru taldir upp 
allir forstöðumenn allra rlkis-
fyrirtækja I landinu). 

Sp. Þú hefur ekkert farið að 
athuga ættartengsl hinna ýmsu 
forystumanna I fyrirtækjum. Þú 
gætir svo skrifað greinar I 
Helgarpöstinn? 

Jii við þurftum að gera það. 

Sp. Hvernig fengu þið upplýsing-
ar um þessi tengsl? 

Það er nú ósköp eðlilegur 
hlutur að vita það (þar höfum 
við það). Maður heyrir þetta og 
lærir. Eins og hvernig bæjar-
stjóri Kópavogs og blaðafulltrúi 
Þjóðkirkjunnar tengjast og 
svona. 

Sp. Er þetta ekki sérstakur eig-
inleiki að geta lært alltr sem 
maður heyrir og les? 

Neif ég held að svo sé ekki. 
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Sp. Notaðir þd einhverja ákveðna 
tækni til að læra undir þetta? 

Nei/ nei. Eg las t.d. bara 
bökina (rlkishandbókina) og lét 
svo hlýða mér yfir. Fyrst tók 
það svona 2-3 klst áður en við 
kepptum við VMA en svo fyrir 
hinar tók þetta ekki nema 20 
mlntftur að fara yfir 600 slðna 
bók. 

Sp. Var þetta ekki glfurleg 
vinnar þessi undirbuhingur? 

Þetta tók talsverðan tímar 
ekki bara I lestur heldur allan 
annan undirbúhing t.d. upprifj-
un. En þar sem við lásum ekki 
allt saman þá var þetta auðveld-
ara. Að lesa og rifja upp tók 
svona 4-5 tlma á dag. 

Sp. Hvernig var að koma fram I 
sjónvarpi og dtvarpi? 

I útvarpinu var það tiltölu-
lega verra svona eftir á að 
hyggja. Það hefur nefnilega ein-
hver fengið að geyma garðhtfs-
gögnin sín þarna I lítvarpinu. 
Þau voru hjá okkur og þau riðuðu 
öllr það var eiginlega það 
versta. En sjónvarpiðr ég veit 
það ekkif þetta var allt I lagi 
um leið og maður settist niður. 
Þá hugsaði maður ekkert um það. 

Sp. Voruð þið stressuð áður? 
Jar svona. Það er ekki haegt 

að neita þvl. Þegar maður hugs-
aði dt I hve margir horfðu á 
hina þættina og allir horfðu á 
þessaf þá leist manni svona ekk-
ert á. En Hákon og Einar voru 
mjög rólegir. 

Sp. Hvernig var þaðr Hemni Gunn 
minntist eitthvað á það að þið 
hefðuð tekið lið Suðurlands á 
taugum fyrir keppnina? 

Jáf við byrjuðum á að gefa 
þeim merki sem á stóð "Eg ^er I 
MA og ég er sénl". Slðan töluðu 
strákarnir við þá eins og þeir 
vissu allt. Svo kom llka klapp-
liðið snemma og þá fór Sunnlend-
ingum ekki að lltast á blikuna. 

Sp. Hvernig fannst þér að keppn-
inni staðiðf bæði hér I skóla og 
I f jolmiðlunum? 

Mér fannst ágætt fyrirkomulag 
hér I skóla hvernig valið var. 
En samt hefði átt að velja meira 
eftir sérsviðum. Það hefði getað 
gefið betri raun. En við vorum 
heppin þvl við vorum ótrdlega 
mikið á sérsviðum svo það bjarg-
aðist. En það hefði getað komið 
illa iít ef tveir hefðu t.d. ver-
ið sérfræðingar I Iþróttum. 
Keppnin I dtvarpinu var mun 
sanngjarnari en I sjónvarpinu 
vegna þess að hraðaspurningarnar 
voru þær sömu og það skiptir svo 
miklu máli hvernig liðið kemur 
tít I keppninni. Annað hvort eru 
þær sálrænt drepandi svo maður 
segir bara bæbæ eða þetta gengur 
svona ókei. Eg held einnig að 
sjónvarpið hafi gert mjög af-

14 



drifamikil mistök með þvl að 
hafa málsháttarleik sem 1 sumum 
tilfellum er bara rugl, þvl hann 
gildir 6 stig ræður tfslitum 
hvort liðið vinnur eða ekki. 

held að 

sjónvarpið 

hafi gert 

afdrifarík 

mistök 

Sp. Jæja sniíum okkur ml að þér 
sjálfri og þinni uppáhaldsspurn-
ingu. Hvernig var nd að vera 
eina steplpan I keppninni og 
allt það umbal sem þú" fékkst? 

Æir ég er bilin að fá meira en 
nóg af þvl. Mér finnst það ekki 
skipta neinu máli hvort það er 
stelpa eða strákur það er ein-
staklingurinn sem skiptir máli. 
Eg hugsaði aldrei i3t I það að 
vera eina stelpan. Fannst það 
fáránlegt að það þyrfti alltaf 
að tala um það. 

Sp. Fór þetta I taugarnar á þér? 
Jahár vægast sagt. 

Sp. Hvað er uppáhaldsfagið I 
skólanum? 

Saga og félagsfræði* sérstak-
lega ndna stjórnmálafélagsfræði. 

Sp. Myndir þú vilja taka þátt I 
svona keppni aftur? 

Já, já. En þó við verðum ekki 
valin næsta ár, þá erum við til-
btíin að hjálpa þeim sem verða 
valdir. Eg reikna með að þetta 
verði endurtekið I sjóhvarpinu, 
þvl þetta fékk mikla auglýsingu 
og það var svo mikið horft á 
þetta. Ég held örugglega að 
þetta verði fastur liður. Per-
sónulega fannst mér vanta ein-
hvern með okkur sem hafði 
reynslu I að koma fram I sjón-
varpi. Þótt okkur hafi verið 
sagt að þetta yrði svona og 
svona þá er það ekki sama og fá 
upplýsingar hjá einhverjum sem 
hefur farið sjálfur I gegnum 
þetta. 
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Sp. uppahaldskennarar? 
(Hlaer) A nd að fara eitthvað 

út I það. Jaf ég veit það ntf 
ekki (hugsar sig lengi um). Það 
er svolitið erfitt að telja það 
upp. Stefanla Arnórsdóttir og 
Bragi Guðmundsson. Hinir koma 
svo rétt á eftirí það er voða-
lega erfitt að gera upp á milli 
þeirra. 

