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Ritstjðrnarpistill 

Agætu kennarar og nemenduo nú" hefur siðasta skólablað mitt 
litið dagsins ljós. Ekki er langt siðan siðasta blað kom út 
eða aðeins ein vika. Aðalástæðan fyrir þvi er sú að öllu fé-
lagslifi hefur seinkað mjög vegna verkfallsins og eins og 
gefur að skilja er erfitt að flytja fréttir af óorðnum atburð-
um. Eins og venja er þegar menn láta af einhverjum störfum þá 
ætla ég að llta aðeins yfir farinn veg. I vetur hefur blaðadt-
gáfa verið mjög lltil og sem dæmi um það hefur Gambri aðeins 
gefið ilt eitt veggblað og Laufblaðið komið aðeins einu sinni 
i3t. Muninn hefur komið ilt 4 sinnum og einu sinni hefur fylgt 
Lesbók með. 

Ritstórnarstarfið hefur verið mjög lærdómsrlkt. Auðvitað 
gengur misvel að afla efniSf en auk þess finnst mér að nemend-
ur ættu að láta sig blaðið meira varða. Gagnrýni á það er 
nánast engin* hvorki lof né last. Muninn á að vera vettvangur 
skoðana nemenda og þeim á að koma við hvað birtist I blaðinu. 

Eg vil nota þetta tækifæri til að þakka Jóni Hjalta ómetan-
lega aðstoð I vetur* en hann sá um að pikka öll blöðin og 
hjálpaði I hvivetna. Einnig þakka ég Sverri Páli fyrir ýmsa 
aðstoð og leiðsögn. 

Að lokum þakka ég ritstjórn samstarfið. 

Armann Kr. Ölafsson ritstjóri Munins. 



Hafið 
Viðurkenning í Ijóðsamkeppni listadaga 

Brostin augu 
stara döpur 
á hvltfyssandi 
hafrótið 
fyrir neðan sig 

II 

Brostin augu 
stara lifvana 
ofan I 
hyldýpi sjávarins 

Þórarinn Torfason 



Geyt 

Að kvöldi miðvikudagsins 
tuttugasta og nfunda april nitj-
áhhundruð áttatiu og sjö voru 
haldnir jasstónleikar I kjallara 
Möðruvalla. 

"Stundvlslega" klukkan hálf-
nlu stigu þeir Gunnlaugur Brienu 
Eyþór Gunnarsson og Tómas R. 
Einarsson, Trló Geyt/ á svið 
ásamt gestaspilara kvöldsins r 
Stefáni S. Stefánssyni saxafón-
leikara. 

Allt eru þetta landskunnir 
jassarar og þarfnast þeir vart 
frekari kynningar. 

Hófu þeir tónleikana af 
krafti með laginu One By One 
eftir Wayne Shorter. Slðan léku 
þeir lög eftir Herbie Hancock og 
fleiri snillinga I um klukku-
tlmaf þá tóku kapparnir sér smá 
"pásu" (hvlld) I svo sem tlu 
mlndtur en hoppuðu slðan aftur á 
sviðið og léku nií mestmegnis 
eigin hugsmlðar. Hinir fáu en þó 
nokkuð góðu áheyrendur voru 
býsna vel með á nótunuirif enda 
samanstóð hóþurinn frekar af 
fullorðnum jassgeggjurum þessa 
bæjar en af menntskælingum. 

Mikill kraftur* hraði og 
spuni einkenndi þessa tónleika 
frekar en annað og áttu kapparn-
ir hver um sig frábær sóló. Það 
er virkilega gaman að hlusta á 
þessa strákar þeir eru alltaf að 
verða betri og betri. 

Það voru þvl ánægðir gestir 
sem fóru hummandi og trallandi 
heim eftir rúmlega tveggja tlma 
jasstónleika á miðvikudagskvöld-
ið. 

S.G. 
Tómas R. Einarsson, bassi. 



Stefán S. Stefánsson, sax. 

