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Ritstjórnarpistill 
Nú ber fyrir ykkar augu fyrsta tölu-

blað Munins í vetur og er það jafhframt 
60 ára afmælisblað. Þau undur gerðust 
að blaðið kom út á afmælisdaginn og 
hefur það ekki gerst svo elstu menn 
muna. 
Eins og alltaf var ákaflega erfitt að fá 

efhi í blaðið, þrátt fyrir að ritstjórn setti 
upp kassa þar sem nemendur gátu 
skilað af sér efni. Alls bárust í þennan 
kassa 7.50 kr. sem telst ekki gott, það 
telst misskilningur. Af þessu leiddi að 
ritstjóm neyddist til að skrifa stóran 
hluta af efninu sjálf sem er ákaflega ó-
æskilegt. 
Það verður reyndar að taka með í 

reikninginn að aðeins eru tvær vikur 
liðnar af skólaárinu þegar allt efhi þarf 
að hafa borist ritstjórn en nemendur 
hafa varla áttað sig á að skólinn sé 
byrjaður. Við í ritstjórn vonumst hins 
vegar til þess að þið verðið framvegis 
dugleg að skrifa og ófeimin við að koma 
ritsmíðum ykkar í kassa Munins. Fullt 
nafn verður að fylgja greinunum, en ef 
óskað er nafhleyndar er það ekki nema 
sjálfsagt og heitir ritstjórn algjörum 
trúnaði. Að sjálfsögðu er alltaf hægt að 
koma ritsmíðum til ritstjórnarmeðlima 
nú sem áður. 
Blaðið birtist nú með eilítið öðru sniði 

og meðal breytinga má nefha endur-
skoðun á hlutverki Lesbókar Munins 

sem hér eftir verður blað menningar og 
lista. Það þýðir að í Lesbók birtast ekki 
eingöngu smásögur og ljóð heldur 
einnig almenn umfjöllun um listvið-
burði, listastefnur og hin'ýmsu svið 
menningar. Ritstjóri Lesbókar er 
Hlynur Hallsson. Efni sem birtast á í 
Lesbók má færa Hlyni, setja í kassa 
Munins eða færa einhverjum i ritstjórn. 
í vor gáfu tíu ára M.A. stúdentar skól-

anum veglega gjöf, Macintoshtölvu 
ásamt prentara og tilheyrandi búnaði. 
Tölva þessi skal notuð í þágu nemenda 
og hefur henni verið komið fyrir á skrif-
stofu skólafélagsins. Þetta þýðir í raun 
byltingu við vinnslu blaðsins þar sem 
nú á að vera mögulegt að setja texta og 
brjóta hann um innan veggja skólans 
sem er mun ódýrara og auðveldara á 
allan hátt heldur en í prentsmiðju. 
Nokkur ruglingur hefur verið á ár-

gangatali blaðsins og hefur ritstjóri 
tekið á það ráð að leiðrétta það í eitt 
skipti fyrir öll. Hér eftir verður árgang-
urinn miðaður við skólaár en ekki 
almanaksár þannig að fyrsta tölublað 
hvers skólaárs verður jafhframt fyrsta 
tölublað árgangsins. 
Nú hefur ritstjórn lokið erfiðu verki og 

nú eigið þið næsta leik, við erum byrjuð 
að taka við efhi í næsta blað. 
Ritstjórn óskar lesendum Munins far-

sældar í námi og biður þá heila að lifa. 
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Á döfinni 
—Pistill frá Sigrúnu formanni 

Ágætu skólafélagar! 

Þessi stutti pistill er til þess 
skrifaður að kynna fyrir 
nemendum hvað það er sem 
er helst á döfinni í félagslífinu 
á næstunni, aukþess sem ein-
stök félög innan nemendafé-
lagsins hafa upp á að bjóða. 

Fyrir stuttu síðan barst 
okkur bréf frá Ríkisútvarpinu 
Sjónvarpi þar sem okkur 
býðst að sjá um okkar eigin 
sjónvarpsþátt. En þar sem 
best er að þið lesið bréfið sjálf 
heldur en að farið sé að telja 
upp hvað í því stendur þá hef 
ég ákveðið að birta bréfið hér: 