Sp. Ní hefur þii mikinn áhuga á 
pólitlk. Hvar stendur þú I póli-
tlk? 

Ég mundi telja mig hægra meg-
in. 

Sp. Hverjir eru þlnir uppahalds 
stjórnmálamenn? 

Rannveig Guðmundsdóttir og 
Lára V. Júllusdóttir. 

Sp. Þannig að 
alþýðuflokkinn? 

þér llst vel á 

Eg sagði það ekki. 

Sp. Ert þú búin að ákveða hvað 
þd ætlar að gera I framtlðinni? 

Neir en ég mundi kannski 
helst vilja læra viðskiptafræðir 
lögfræði eða stjórnmálafræði. 

Sp. A að hella sér ilt I pólitlk? 
Nei. 

Sp. Lokaorð? 
Eg vil þakka strákunum Einari 

Loga og Hákoni fyrir mjög góð 
kynni. Þetta eru pottþéttir 
strákar og mjög snjallir. Mér 
finnst ekki rétt að það hefur 
alltaf verið talað við mig. En 
þetta er typiskt þegar kona er 
einhvers staðar. 

„þettaertypiskt 

þegar kona er 

einhvers staðar" 

Svo vil ég bara þakka krökk-
unum fyrir mjög góðan stuðning I 
spurningakeppninni. Sérstaklega 
þeim sem voru I sjónvarpssal 
þegar við töpuðum á móti Breið-
holti. Þau gerðu ekki það sem 
Sunnlendingar gerðu þegar þeirra 
lið tapaði. Þeir gengu bara út, 
töluðu ekki við slna keppendur. 
MA-ingar voru ekki svo ofboðs-
lega sárir. Þeir töluðu nú við 
okkur og létu okkur ekki llða 
eins og algjörum hálfvitum. 

Viðtalið tóku Agnes og Stefán. 

SMÁAUGLÝSING 

Staða tækjavarðar við Mennta-

skólann á Akureyri er laus til 

umsóknar. Nanari upplýsingar 

veitir Jón Hjalti Ásm. 3U. 
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Þær vekja athygli myndimar frá 
Ljósmyndastofu PÁLS I D A S T O F A l ^ 

PÁLS 
UOSMYNDASTOFA 

LÁTIÐ BRAGÐ OG VERÐ RÁÐA 
DREKKIÐ PEPSI 

$ Sana 
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V.M.A.-M.A.- dagar 

Dagana 26. og 27. febrúar 
voru haldnir svokallaðir MA-VMA 
dagar með tilheyrandi viðbúnaði. 
Annaðist IMA allan undirbuning 
þeirra fyrir hönd MA. 

Leikar hófust að morgni 
fimmtudagsins 26. febrúar I 
Sundlaug Akureyrar. Attust þar 
við sundlið skólanna (undar-
legt!). Unnu MA-stúlkurnar slna 
viðureign en piltarnir skildu 
jafnir. 

Um hádegi var siðan gefið fri 
I báðum skólum og skömmu slðar 
hófst I höllinni æsispennandi 
Iþróttakeppni. Keppt var I 
frjálsum Iþróttum, borðtennis/ 
fótbolta og handbolta. 

Fjölmennt var I höllinni og 
mátti stundum vart greina hvor 
keppnin væri meiri, niðri á 
vellinum eða á* milli stuðnings-
liða skólanna uppi I stiíku. Okk-

ar fólk stóð sig að vonum mjög 
vel hvar sem á það var litið og 
eftir fyrri dag keppninnar var 
MA með forystu I keppninni. 

Um kvöldið var slðan slegið 
upp kvöldvöku I Dynheimum. Hófst 
hún á aesispennandi raöukeppni 
sem VMA vann naumlega. Lýsir það 
keppninni best að þó svo VMA 
hafi sigrað áttum við LANGfoesta 
raeðumann kvöldsins/ nefnilega 
hana Drlfu Arnþórsdóttur. Boðið 
var upp á ýmis skemmtiatriði. A 
meðan raeðumenn "vörpuðu öndinni 
léttar" á milli umferða komu 
fram skiptinemar ilr M.S.f sem 
voru I heimsókn I VMAf með leik 

og söng. 
Eftir keppnina kom fram hóp-

urinn Stælt og stolið frá VMA 
með Dynheimasöng einn mikinn. 
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Gísli Már og Sissa léku nokk-
ur lög af alkunnri snilld. 
Skiptineminn Jakob spilaði á 
gltar og LMA-félagar sýndu okkur 
MA-VMA dagana frá þeirra bæjar-
dyrum séð (nefnilega Möðruvalla) 
og ekki má gleyma leikflokknum 
Glundroðaf sem flutti barnaleik-
ritið Þyrnirós/ þótt endirinn 
virtist hafa misfarist eitthvað 
I meðförum. 

Kvöldvökunni lauk slðan með 
þvl að hljómsveitin Drykkir inn-
byrðis spilaði. Allt of fáir 
voru eftir til að heyra þá 
spilar en þeir eru án efa 
"næsf'besta hljómsveitin á Akur-
eyri I dag (ath. Fjörkallar). 
Humm! 

A föstudaginn var slðan kennt 
fram til hádegis þrátt fyrir 
söng I löngu. Slðan var öðru 
sinni arkað I höllina og nú var 
keppt I bandli (sem heitir benda 
I MA) og körfubolta. Keppnin var 
sem fyrr glfurlega spennandi og 
áhorfendur, sem reyndar voru 
færri en á fimmtudag/ hrópuðu og 
görguðu frá sér allt vit. 

Hámarki náði stemmingin þó 
þegar bandllið sveina gekk inn á 
völlinn með ltíðraþyt og söng. 
Sérstaklega þóttu búningar MA 
skemmtilegirf enda hannaðir með 
það I huga að ná athygli ungra 
stúlkna. 