Gunnlaugur Briem, trommur. Eyþór Gunnarsson, píanó. 
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Klukkur næturinnar hringja 
Önnur verðlaun í Ijóðsamkeppni listadaga. 

Þegar myrkrið hörfar 
og sólin okkar brennur upp 
eru rauð tár 
dögg næturinnar 

en bjarminn af nýjum degi 
splundrast 
I litlum perlum 
við fótspor þitt 

meðan bergmálið 
fjarar tit 

Góði kallinn 
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„Ég ætla ekki að vera neinn 
einræðisherra" 

Viðtal við Sigrúnu Kristjánsdóttur. 

Viðtal unniö af Garðari og Bjarna. 
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Bg hef þetta viðtal á frumlegri 
spurningu: Hvers vegna bauðst þú 
þig fram I embætti formanns Bug-
ins? 

Þegar ég var spurð þessarar 
spurningar um daginn I blaðavið-
tali svaraði ég þvi til að ég 
væri nú búin að hafa svo gaman 
af að vera mikið i félagsstörfum 
hérna I skólanum og þeim skðla 
sem ég var i og heima hjá mér og 
bara alltaf. Eg var t.d. formað-
ur Leikfélagsins I vetur og er 
enn þangað til verður skipt um 
næsta haust. Eiginlega var ég 
hætt við að bjóða mig fram I 
embætti formanns Hugins enda 
þótt ég væri biíin að hafa auga-
stað á þvi lengir en svo ákvað 
ég að lokum að bjóða mig fram 
vegna fjölda áskorana vina 
minnar eigin ahuga og alls hins 
ofboðslega skemmtilega fólks sem 
bauð sig fram I hin embættin. 

I hverju er starf fonnannsins 
fólgið? 

Eg er nú" svona að komast inn 
I þetta. Starfið er að vera yfir 
félagslifinu I skólanum. Maður 
verður að halda ræður við ýmis 
tilefni og stjórna skólafélags-
stjórninni/ þ.e. að boða fundi 
og taka fyrir mál sem viðkoma 
félagsllfinu I skólanum. önnur 
félög eru eiginlega undir skóla-
félaginu. 

Er þetta þá viðamikið starf? 
Það er nu" ekki komin mikil 

reynsla á það hjá mér/ en ég hef 
heyrt á slðustu formönnum að það 
færi I þetta mestallar eða allar 

frlstundirnar og mestallur 
skólatlminn. Þetta er þvl viða-
mikið starf. 

Þd sagðir að þd hefðir verið 
mikið 1 félagsllfinu I skólanumr 
hvernig finnst þér það hafa ver-
ið? 

Mér finnst það hafa verið 
mjög blómlegt I vetur. Það hefur 
mikið verið að gerast/ sérstak-
lega I málfundastarfseminni. 
Gott að húh komst af stað. Það 
var lltið um málfundastarfsemi 
þegar ég kom I þennan skóla/ en 
núha hefur hún llfgað mikið upp 
á ásamt spurningakeppninni. Svo 
hafa einnig einstöku félög verið 
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virk. Það erfiðasta við þetta er 
að fá fólkið til að starfa með. 
Það eru alltaf sömu krakkarnir I 
þessUf þannig að þeir sem ekkert 
koma nálægt félagslífinu segja 
að það sé litið félagslif, en ef 
fólk vill hafa félagslíf hérna 
þá er mikið félagslif. Fullt er 
af félögum og mörg þeirra eru 
virkf ekki öll að vlsu enda eru 
þau mjög mörg. 

Eru einhver mál sem þd vilt 
beita þér fyrir frekar en ohnur? 