Við í stjórninni höfum ákveð-
ið að reyna með hjálp ykkar 
nemenda að taka þátt í þessu 
og gera verulega góðan og 
vandaðan þátt. En til þess að 
svo verði verðið þið að vera 
verulega frjó í hugsun og virk, 
því það er hægara sagt en gert 
að gera góðan sjónvarpsþátt. 
Efnisramminn sem RÚV 
sendi okkur var á þessa leið: 
tónlist, skáldskapur, kvik-
myndagerð, leiklist, mynd-
list, sérvitringafélög, íþróttir, 
kynning á skólanum og dans. 
Við óskum þvi eftir hug-

myndum til að framkvæma 

eitthvað af þessum efnisþátt-
um. Þessi efnisrammi er alls 
ekki bindandi svo einnig má 
fólk koma með sínar eigin 
hugmyndir. Sniðugt væri fyrir 
einstök félög að útbúa eitt-
hvað í þáttinn. En verið endi-
lega dugleg að koma með hug-
myndir, við erum alltaf til við-
tals þegar hægt er að ná í 
okkur. Við vitum ekki hvenær 
kemur að okkur að hafa þátt-
inn en þetta verður kynnt 
betur síðar. 

Ákveðið hefur verið að vekja 
upp annálaritun sem var við 
lýði hér fyrir 20 árum síðan. 
Annálaritari skal fylgjast með 
félagslífi vetrarins og punkta 
niður það helsta sem fram fer 

og svo er það fært inn í annála-
bókina, Rúnu, sem til er hér. 
Einnig kom sú hugmynd upp 
að gera nýja Rúnu og þá mætti 
einnig taka myndir af ýmsum 
atburðum og láta þær fylgja 
henni. En fyrst og fremst þarf 
að fá einhvern til að taka verk 
ið að sér. Þess vegna óskum 
við eftir annálaritara. Ef 
einhver hefur áhuga á því 
starfi, ætti hann eða hún að 
hafa samband við okkur í 
stjórninni sem allra fyrst. 
Einnig þiggjum við uppá-
stungur um annálaritara. Ef 
engar uppastungur eða um-
sóknir koma verðum við að 
skipa sjálf annálaritara 
skólans. 

Ýmislegt annað er auðvitað á 
djöfmni hjá okkur sem ekki er 
alveg fullmótað en af því fáið 
þið fréttir síðar. Lifið heil. 

Formaður Hugins 
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Til Nemendafélags, 

O; TT 
Reykjavlk 22.9 '87. 

Sjónvarpið hefur ákveöið að hleypa af stokkunum nýjum, vikulegum, 

þætti senfá að höfða til ungs fólks. 

Þessir þættir verða unnir I samvinnu við framhaldsskóla landsins 

og fær hver skóli tækifæri til að búa til sinn eigin þátt, sem takmarkast 

þó af þeim efnisraroma sem Sjónvarpið leggur fram. (Meðfylgjandi) 

Þessi rammi er þó á vissan hátt sveigjanlegur. Hver skóli hefur 

frjálsar hendur um hvaða atriði hann velur og svo kemur vitaskuld til 

greina að ræða hugmyndir um önnur atriöi I þáttinn. Hver þáttur er 25 mín. 

að lengd og takmarkast val atriðanna við þann tima. 

Fastur umsjónarmaður verður að þessum þáttum. Hlutverk hans er að 

vera í nanu sambandi við nemendafélög skólanna, undirbúa og skipuleggja 

þættina með þeim og upptökustjórum. 

Mikilvægt er að nemendafélagið kynni þetta verkefni vel fyrir neraendum 

og sjái til þess á hlutlausan hátt, að hæfileikafólk innan skólans veljist 

til að vinna að atriðum þáttarins. Með því að bjóða framhaldsskólunum að 

sjá um sina eigin þætti Í Sjónvarpinu, vonumst við til þess að útkoman 

verði líflegir og skemmtilegir þættir þar sem nemendur fá að njóta sln 

og helstu einkenni hvers skóla skíni í gegn. Hugmyndin að baki þáttanna 

er því I stuttu máli að etja saman framhaldsskólum landsins eins og um 

væri að ræða einhverskonar keppni I metnaðarfullri og vandaðri dagskrár-

gerð fyrir sjónvarp. 

Sendið okkur staðfestingarbréf með nöfnum og símanúmerum tveggja 

tengiliða úr ykkar hópi, fyrir 2. október 1987. merkt: 

FRAMHALDSSKÖLAÞÁTTDR/SJÓNVARPINU 

UUGAVEGI 176. 105 REYKJAVlK. 

(fidl. &v 
J6n Eg^l Bergþórsbon 
upptökustjóri. 