Skemmst er frá þvl að segja 
að MA fór með sigur eftir ótrú-
lega jafna keppni og réðust úr-
slitin ekki fyrr en I körfu-
boltakeppni sttílkna sem var slð-
ust á dagskrá. Okkar stdlkur 
brugðust ekki og unnu með yfir-
burðum. 

Þess ber að geta* að á meðan 
Iþróttamenn skólanna sprikluðu á 
gólfinu sátu skák- og bridgemenn 
við iðju slna. MA hafði nokkra 
yfirburði I skákinni og sigraði 
með 11 vinningum gegn 1 en 
bridgesveit okkar varð hins veg-
ar að liíta I lægra haldi fyrir 
sveit VMA. 

Pessum merkisdögum.(það fengu 
nefnilega allir barmmerki) lauk 
slðan með dansiballi I Iþrótta-
skemmunni á föstudagskvöldið. 
Þar spiluðu Bubbi og MX21. Dans-
leikurinn hófst "stundvlslega" 
klukkan 22.00 með þvl að Drykkir 
innbyrðis léku nokkur lög og 
eftir mikið lófatak byrjuðu 
Bubbi og hans menn. Bubbi er 
Bubbi og þvl var ágæt stemming á 
staðnum. Dansað var til klukkan 
3 og lauk þar með þessum ágætu 
dögum. Aðstandendur eiga hól 
skilið fyrir frammistöðuna og nú 
blðum við bara I ár (ALLIR MEÐ) 
HIPP HIPP HORRA!!!! 
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Arni kom víða við sögu í þessari keppni 
og var sannarlega betri en enginn. 

MikkiútvegaðiM.A-

fjölmörg stig. 

Hott, hott á hesti . 

(Smágrín). 
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Viðtal við Þóru Björgu Magnúsdóttur 
Viðtalið tóku Ármann og Agnes 
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Jæja Þðra* svo við byr jum nú" 
á hefðbundinn hátt þá liggur 
beint við að spyrja um ætt og 
uppruna. 

Já/ ég er Þingeyingur i aðra 
ættina og Skagfirðingur i hina 
sem er jú" að mlnu mati alveg 
ágætis blanda. Bg ólst hinsvegar 
upp í Garðinum og sleit barns-
skónum þar upp I 9. bekk og 
þótti það alveg ágætt. 

Mi veit ég að þd brasar við 
allt milli himins og jarðar. En 
hver eru þfn aðaláhugamál? 

Já ég held að það sé ekkert 
vafamál að i gegnum árin hafa 
Iþróttir verið fremstar I 
flokki. Félagsstörf og stjórn-
unarstörf koma svo auðvitað fast 
á eftir. Einnig hef ég mjög 
gaman af allri handavinnu. 

,Æfði knattspyrnu með mjög 

margslungnu og víðfrægu liði." 

Já vel á minnst. Svo við 
vlkjum nd að formannsstarfinur 
þá varst þú kosin til þess I 
fyrravor. Bg man að I kringum þá 
baráttu skapaðist frekar leiðin-
legur mðrall og voru alls konar 
sogur og rógburður sem gengu af 
frambjöðendum og m.a. var þvl 
haldið fram að þú værir Stalln-
isti. Hvað fannst þér um það 
viðurnefni? 

Ég vissi nú* reyndar aldrei 
nákvæmlega hvaðan það kom og þó 
að ég hafi skrifað Iþróttafrétt-
ir I Þjóðviljann þá er nú ekki 
þar með sagt að ég sé Stalln-
isti. Eg hef heldur aldrei tekið 
þátt I neinum pólitlskum störfum 
svo að ég átti mjög erfitt með 
að skilja þennan rógburð. Að 
vlsu hafa margir dregið þær 
ályktanir af mlnum frantourði að 
ég sé vinstri sinnuð. En að 
kalla mig Stallnista er alveg ilt 
I hött og ég efast reyndar um að 
þeir sem tóku svo til orða hafi 
vitað nákvæmlega hvað það þýddi. 
En þessi kosningabarátta var I 
marga staði mjög leiðinleg. 

Með hvaða Iþróttafélögum 
hefurðu þá æft I gegnum árin? 

Eg hef að sjálfsögðu æft 
knattspyrnu mjög mikið með hinu 
margslungna og vlðfæga liði 
Vlði. Körfubolta hef ég æft með 
I.B.K. og eftir að ég kom til 
Akureyrar hef ég verið á flakki 
milli Þórs og K.A. og að sjálf-
sogðu llka IMA - þar til ég 
endaði I engu þegar ég t<5k við 
embætti formanns Hugins. 
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Geturðu sagt I stuttu máli á 
hvað þd stefndir þegar þd varst 
kosin formaður og hvort þér 
fiimist þú hafa náð tilætluðum 
árangri? 

Já að mörgu leyti finnst mér 
það. Að vlsu hefði margt mátt 
betur fara og mér finnst við 
hafa fengið lélega tilsogn frá 
fyrri stjórn. Við vorum lengi 

vel að þreifa okkur áfram i 
verkum sem hæglega hefði mátt 
komast hjá ef sCí stjórn sem á 
undan okkur sat hefði miðlað 
okkur betur af eigin reynslu. 
Hvað markmiðin varðar held ég að 
ég hafi náð þeim flestum nema að 
það er enn óvfst með samskipti 
MA og Sauðárkróks. Bg stefndi að 
þvl að það yrðu þrlr skólar Jiér 
nyrðra sem tengdust tryggðabönd-
umr þ.e. MAr VMA og Sauðárkrók-
urr vegna þess hversu stutt er á 
milli skólannaf sbr. Félag fram-
haldsskólanna fyrir sunnan. Þvl 
miður kom brestur I þessi sam-
skipti við Sauðárkrók I fyrra 
þegar MA fór I Iþróttaferð þang-
að sem varð til þess að Sauð-
krækingar vildu ekki halda sam-
skiptunum áfram. Eg hugsa samt 
að samstarf geti orðið á ný. 

„Sauðkrækingar vildu ekki 

halda samskiptunum áfram." 