Já/ ég fór nú að hugsa um það 
eftir að ég var kosin hvað mig 
langar að gera og hvað ég ætti 
að leggja fyrir stjórnina næsta 
haustf þ.e.a.s. það sem við ætt-
um að beita okkur fyrir. Helst 
er það skólablaðið Muninn sem 
mig langar til að gera dálltið 
llflegra en það hefur verið^I 
vetur/ þ.e. að gera fleiri blöð 
og virkja betur ritstjórnina og 
llka hafsmunaráð. Forseti hags-
munaráðs er yfirleitt mjög virk-
ur en hinir eru bara I hagsmuna-
ráði og vita varla af þvl. Það 
þarf að reyna að láta krakkana I 
skólanum leita meira til hags-
munaráðsr þvl það er ekki nóg 
gert af þvl. Þegar krakkarnir 
hafa einhver mál sem verið er að 
tala um eins og þegar verið er 
að kvarta yfir dögum I prófvikum 
og svoleiðis/ þá verða þeir að 
koma og tala við hagsmunaráð. Sá 
félagsskapur er fyrir nemendur I 
skólanumf ekki bara skólafélags-

stjórnina. Mig langar llka til 
að halda áfram með það starf 
Póru að efla samstarfið milli 
skólanna hérna á Norðurlandif 
t.d. Verkmenntaskólans hérna við 
hliðina. Sambandið er svolltið 
stirt. Pað er llka ýmislegt 
fleira sem kemur upp. 

Finnst þér eitthvað hafa áunnist 
hjá síðustu stjórn I þessum og 
öðrum málum? 

Mér finnst hiin hafa verið 
ágætf þessi stjórnf eins og sést 
á málfundastarfinu. Félagsllfið 
hefur verið mjög blðmlegt I vet-
ur. Þó svo að megi kannski setja 
eitthvað dt á stjórnina þá hefur 
hún gert ýmislegt gott. Slðan ég 
byrjaði I þessum skóla hafa 
náttdrulega verið þrjár stjórn-
irf en éq hef mest tekið eftir 
þessari. Kannski er það vegna 
þess að ég hef verið meira inni 
I þessu núna. 

Getur formaður skólafélagsins 
ráðið einhverju um hversu mikið 
félagsllf er I skðlanum og getur 
hann eflt það á eigin spýtur? 

Hann getur það nátttfrulega 
ekki einnf það er nokkuð á 
hreinu. I>að verða allir að 
hjálpast aðf en formaðurinn 
verður náttúrulega að stjórna. 
Einhver verður að vera til stað-
ar sem hægt er að leita til. pað 
hefur oft lent mest á formanni 
og forseta hagsmunaráðs. Eg veit 
ekki hverju það er að kenna og 
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hvað maður á að gera I því/ en 
það fer eftir þvl hvað hinir 
krakkarnir eru ákveðnir I að 
geraf sem eru með manni I 
stjórninni. Eg vil helst virkja 
sem flesta* en ég ætla ekki að 
vera neinn einræðisherra. 

Hvernig f innst þér kosningabar-
áttan vera orðim t.d. I enbætti 
formannsins? 

Þegar ég var kosin fannst mér 
þetta allt I lagi. Petta var 
snögg barátta. Fólk hafði ekki 
tlma til að koma leiðindum I 
þessar kosningar eins og voru I 
kosningunum I fyrra. Það var 
ótrúlegt hve mikið var af ýmis-
konar móral þá. Eg vona að þetta 
verði ekki þannig aftur og að 
þetta sé á réttri leið núha 
þ.e.a.s. að kosningabaráttan 
verði framvegis drengileg 

Fyrst við erum að tala um 
þessa kosningabaráttu/ þá langar 
mig til þess að nefna það sem 
mig langar að gera. Þar sem 
krakkarnir vita ekki almennilega 
hvað skólafélagsstjórnin gerio 
finnst mér að það ætti að kynna 
það meira/ t.d. I Munin, fyrir 
kosningar og svoleiðis hver 
verkefni stjðrnarinnar eru. 

Hvernig finnst þér aðsóknin hafa 
verið að viðburðum I skðlanum? 