Gísli Snær Erlingsson 
upptökustjóri. 
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Busavígslan 
Oj bara ullaEyakk 
Tbxti og myndir: Garðar A. Arnason 

Það hefur lengi tíðkast í 
framhaldsskólum hér á landi 
að ' 'busa'' nýnema á haustin. 
Nýnemar, öðru nafhi busar, 
eru vígðir inn í "samfélag 
heilagra" með heilmikilh at-
höfn og eru eftir það fullgildir 
menntskælingar. Þessar 
busavígslur hafa löngum 
valdið deilum og voru greinar 
um þær algengar á síðum 
lesendadálkanna í september 
í ár. 
Margir hafa sagt (að mennta-

skólagöngu lokinni) að 
menntaskólaárin hafi verið 
bestu ár ævinnar og það er 
augljóst að ekki er hægt að 
láta htt lífsreynda krakka 
hefja þessi bestu ár ævi sinnar 
óvígða. Að vísu hefur verið áht 
fiestra að busavígslur eigi að 
eiga sér stað, en það sé aðeins 
framkvæmd athafnarinnar 
sem megi endurskoða. Það 
vakti töluverða athygli þegar 
nemendur Fjölbrautaskólans 
við Ármúla fóru með busana 
sína upp á Esju og vígðu þá 

Leitað skjóls undan stórhríðinni. 

með grillveislu við rætur 
fjallsins. Einnig tóku nem-
endur Verslunarskólans á 
móti sínum nýnemum með 
kafhsamkomu þar semfélags-
líf og fleira skólanum við-
komandi var kynnt. 
Aðrir skólar, þar með talinn 

MA, vígðu sína nýnema með 
nokkuð öðrum hætti. Hér í 
MA urðu busar ekki aðeins að 

Fljúgum hærra. 

þola vígsluathöfnina sjálfa 
heldur undanfara hennar, það 
er að segja nokkurs konar 
"hryðjuverkastarfsemi". Það 
er vinsæl og sígild aðferð að 
banka upp á í busastofum og 
fá einn busa til viðtals og skila 
honum síðan aftur með til-
heyrandi merkingum og and-
litsskreytingum. Sú ný-
breytni var tekin upp hjá ó-
nefndum fjórða bekk að svæla 
busa út úr stofum með 
ammoníaki, en sá fjórði 
bekkur leggur mikla stund á 
efnafræði. Að sjálfsögðu fá 
busar ekki aðgang að Möðru-
vallakjallara og þeir sem gerð-
ust svo djarfir að fara þangað 
niðUr í mörgufrímínútum 
fengu að finna að þeir voru 
ekki velkomnir, sérstaklega 
þegar fór að líða að busavígsl-
unni sjálfri. Þar að auki þykir 
ýmsum efribekkingum ósköp 
þægilegt að láta þjóna sér til 
borðs í mötuneytinu nokkra 
fyrstu daga skólaársins. 
Föstudaginn 11. október fór 
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busavígslan fram, sem verður 
að teljast óvenju snemmt. 
Þrátt fyrir að ekíd væri langt 
liðið á vetur var veðrið eins og 
það gerist verst f janúar. Það 
var kalt, hvasst og gekk á með 
blindbyljum en fjórðubekk-
ingar létu það ekki aftra sér 
frá því að vígja busana. At-
höfnin sjálf ætti að vera flest-
um menntskælingum í fersku 
minni, andrúmsloftið er sér-
stakt og hamagangurinn 
mikill. 
Fjórðubekkingar voru reynd-

ar óvenju góðir við busana 
vikuna fram að vígslunni 
(enda nýkomnir frá Spáni og 
vart búnir að ná sér eftir ferð-
ina frægu) en úr því var bætt 
áður nefndan föstudag. 
Snemma morguns voru busar 
kallaðir á Sal þar sem skóla-
meistari vor sagði þeim eitt og 
annað um leyndardóma lífs-
ins. Að því loknu var þeim 
smalað í stofur, en þriðju-
bekkingar sáu um að tína þá 
út einn á eftir öðrum og koma 
þeim til vígslu. Fjórðubekk-
ingar tóku á móti busunum úr 
höndum þriðjubekkinga og 
gáfu hverjum busa smá súr-
mjólkurslettu, sem reyndar 

var ekki hrein súrmjólk 
heldur endurbætt eftir 
ýmsum leiðum til að hún 
angaði sem best, en það varð 
hún að gera því busarnir 
fengu hana útvortis og auk 
þess fallegan lit í hárið - eða 
nokkurn veginn á þær slóðir. 
Þegar busi hafði fengið sína 
slettu var hann settur í net og 
tolleraður að gömlum sið en 
síðan boðið upp á bolla af 
heitu kakói að nýjum sið. Að 
því loknu var viðkomandi 
fullgildur menntskælingur 
með þeirri sæmd og virðingu 
sem því fylgir. 
Þegar busar höfðu verið 