Einnig stefndi ég að þvl að 
efla málfundastarf I skólanum og 
það hefur verið endurvakið mál-
fundarfélag sem hefur staðið sig 
mjög vel. 

Eg stefndi llka að þvl 
að við reyndum að virkja sem 
flesta I félagsllfinu og það 
hefur tekistf ég meina þetta 
hefur verið meira en oft áður. 
En með þessari stefnu sem við 
höfum tekið að láta stjórnunina 
meira I hendur einstakra félaga 
þá állt ég að fleiri komi inn I 
félagsllfið. 

„Maður er 

aldrei laus." 

En nd hlýtur formannsstarfið 
að vera meira en lltið tlmafrekt 
starf. Gætirðu fmyndað þér þann 
tfma sem fer að meðaltali á dag 
í starfið? 

Eg hugsa að það sé voðalega 
erfitt að vega það og meta. Ef 
maður ætlar að ná til nemenda þá 
verður það að gerast á skólatlma 
og slðan eftir skóla verður að 
sinna hinum ýmsu samskiptumr 
taka póstinn/ halda fundi og 
hringja það sem þarf að hringja 
og þetta tekur vissulega alltaf 
nokkra tlma á dag. Slðan þegar 
það er bilið er maður alltaf 
meira og minna að hugsa um 
starfið þangað til maður sofnar 
á kvoldin og stundum dreymir 
mann það meira að segja þannig 
að maður er aldrei laus. 
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En hvað um dtlit og frágang 
blaðsins? Ef blaðið er offset-
prentað og forsiðan litprentuð 
er prentunin dýrari en svo að 
skólafélagið réði við að borga 
það að óbreyttu. Vildir þú 
frekar láta prenta blaðið á 
Ytrabergi þannig að útlit og 
prentun væri daant til að vera 
lakara? 

Neif ég á ekki við það. Helst 
vildi ég að blaðið væri mjög 
vandað og hefði að geyma miklar 
og góðar heimildir þannig að 
nemendur sæju sér mikinn hag I 
að eignast blaðið og eiga það og 
vildu þess vegna borga meira I 
skólasjóð. 

Nú var á þessu kjortímabili 
bætt við tveimur I stjórn Hug-
insr formanni Málfundafélagsins 
og Skenntanast jðra. Telur þú að 
þessi embætti hafi vantað sið-
astliðin ar og að einmitt þess 
vegna haf i málfundarstarfsemi 
verið I lægð og að skemmtanir I 
skólanum hafi verið svo illa 
sóttar sem raun ber vitni? 

Já ég er ekki frá þvl og þá 
erum við aftur komin inn að það 
að færa starfsemina I fleiri 
hendur. Þegar menn fara að gegna 
ákveðnu hlutverki innan skólans 
verður það hvatning fyrir við-
komandi aðila til að standa sig. 
Ef formaður Málfundafélagsins 
hefði ekki verið I stjórn þá 
hefði það aðallega lagst á for-
mann Hugins að sjá um þetta 
félag þvl að það stendur I lögum 
félagsins að það eigi að halda 
uppi málfundastarfsemi. 

Til þess 
að það verði þá þarf að hafa 
sérstakan mann i stjórn sem 
gegnir því hlutverki þvl starfið 
krefst mikillar vinnu. Enda hafa 
aðrir stjórnarmeðlimir alveg nóg 
á sinni könnu og það er kannski 
rétt að benda á það að I öðrum 
skólum þar sem ég hef spurst 
fyrir situr formaður Málfunda-
félagsins I stjórn. Og varðandi 
skemmtanastjórann þá er það 
ekkert vafamál að það er mikið 
starf að undirbúa skemmtanir. 
Það er óendanlegur fjöldi smá-
atriða sem verður að passa að 
séu I lagi og undirbdningur 
tekur þvl marga daga þótt ekki 
sé nema um kvöldvöku að ræða og 
þær þarf vissulega að efla og 
þeim verður að fjölga á ný. 

Hvað f innst þér um þá stefnu-
breytingu sem hefur orðið á 
skólablaðinu varðandi auglýs-
ingar? 

Eg hefði viljað að blaðið 
væri auglýsingalaust/ allavega 
að það væri mjög lltið um þær. 
Þess I stað ætti að veita blað-
inu styrk þannig að ritsjórn 
þyrfti sem minnst að eyða tlma I 
að safna auglýsingum. 

Að lokum Þörar á hvað stefn-
irðu eftir stúdentsprófið? 

Eg stefni á háskólanám og þá 
vonandi I haust. pá býst ég við 
að einhver ein grein verði fyrir 
valinu. Það gæti þess vegna 
orðið íslenska eða llffræði en 
það er engan veginn ákveðið/ og 
hver veit nema að maður verði 
kennari - ja eða bara kona I 
stjórnunarstöðu. 
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1. STOFNON HFH 
Akveðið var á lagabreytinga-

fundi I nóvember 1986 að stofna 
Málfundafélag Hugins (MFH). 

Formaður var sjálfkjörinnr 
Hlynur Hallsson 3.U. Halda átti 
stofnfund að kvöldi 10. des* en 
það kvöld hóf Sjónvarp Akureyri 
dtsendingar slnar og einnig var 
körfuboltaleikur I höllinni og 
þvi var mæting frekar draan. 
Akveðið var að fresta stofnfundi 
til mánudags 15.12.86 I 7. tlma. 
1 það skipti var mæting frábær 
og komust færri að en vildu. 

Fundarstjóri var Hlynur 
Hallsson formaður félagsins og 
ritari Sigþór Einarsson ritari 
Hugins. Eftir ávarp formanns var 
óskað eftir framboðum og bárust 
5 framboð 1 meðstjórnendur og 2 
i embætti ritara. 

Frambjóðendur kynntu sig og 
þvi næst var gengið til kosn-
inga. Eftirfarandi aðilar hlutu 
kosningu: 

Ritari: 
Helga Björg 
108 Atkv. 

Jónasardóttir 3 .T 

Meðstjórnendur: 
Helga Kristjánsdóttir 2.X 
148 Atkv. 
Kristján Ingimarsson 3.U 
141 Atkv. 
Einar Logi Vignisson 2.T 
111 Atkv. 