Það er náttúrulega misjafnt 
eftir þvl hvaða viðburður Jjað 
er/ en það eru samt alltaf sömu 
krakkarnir sem koma á allt. 

Meira en helmingur nemenda skðl-
ans er alveg örugglega óvirkur. 
Bg veit ekki hvað á að gera til 
þess að fá fólk til að masta á 
viðburði hérna I skólanum. Það 
var eiginlega til skammar hve 
aðsðknin var léleg á ýmis atriði 
á listadögum. Samt var helmingi 
betri aðsókn að leikriti Leik-
félagsins nú en I fyrra. 

Hvert er álit þitt á blaðaútgáf-
unni I vetur? 

Eg held að ég þurfi ekki að 
segja það sérstaklegaf þar sem 
ég held að allir viti að hún 
hefur verið frekar léleg. Von-
andi tekst nýjum ritstjóra Mun-
ins að rlfa þetia upp næsta vetur 
með hjálp nýrrar ritstjórnar. 
Það er nefnilega nauðsynlegt að 
hafa virkt blað sem er málgagn 
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fyrir skólafélagiðr til þess að 
menn viti hvað er á döfinni. 
Blaðið á að koma með fréttir um 
stórviðburði I skólanum og svo-
leiðis. Það er hægt að gera svo 
mikið með þetta málgagn og ég 
vona að það takist betur naesta 
vetur. 

Il 
Hvernig llst þér á nýju stjórn-
ina? 

Mér llst mjög vel á hana, en 
ég vona að ég verði ekki fyrir 

vonbrigðum. Þetta eru allt 
krakkar sem hafa komið nálægt 
félagslifinu áður og verið virk-
ir. Vönandi verða þeir jafn 
virkir og góðir I stjórninni hjá 
mér. 

Nií hefur það gerst a5i oft að 
þeir sem hafa verið fonnenn 
skólafélaga I menntaskólum haf a 
siðar orðið áberandi I þjóðfé-
laginu og þá oft I stjómmálumr 
hefur þú hugsað þér að fara tít I 
stjórnmál? 

Það er ekki á döfinnif en 
enginn veit sína ævina... Eg 
veit ekkert hvað verður úr mér! 
(hlátur) 

Viltu senda nemendum skólans 
einhver hvatningarorð svona að 
lokum? 

Eg vona að Akureyringar I 
skólanum taki meiri þátt I fé-
lagsllfinu en þeir hafa áður 
gert. Ni3 er meirihluti skólafé-
lagsstjórnarinnar Akureyringar 
svo að það hvetur þá kannski til 
þess að taka meiri þátt I fé-
lagsllfinu. 
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taukur 

Gísli Aðalsteins konungur 
kvöldsins. 

Kiddi spilaði í vinnings-
snærinu og í gestahljóm-
sveitinni. 

Kynnir kvöldsins. Skildi löggan vita af þessu. 
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„Tvær úr Tungunum". 
Blómabörnin Níels Karls-
son og Bergur Steingríms-
son. 

Fáskrúösfirðingarnir fagurlimuðu. 
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Hringur 
Verðlaunasaga listadaga 

Við færibönd er ekki hægt að hugsa. Að hugsa er munaður sem 
ekki leyfist við færibönd. Að þvl komst hann einn morguninn. 

Par sem hann stðð við færibandið og horfði á fiskana skrölta 
með harðllfissvip framhjá séo varð hann óvarkár eitt andartak. 
Hann för að hugsa* hann ætlaði ekki að gera það/ það bara gerð-
ist. 

Hann hugsaði um færibandiðf hversu mikið undratæki það var. 
Metra eftir metra rann það áfram, endalaust að þvl er virtist. 
Llkt og á sem rennur til sjávar* endalaust. Færibandið var eins 
og tlminnf endalauSf tíminn getur ekki endað. Vinnutlmi að vlsuf 
en þar var alltaf annar vinnudagur framundan sem tók við. 