Fyrsti stjórnarfundur var 
haldinn 18. des '86 og voru all-
ir stjórnarmeðlimir fimm að tölu 
mættir. Þar var rætt um bekk-
sagnamót I ræðumennskUf fyrir-
huguð námskeið og fundi og 
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hvernig best væri að virkja þann 
glfurlega áhuga á málfundastarfi 
sem er i skólanum. Slðan þá hafa 
verið haldnir reglulega stjórn-
arfundir I hverri viku. 

2. BEKKSAQNftMOT 
Fyrsta mælskukeppni vetrarins 

var haldin 10.12.86. Keppnin 
hófst I 1. bekk og tóku lið dr 
öllum deildum 1. bekkjar þátt I 
henni. Eftir 5 umferðir I 1. 
bekk stóð l.D uppi sem sigurveg-
ari. 

14 keppnir hafa verið haldnar 
alls og er nú" aðeins eftir eitt 
lið úr hverjum bekk. l.D, 2.B, 
3.U og 4.A keppa I undanúrslitum 
sunnudagskvöldið 3. mal kl. 
20:00. Nánar er greint frá úr-
slitum I öllum bekkjum I með-
fylgjandi töflum. 

3. MTT.T.TSKOLftKEPPNI 
Fyrr ura veturinn hafði ræðu-

lið skólans haldið til Isafjarð-
ar að keppa við MI I MORFlS-
keppninni, okkar menn topuðu á 6 
stigum sem frægt er orðið. Sama 
lið keppti við Verzlunarskólann 
þegar VI kom I heimsókn hingað. 
Þar unnu okkar menn glæsilega. 
Ræðuliðið var þannig skipað að 
liðstjóri var Olafur Páll Jóns-
son, frummælandi Hlynur Halls-
son, meðmælandi Bjarni össurar-
son og stuðningsmaður Björn 
Arsæll Pétursson. 

Ræðukeppni var fyrirhuguð 
gegn MH en ekkert varð af henni 
þar sem MH-ingar hættu við að 
koma. 

Ræðukeppni milli MA og VMA 
var haldin 26. febrúar 1987 á 
MA-VMA dögum. VMA fór með sigur 
af hólmi/ þvl miður. Ræðumaður 
kvoldsins var samt i3r okkar 

hópi, Drlfa Þ. Arnþórsdóttir. 
Lið okkar var þannig skipað að 
Sveinn Traustason var fummæl-
andi, Drlfa Þ. Arnþórsdóttir 
meðmælandi, Olafur Páll Jóhsson 
stuðningsmaður og Einar Logi 
Vignisson var liðstjóri og stóðu 
þau sig öll með ágætum. 

SEiBiMiÉsSKXéiW:.>y í 

Þorgeir Tryggvason 3. t varð 
ræðumaður kvöldsins gegn 3. x 
ásamt sambekkiuigi sínum. 

4. SAHSKIPTE VTÐ VMA 
Stjðrn MFH hefur átt mikil og 

góð samskipti við stjórn mál-
fundafélagsins I VMA og farið I 
heimsókn til stjórnarmeðlima og 
þegið ljdffengar veitingar, 
einnig hefur stjórnin I VMA mætt 
á mælskukeppni hér, bæði til að 
.hlýða á ræðusnillinga skólans og 
að daana þá. Nánar er f jallað um 
samstarf ið við VMA slðar I sam-
bandi við aðalfund MORFIS. 

5. NMSKEIÐ 
Dagana 28.02. til 03.03 stóð 

MFH fyrir námskeiði I skólanum I 
ræðumennsku. Leiðbeinendur voru 
Islenskukennararnir Jón Már og 
Sverrir Páll. Þátttaka var næst-
um þvl of gdð/ rumlega 20 nem-
endur mættu. Námskeiðið var vel 
heppnað og var meiningin að 
halda fleiri sllk, en vegna 
verkfalls varð að fresta þeim 
til hausts. 
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MFH frh, 
6. ROSNENGftR 

Kosningar I stjórn nemenda-
félagsins og þar með formann MFH 
fóru fram þann 12. mars '87. 
Þrjií voru í framboðif fleiri en 
I nokkurt annað embætti. pau 
voru Helga Kristjánsdóttirf 
Kristján Ingimarsson og Ragna 
Arný Lárusdóttir. Fór svo að 
Helga hlaut 43% greiddra at-
kvæða* Kristján 33% og Ragna 
22%. Þar sem enginn var með ein-
faldan (hreinan) meirihluta 
þurfti að kjósa aftur á milli 
tveggja efstu manna. Sú" kosning 
fór fram strax að verkfalli 
loknu og urðu úrslitin þau að 
Kristján var kjörinn formaður 
með 111 atkvæðum gegn 87 atkvæð-
um Helgu. Kosningaþátttaka var 
frekar lftil enda var þetta i 
fyrsta skipti sem þurfti að 
kjósa aftur um eitt embætti. 

7. AHRLFÖMXIR MORFIS 
Framkvæmdastjórn MORFIS fór 

þess á leit við stjórnir mál-
fundafélaga MA og VMA að þær 
tækju að sér að halda aðalfund 
MORFIS helgina 21.-22. mars. 
Eftir marga fundi félaganna var 
ákveðið að verða við beiðninni 
og eftir mikinn og góðan undir-
búhing var fundurinn haldinn á 
Eyrarlandsholtif nýbyggingu VMA 
en gist var á tæknisviði VMA og 
matast á heimavist MA. Gestir 
komu frá flestum framhaldsskólum 
á landinu og voru alls rúmlega 
50. Fundurinn fór vel fram I 
alla staði og hlutu stjórnir 
félaganna mikið hrós frá fundar-
gestum fyrir skipulagningu. 
Miklar breytingar voru gerðar á 
logum MORFIS á milli þess sem 
fundargestir þágu jógurtr Blondu 
og sndða I boði gestgjafa* 
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MrH f: i JL 
Mjólkursamlags KEA og Brauðgerð-
ar Kristjáns. Fulltniar MA voru: 
Helga Kristjánsdóttirf Kristján 
Ingimrsson og Hlynur Hallsson. 
Komu þau með margar lagabreyt-
ingatillögur sem flestar voru 
samþykktar. Fundinum lauk svo 
laust fyrir miðnætti laugardags-
ins með kosningu stjórnar. Hlyn-
ur lét tilleiðast og gaf kost á 
sér I stjórn og var kjörinn. 
Slðan fóru allir I H-ið og 
skemmtu sér vel. 

8 . STJlSttWSLAFOMXlR 
I tilefni alþingiskosninganna 

ákvað stjórn MFH að gangast fyr-
ir fundi með frambjóðendum allra 
lista og var þeim sent boðsbréf. 
Allir listarnir 9 sendu fulltrúa 
slna á fundinn sem var vel 
heppnaður. A annað hundrað nem-
endur komu á fundinn og lögðu 
fyrir frambjóðendurna spurning-
ar. Fundarstjórar voru Kristján 
og Helga Kr. Þetta var jafnframt 
fyrsti sameiginlegi framboðs-
fundurinn á Norðurlandi eystra 
og var mikið fjallað um hann I 
blöðunum. 

9. MERKI MFH 
Efnt var til samkeppni um 

hönnun á merki félagsins og bár-
ust alls 47 tillögur frá 10 nem-
endum. Dómnefnd var skipuð 
stjórn MFH og ^ komst hún að 
þeirri niðurstöðu að veita 
skyldi þrjár viðurkenningar auk 
fyrstu verðlauna kr. 3000.-
Fyrstu verðlaun hlaut Agusta 
Gullý Malmquist og mun merkið 
sem hún sendi inn verða merki 
MFH I framtlðinni. Viðurkenning-
ar hlutu þau Arna Einarsdóttir/ 
Rut Valgarðsdóttir og Einar 

Kiddi og Helga voru 

bæði í framboði til 

formanns M F H . 

Bjarki Malmquist. Haldin var 
sýning á öllum þeim tillögum sem 
bárust. 

10. MYICBAMDSIIPPTÖKUVEL 
Með tilkomu myndbandsupptöku-

vélar þeirrar sem skólinn og 
skólafélagið festu kaup á gefst 
málfundafélaginu kostur á að 
teknir verði upp allir merkileg-
ir atburðir á vegum félasgsins 
s.s. raöukeppnir málfundir ofl. 
Þetta hefur reyndar þegar verið 
gert þegar tekin voru upp drslit 
I þriðja og öðrum bekk/ og var 
það jafnframt fyrsta upptaka með 
vélinni. Einnig verður gott að 
nota vélina á námskeiðum til að 
þjálfa nemendur og leyfa þeim að 
skoða árangur sinn. Félagið hef-
ur nú" þegar eignast vlsi að 
myndbandasafnif sem vonandi efl-
ist og dafnar I framtlðinni. 
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1 V 

Snorri Gylfason 3. x 

af innlifun. 

11. LOKfiCRÐ 
1 þessum annál hefur verið 

stiklað á stóru 1 starfsemi fé-
lagsins það sem af er þessu 
fyrsta starfsári þess. Við vonum 
að lesendur séu einhvers vísari 
um það starf sem unnið hefur 
verið I vetur. Að lokum viljum 
við þakka nemendum fyrir gott 
starf og góða þátttöku 1 vetur. 
Við viljum einnig þakka öllum 
þeim sem hafa aðstoðað okkur og 
verið dómarar/ fundarstjórar# 
tímaverðir/ stólaberarar, aug-
lýsingameistarar, taeknist jórar, 
upptokumenn og annað. Sérstakar 
þakkir til Jóns Hjalta^ Starra/ 
Bergþórs/ Hrafnhildar ilr VMAf 
Jóns MáSf Sverris PálSf Þóru 
Bjargar og margra fleiri sem of 
langt mál yrði að telja upp. 

Takk fyrir og lifið heil. 

Stjórn MFH 

Fyrsta stjórn MFH. F.v. Helga Kristjánsdóttir meðstjórnandi, Hlynur 
Hallsson formaður, Kristján Ingimarsson meðstjórnandi, Helga Björg 
Jónasdóttir ritari og Einar Logi Vignisson meðstjórnandi. 
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HŒNNINGAR SPAMANNS 

Myrkur og svali hitabeltisnæturinnar faarðist yfir. Það var 
stjörnubjart og tunglið sló fölri birtu á sandinn og pálmatrén. A 
milli pálmatrjánna grillti i tjaldþyrpingu. Eitt tjald stóð ögn 
afslðis og i þvi logaði á lanpa. I tjaldinu sat maður I brúnleit-
um kufli og starði framfyrir sig með skriffæri I hendinni. Hann 
ætlaði að skrifa um atvikið þegar hann hitti Drottinr atvikið sem 
gjörbreytti llfi hans. Hann var ekki viss um hvort væri verrar að 
frásögnin færi með honum I gröfina eða hún gengi manna á millir 
kynslóð eftir kynslóðr afbakaðist og yrði loks að ævintýri með 
konungumr faraóum og furðuverum. Það eina sem kom til greina var 
að skrifa frásögnina svo hdn gæti liifað með kynslóðunum án þess 
að afbakast. Það var samt ekki þar með sagt að hiín yrði .eilíf. 
Auðvitað gæti handritið glatast I eldsvoðar flóði eða einhverju 
þaðan af verra. Hann andvarpaði. Hann varð þó að gera það sem I 
hans valdi stóð. Hann vissi að það væri nil eða aldrei. Heilsan 
var ekki góð. I raun reiknaði hann ekki með að langt væri eftir. 
Gæti verið mánuður. Gæti verið vika. Hann hafði ekki áhyggjur af 
því að minnið brystir hann mundi hvern atburð og hverja setningu 
eins og það hefði átt sér stað daginn áður. Pó voru átta ár liðin 
frá þvl að Drottinn hafði komið til hans I fyrsta skipti. Hann 
mundi jafnvel hvaða dag það hafði gerst. 