"Hver andskotinn er þetta strákapi/ reyndu að halda þér við 
vinnunaf annars dettur bónusinn niður úr öllu valdii" 

par fór hugsunin sií. Honum brá við ádrepunaf fékk hjartslátt 
og tókst óhönduglega við næstu fiska. Skurðurinn kom skakkt á og 
stundum upp a* miðjan bol. Hann fékk eitrað augnaráð frá hverjum 
þeim sem fékk gallaðan fisk. Hann lét sem hann tæki ekki eftir 
þeimf reyndi að einskorða athyglina við hvern fisk. Einn og einn 
I einu. 

Brátt fóru upphróp og köll að þrengja sér I gegnum einangrun-
ina. "Hann er að koma". Hann vissi að þau áttu við hann. Hann 
roðnaðif honum hitnaði og kólnaði á vlxl. Hvað skyldi gerast? 
Þau höfðu öll gengið I gegnum þetta áður. Mikið hataði hann 
þessar nýliðavlgslur sem tilheyrðu svona vinnustöðum. Að Imynda 
sér að þau fyndu sér fróun I þvl að sjá hann meðhöndlaðan á sama 
hátt og þau höfðu titrað tít af. 

Hann leit upp og sá hann nálgast. Skyndilega var hann ekki 
lengur hræddur. petta pakk skyldi ekki sjá hann bugast. 

Þegar hann kom að hinum rótaði hann fiskinum frá. Tók I 
slorugt og blóði storkið hárið og leit framan I hann. Hann hafði 
verið blóðgaður einsog fiskurinn. Það var ekki um að villastf 
þetta var hann sjálfur. Hann notaði sömu handtökin á sjálfan sig 
og fiskinn. Hann undraðist ró slna og vissi um leið og hann rann 
inn I vélina að skurðurinn yrði gallalaus. Hann sá hálsinn á 
sjálfum sér stefna til móts við hnlfinnf langt inni I vélinnif 
inni I framtlðinni. Skurðurinn varð fullkominn. 

Hann varð langur^ eiginlega endalaus. Endalaus - eins og 
tlminn. 
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Bubbi kóngur 

Tuttugasta og nlunda april 
síðastliðinn frumsýndi Leikfé-
lag Menntaskólans á Akureyri 
ærslaleikinn Bubba kóng eftir 
Frakkann Alfred Jarry. Leik-
ritið fjallar um hinn heimska 
og hrokafulla Bubba sem lifir 
fyrir meiri peninga og meiri 
völd. Hin gráðuga kona hans* 
Bubba/ sem sist er skárrif 
hvetur hann til "dáða" og kemur 
þvl til leiðar að dag einn 
steypir Bubbi konungi af stóli 
og gerist sjálfur konungur. 
Hann iltrýmir öllum aðalsmönnum 
og embættismönnum til að geta 
sölsað undir sig eignir þeirra 
og völd. Hann hækkar skatta 
upp út öllu valdi til að verða 
rlkari og að sjálfsögðu verður 
hann einstaklega óvinsæll meðal 
þegna landsins og jafnvel meðal 
sinna eigin manna. Að því kem-
ur að einn manna Bubba/ Skrauti 
höfuðsmaður leitar til Rússa-
keisara til að fá aðstoð við að 
velta Bubba dr sessi. I sam-
einingu tekst þeim það og Bubbi 
og Bubba lenda á Litla Hrauni á 
Islandi. 

Það kom mér nokkuð á óvart 
hversu vel LMA tókst að setja 
þetta verk upp, þvl handritið 
getur varla talist neitt 
snilldarverk. Það var hvergi 
dauður punktur I sýhingunnif en 