Það hafði gerst fimmta dag fjórða mánaðarins I þrltugasta ár-
inu1'. Hann var staddur meðal hinna herleiddu við Kebarfljótið I 
Kaldealandi. Það var að morgni dags. Hann hafði gengið upp I dal-
inn til að fá frið til Ihugunar og bæna. Sterk sólin sveið. Það 
var heitt og þurrt. Hann stoppaði skyndilega. Eitthvað rauf 
kyrrðina. Þrumur? Neir ekki á þessum tlma. Hann leit snöggt I 
norðurr það kom þytur þaðanr og vindurr vindur sem varð slfellt 
sterkari. Hann sá að ský nálgaðist ótriílega hratt úr norðri. 
Þetta var ekki venjulegt skýr þetta var ský af eldi og reyk. Það 
nálgaðist með miklum hávaðar Jiægði smám saman á sér og stoðvaðist 
loks á jörðinnir stuttan spöl frá honum. I reykjarmekkinum var 
eitthvað stórt og ókennilegt sem varpaði frá sér folri birtu. Það 
minnti hann helst á lýsigull. Ot i5r mekkinum sást eitthvað sem 

1) U.þ.b. 5 öldum fyrir Krist 
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hann hélt að væru einhvers konar verur. Verurnar voru fjórar og 
hver þeirra hafði fjórar hliðar og fjóra "vængi". Hann hafði 
aldrei séð nokkuð þessu llkt. Fætur veranna voru þráðbeinir og 
iljarnar hringlaga og flatar og virtust vera ilr málmi. Hver vera 
virtist hafa sitt andlit. Sú sem var næst virtist vera með manns-
andlitf sú" til hægri með ljónsandlitf stf til vinstri með nauts-
andlit og sú sem var fjærst með andlit arnar. A milli veranna 
gekk einhvers konar eldur. Sterkan bjarma lagði frá eldinum og ilt 
frá honum skutust leiftur. Verurnar hreyfðust beint af augunu 
hraðar en hann hafði séð nokkurn fara^ hratt eins og glampi af 
leiftri. 

Hjá hverri veru var hjólf hjólin voru öll eins að gerð og það 
glampaði á málminn i þeim. Þau voru mjög furðuleg^ eiginlega al-
veg óskiljanleg. Það var eins og eitt hjól væri innan I öðru. Þau 
gátu færst til allra hliða/ en þau snérust ekki þegar þau færð-
ust. Hjólbaugarnir voru ótrtílega háir og miklir og alsettir aug-
um. Þegar verurnar færðust/ færðust hjólin með þeim og þegar ver-
urnar hófust á loftr hófust þau einnig samtimis á loft með þeim. 
Þessi andi sem var i verunum hlaut að vera I hjólunum lika. 

Uppi yfir höfðum veranna var hvelfing sem blikaði á eins og 
krystal. Verurnar voru slður en svo hljóðlátar. Hávaðinn I þeim 
var eins og niður mikils foss eða þrumur/ og gnýrinn eins og I 
herbtíðum um miðjan dag. Jafnvel þegar verurnar stóðu kyrrar var 
mikill þytur uppi yfir hvelfingunni. 

Ofan á hvelfingunni virtist vera hásæti gert úr saflrsteini. I 
hásætinu var mynd sem llktist manni. Efri hluti mannsinSf frá 
mitti og uppf gaf frá sér fölan gulleitan bjarma en neðri hlutinn 
gaf frá sér mikla og skæra birtu. I kringum mannsmyndina var 
rosabaugur. Þetta gat bara táknað eitt/ það gat ekki annað veriðf 
þetta var Drottinn sjálfur! Auðvitað! Og þessar verur hlutu að 
vera varðenglarnirt Kerdbarnirf sem hann hafði lesið um I gömlum 
bókum og handritum. Hann féll fram á andlit sitt^til að votta 
Drottni undirgefni slna. I því bili heyrði hann rödd Drottins: 
"M, manns-sonf statt á fætur að ég megi tala við þig". Og þá 
fannst honum sem það kaani andi I sig^ sem reisti hann upp og hann 
heyrði til þess sem talaði til hans. 

Hann hrökk upp úr hugsunum slnum og leit I kringum sig til að 
átta sig á þvl hvar hann væri staddur. Það hafði slokknað á lamp-
anum. Hann gekk að dyrum tjaldsins og leit út. i>að var niðamyrkur 
og eins mikil þögn og orðið gatf ekkert heyrðist nema skordýra-
hljóðin. Honum leið illa. Hann gekk aftur inn að borðinu og 
tendraði ljósið. Hann hafði ekkert skrifað ennþá. Hann settist 
niður og leit á blaðið. Hann tók upp skriffæri og byrjaði: 
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A þrltugasta árinu/ í fjórða mánuðinum/ hinn fiinmta 
dag mánaðarins/ þá er ég var á meðal hinna herleiddu við 
Kebarfljótið/ opnaðist himinninn og ég sá guðlegar sjón-
ir. 

Hann hætti snögglega að skrifa. Þetta hafði verið i fyrsta 
skipti sem hann sá dýrð Drottins/ en ekki það slðasta. 

Hann hafði setið I hdsi sinu og öldungar Jtída sátu frammi fyr-
ir honum. Skyndilega sá hann mannsmynd fyrir framan sig. Efri 
hluti mannsinsf frá mitti og upp, gaf frá sér fölan bjarma/ en 
neðri hlutinn gaf frá sér mikla og skæra birtu. Þetta var sá sem 
mannsmyndin I hásæti Kerúbanna var gerð eftir/ Drottinn sjálfur. 
Drottin rétti i5t hendina og tók I hár hans og þeir hófust á loft. 
Drottinn flutti hann I loftinu til Jeriísalem. Þar var dýrð Drott-
ins alveg eins og hann hafði séð hana I dalnum I fyrsta skiptið. 
Drottinn talaði til hans. Roddin var sérkennileg/ með henni 
fylgdi þungur niður/ eins og af fossi. 
Hann sleit sig upp i3r hugsunum slnum. Hann varð að halda áfram 

að skrifa. Hann leit á blaðið/ hann var bara kominn með eina 
málsgrein. I þvi kom prestklæddur maður inn. Nafn hans var Jakob. 
Hann var samstarfsmaður hans og eini félagi. 

- Eg sá að það logaði á lampa hjá þér/ ég hélt kannski að það 
væri eitthvað að... Jakob hafði áhyggjur af heilsu hans. 

- Neir það er allt I lagi með mig. Eg er að skrifa smávegis. 
Jakob kvaddi og fór. 

Hann hélt áfram: 

Fimmta dag mánaðarins - það var fimmta árið eftir að 
Jójakln konungur var burt fluttur - þá kom orð Drott-
ins... 

orð Drottins? Eiginlega var það miklu meira en bara orð. Honum 
varð hugsað til þess þegar hönd Drottins kom yfir hann eitt sinn/ 
eins og hafði gerst þegar Sldungar Júda voru frammi fyrir honum/ 
nema I þetta sinn flutti Drottinn hann I dal. I dalnum lágu bein 
eins og hráviði út um allt. Drottinn leiddi hann um dalinn og 
umhverfis beinin á alla vegu. Beinin voru mjög skinin. Drottinn 
sagði við hann: "Manns-son, hvort munu bein þessi lifna við 
aftur?" 

Hann hugsaði sig um andartak/ samkvæmt öllum lögmálum ættu þau 
ekki að gera það/ en i!r þvl að Drottinn spurði gæti hvað sem er 
gerst. Hann var þó almáttugur. Hann komst að þeirri niðurstöðu/ 
að ef einhver vissi það væri það Drottinn sjálfur. Hann svaraði 
þvl: "Herra Drottinn/ þú veist það!" 
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"Tala þu* af guðmóði yfir beinum þessum og seg við þau: Þér 
skinin bein/ heyrið orð Drottins! Svo segir herrann Drottinn við 
þessi bein: "Sjá ég læt lífsanda I yður koma/ og þér skuluð lifna 
við. Og ég set sinar á yður og læt hold utan um yður dreg þar 
hörund yfir og læt llfsanda I yður/ og þér skuluð lifna við/ og 
þér skuluð viðurkennar að ég er Drottinn"/ skipaði Drottinn honum 
og hann hlýddi. Hann talaði af guðmóði og þegar hann hafði lokið 
máli slnu heyrðist þytur og skrjáf. Hann triíði vart slnum eigin 
augum/ beinin færðust saman hvert af öðru. Sinar komu á beinin/ 
utan um allt óx hold og loks dróst skinn yfir/ en ekkert llf var 
með þeim. 

"Mæl þd I guðmóði til llfsandans/ mæl þti I guðmóði/ manns-son/ 
og seg við llfsandann: Svo segir herrann Drottinn: Kom þd/ llfs-
andi/ úr áttunum fjórum og anda á þennan val/ að þeir megi lifna 
við"/ skipaði Drottinn honum og hann hlýddi. Pegar hann hafði 
gert eins og honum var skipað lifnuðu þeir við og risu á fætur. 
Innan stundar stóð mikill fjöldi manna fyrir framan hann/ menn 
sem höfðu verið skinin bein fyrir stundu. 

Hann uppgötvaði skyndilega að hann hafði ekkert skrifað I g<5ð-
an tlma. Hann leit á blaðið/ "þá kom orð Drottins" hafði verið 
það slðasta sem hann skrifaði. Hann hélt áfram: 

... til Eseklels Biíslsonar prests I Kaldealandi... 

Hann fékk skyndilegt hóstakast. Hóstinn var þungur og hryglu-
legur. Eftir nokkra stund hafði hann náð sér. Það var blóðbragð I 
munninum. Honum leið alls ekki vel. Hann varð að halda áfram. 

... við Kebarfljótið/ og hönd Drottins kom þar yfir 
hann. Eg sá/ og sjá: Stormvindur kom... 

Hann hélt áfram I nokkurn tlma/ en stóð slðan upp. Hann gekk 
fram að tjaldopinu og leit út. Sólin var að koma upp og fólk var 
komið á stjá. Hann fékk sér góðan vatnssopa en gekk slðan að 
borðinu og hélt áfram að skrifa. Itestu daga sat hann og skrifaði. 
Heilsan fór versnandi. Hann svaf lltið og borðaði þvl minna. Stóð 
aðeins upp annað slagið til að fá sér vatnssopa. Annars skrifaði 
hann látlaust. 

Ellefu dögum slðar sat hann enn og skrifaði. Það var mið nótt. 
Hann var fölur og tekinn. Llkaminn titraði og rithöndin var orðin 
óskýr. Stundum varð hann að stoppa til að ná valdi yfir hóstanum. 
Eftir nokkra stund hætti hann og lagði skriffærið frá sér. Hjart-
að tók kipp af gleði. I slðasta skipti. 

Morguninn eftir kom Jakob inn I tjaldið. Hann gekk að borðinu. 
Hálfstirðnaður llkami Esekíels lá fram á borðið við hliðina á 
þykkri bókrollu. Dauft bros var á vörum Eseklels. Honum hafði 
tekist ætlunarverk sitt. 
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LjösmyndsLSÍddL MFH 

„Sumir verða stórir þegar 
í púlt er komið". 

(Kínverskt máltæki). 

Dómarar að störfum, 
Kiddi og Helga. 

Lið 3. t að undirbúa sig fyrir harða keppni. 

Stjórnin að falli komin, Einar 
Logi þegar út úr myndinni. 

Hvað er þessi mynd að gera hér? 



Myndir: Jón Hjalti, Róbert, Óli Lux o.fl. 

' jfP * ***£&? 

Gísli Már 4. a, ræðumaður 
Ritstjóri var liðsstjóri 
fyrir sinn bekk 4. f. kvöldsins gegn 4. f. 

Þorsteinn Siglaugsson 
sigraði 4. f 

með hjálp Gísla. 

Árni Gunnarsson, formaður Stólpa í ræðustóL 
Einar Logi var Fundarstjóri og Sigurður Páll 
tímavörður. 

Sævaldur 3. t, sem áður 
er getið mælti með 

Tbgga og varð 
ræðumaður þess kvölds. 

Stjórnin, nýkjörinn 
formaður Kristján I. H l v i*ur fyrrverandi formaður 
flatmagar fremstur og Kristján núverandi formaður 

í sólinni. d e i l a á k a f l e S a r P ú l t l -

Stjórnin að hjóla. 
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