stundum var þó vitleysan I það 
mesta. Allir leikarar komust 
mjög vel frá slnu/ en minnis-
stæðust eru mér þau Þorgeir 
Tryggvason sem lék Bubba kóng, 
og Drlfa Purlður Arnþórsdóttir 
sem lék Bubbu. Aðrir leikarar 
stóðu sig einnig velf framsögn 
var skýr og góð og allur texti 
komst vel^til skila. Leikmyndin 
var einföld en góð og búhingar 
voru vel gerðir, nema hvað mér 
fannst sem ýstran á Bubba kóngi 
væri full-hornóttf en það er að 
vlsu smáatriði. Lýsing og 
skiptingar gengu vel fyrir sig 
og lltið út á það að setja. I 
heild var verkið mjög skemmti-
legt og að mlnum dómi hefðu 
sýningar mátt vera fleirif mið-
að við hve mikil vinna hefur 
verið lögð I uppfærsluna. Það 
hefur að vlsu verið vandamál 
hve aðsókn menntskælinga hefur 
verið léleg að viðburðum sem 
þessumf en samt hefur aðsókn að 
Bubba kóngi verið betri en að 
Peysufatadeginum sem sýhdur var 
hér I fyrra. 

Pað hefur oft verið gagnrýht 
að LMA þurfi að sýha einhverja 
ærslaleiki eða annars flokks 
leikritf þegar svo mikil vinna 
er lögð I verkin sem raun ber 
vitni. Eg get tekið undir það 
að sumu leytif það hefði ef-
laust verið hægt að velja vand-
aðra verk en þetta^ en samt sem 
áður stendur það eftir að upp-
færsla LMA var vel gerð og 
skemmtileg. 

22 Garðar A. Arnason 
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UTAN LANDHELGI 

Þó að félagslíf sé talsvert 
mikið innan skólans og fólk 
geti fylgst með þvi sem þar 
gerist gleymist oft að geta 
þess sem nemendur M.A. gera vel 
I öðrum sóknum. 

I vetur hefur nemenda 
Menntaskólans á Akureyri verið 
getið oftar i fjölmiðlum en oft 
áður. Þeir hafa tekið þátt I 
margvlslegri starfsemi og borið 
skólanum gott vitni. 

A þeirri önn sem nií er að 
llða hefur mest farið fyrir 
spurningakeppni framhaldsskól-
anna. Lið okkar komst þar mjög 
langt og liðsmenn stóðu sig 
afar vel. Þetta voru Einar 
Logi Vignisson* Hákon Asgrlms-
son og Helga Erlingsdóttir, en 
I slðasta blaði var viðtal við 
hana. 

Haldin var samkeppni meðal 
framhaldsskóla landsins um ljóð 
og smásögur. Þar máttum við 
vel una við drslit. Garðar 

Arnason hlaut fyrstu verðlaun 
fyrir smásöguna Minningar spá-
mannSf sem birtist I siðasta 
blaði. Uggi Jónsson hlaut önn-
ur verðlaun fyrir smásögu/ sem 
hann las upp I lok Listadaga, 
og hann hlaut einnig þriðju 
verðlaun I ljóðakeppninni. 

Vlsnavinir héldu vlsnakeppni 
f ramhaldsskólanna. Sú" keppni 
raskaðist nokkuð vegna verk-
falls og þátttaka varð minni en 
vonast var til. Þó mættu 7 lið 
til keppni og þar hrepptum við 
annað sætið. Fulltriíar okkar 
voru Glsli Már Jóhannssonr 
Hildur Loftsdóttir/ Margrét 
Stefánsdóttir og Geir Rafnsson/ 
en þau fluttu með aðstoð Aðal-
heiðar konsertmeistara Þor-
steinsdóttur lag Glslar Nætur-
ljóðf við texta Sverris Páls. 
Upptöku f rá keppninni var \3t-
varpað á Rás 2 og auk þess 
flutti hópurinn lagið I Svæðis-
útvarpinu. 



VIÐ 
AUGLÝSUM 

KJÖRBÓKINA 
Og nú er ekkert En! 

Kjörbók Landsbankans er góður kostur til þess 
aö ávaxta sparifé: Hún berháa vexti, hún er tryggðgagnvart 
verðbólgu meö reglulegum samanburði við vísitölutryggða 

reikninga og innstæðan er algjörlega óbundin. 
Kjörbókin er engin smáræðis bók. 

Pú getur bæði lagt traust þitt og sparifé á Kjörbókina. 

Góða bók fyrir bjarta framtíð/ 

L Landsbanki 
íslands 
Banki allra landsmanna 

Þökkum fyrir viðskiptin á liðnum vetri. 

Gangi ykkur vel íprófunum 

B0KABÚÐ .BBDVvaS™ JONASAR slJlllWllrS 
Hafnarstræti 108 - 602 Akureyri - Pósthólf 660 
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Vormorgunn 
Önnur verðlaun í Ijóðasamkeppni Listadaga. 

Vormorgunn 

Sólin stöðugt hærra á himni gengur. 
Heitfeng kyssir litil, falleg blóm. 
Glitrandi döggin grætur ekki lengur, 
hun gufar upp I himinblámans tóm. 

Góöi kallinn 
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S t e Í n i i n n SÍgUrðardÓttÍrmættiálistadagaM.A.oglas 
upp úr bók sinni Tímaþjofurinn. Þriöjubekkingar buðu uppá kaffihlaðborð en 
því miður voru fáir mættir eins og myndirnar bera með sér. Kunnugir segja 
að það hafi verið c.a. þrjár kökur á kjaft og er það miður. 
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Brunnárhlaup MA og V.M.A. 

Jón Ivar N.B. skáti ásamt nokkrum öðrum í upphafi hlaups-
ins. 

Í 3 3 i , T r " 
' Hi. ' :'>.^> 

-•l "tf.í 

Jón Stef áður en martröðin hófst. 
r- -::. 

Þessi unga stúlka var 

sú fyrsta af veikara kyninu. 
(VMA). 30 



Siggi Bjarki að loknu þjarki. 

Tveir lúnir 
(Sigurvegari hlaupsins VMA). 

— •w 

Jón Stef aö elta martrööina. Martröðin hans Jóns. 

Martröðin var í öðru sæti en Jón í þriðja. 



Þctta cr nýja AMSTRAD PC 1 5 1 2 t ö l v a n , scm slegið 
hcfur í gcgn crlcndis i vctur. Vió fcngum fyrstu scndinguna í 
fcbrúar og afgrciddum 4 0 0 t ö l v u r f y r s t u 6 v i k u r n a r . 
Hcnlar skólafólkí, fyrírtækjum. skólum, cínstaklingum, hcimíí-
um o.fl. o.fl. 

AM.SÍRAJ) BC 151- ' 

• H0H6 Mh/. ortölva • S12 K vinnsluminni. stxkkanlcgt í 640 K 
• PC samhxfð • í-'ullkomio grafiskt litakorl (16 lita)^ 
• 14"grafiskur skjár. pergamcnthvítur cOa litaskjár • Rauntímaklukka 
• HliOtcngi(parallcl>ograOtengi(RS232C)« W 360 K diskadrif 
• Mús (2 stýritakkar) • Stýrtpinnatengi • 3 lausar icngiraufar 
• Stillunlcgur sk;ar á vcltifxti • Hatalan mcO hhoOstilli 
• MSDOS ,3.2 stýrikcrfi • DOS Plus stýrikcrfi • GEM stýriforrit 
• („GEM (iraphics", „GEM Dcsktop" og „GEM Paint") 
• liasic 2 stjórnaO úr GEM 

Verð á AMSTRAD PC 1512 

ritfn. MiiitiW tmr fato 

T*l»wkHd,i.:62U22 
S6.>imi 667190 

Bókhaldspakki: 
20 MH tölva mcö 1 diskadrifi DJ> sv./hv. pcrgamcnlskjá 
og Ráð, fjárhags-, vioskipta-. sðlu- og lagcrkcrfl á kr. 99.000,-

IBókabúðin Eddal 
I Hafnarstræti 100 - Akureyri Sími 243341 