vígðir gengu þeir ásamt 
öðrum nemendum skólans 
um bæinn þar sem þeim voru 
kynnt öldurhús bæjarins svo 
þeir væru ekki alls óvísir 
þegar skemmtanalíf mennt-
skælinga færi af stað fyrir al-
vöru. Að sögn varð sumum 
allkalt í þessari göngu og urðu 
nokkrir frá að hverfa sökum 
skjálfta og vosbúðar. 
Um kvöldið var haldið busa-

ball í Möðruvallakjallara og 
var mæting með afbrigðum 
góð, um 380 manns voru á 
ballinu og skemmtu sér vel. 

Það er langt síðan slíkur fjöldi 
hefur látið sjá sig á busaballi 
og vonandi vísar 
þetta á gott, þ.e. að nemendur 
verði virkir í félagslífinu í 
vetur og taki þátt í þeim uppá-
komum sem því fylgir. 
Það gekk ekki átakalaust að 

vígja busana fremur en venju-
lega enflestirhöfðu gaman af, 
jafnvel þó vígslan kostaði 
smávægilegar skrámur og 
pústra. 
Busavígslan er hefð sem ekki 

má falla niður, þar sem hún er 
einhver eftirminnilegasta 
upplifun sem nemendur 
verða fyrir í menntaskóla. 
Vissulega getur hún gengið út 
í öfgar og hefur gert það, en 
eins og hún var í ár er ekki 
undan miklu að kvarta. Það 
verður að hafa hugfast að 
busavígslan er nokkurs konar 
leikur. Það er ekki verið að 
niðurlægja nýnema, það er 
verið að láta þá ganga í gegn-
um ofurlitla táknræna þol-
raun til að vígja þá inn í hið 
stórkostlega samfélag mennt-
skælinga, blessaður sé skóli 
vor. 
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Þetta efhi barst frá Torfa Halldórssyni: 

NH 
(Ammoniak) 

Og kunnum við honum bestu þakkir fyrir. 
Ritstjórn. 
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Þrjúbíófélagið 
Sunnudaginn 4. október á því herrans ári 1987 
var formlega stofhað Þrjúbíófélag MA, með 
þeim hætti að farið var á myndina Ráðagóði ró-
bótinn, sem á frummálinu nefnist Short 
Circuit. Aðdragandi þessa félags var námskeið 
sem bandaríska kvikmyndagagnrýnenda-
stofnunin AFCI (American Film Critic Institu-
ion) hélt hér á landi fyrir 11 tunglum. Markmið 
félagsins er að efla þroska einstaklingsins og 
hæfni til að skynja meistaraverk kvikmynda-
sögunnar. 

Stjórn skipa: 
Harald R. Jóhannesson, formaður og for-

stöðumaður hugbúnaðardeildar. 
Ólafur J. Sigurðsson, formaður og forstöðu-

maður skjalasafns. 

SigurðurR Sigurðsson, formaður og forstöðu-
maður fræðslu- og upplýsingadeildar. 
Unnsteinn Júlíusson, formaður og siða-

meistari. 
Viggó Hilmarsson, formaður og æskulýðs- og 

íþróttafulltrúi. 
Verndari félagsins er Garpur. 
Félagið hefur aðeins eitt lag: "Sækja ber um 

inngöngu á þar til gerðum umsóknareyðu-
blöðum". 

Vetrarstarfið. 
Farið verður á allar "þrjú-myndir" í vetur. 

Gagnrýni félagsins felst í því að gefa einkunnir 
fyrir annars vegar verkið sjálft og hins vegar 
atferlismynstur í sal (sjá skýringu á einkunna-
gjöf). 

Verk 
Atferlis-

mynstur í sal 

Meistaraverk 

V S Góð mynd 

Þokkalegmynd 

\^y Léleg mynd 

V̂ y zzzzz 

Fullorðinsbíó 

Tíðindalítið 
á Gráskalla 

Æskilegt atferli 

Hnefarétturinn 
ígildi 

Allt brjálað 
O eSp€t&t€#i0t Ó'$ á* 



Eins og áður segir var farið á Ráðagóða Róbót-
inn á stofndag. 
Söguþráður: 
Myndin fjallar um ráðagóða róbótinn. 

Hápunktur: 
Þegar hann sendi eftirlíkinguna út úr bílnum. 

Niðurlag: 
Hershöfðinginn rekinn og þau fiýja til Oregon 

Einkunnagjöf: 

Sunnudaginn 11. október var síðan fjölmennt 
á Garp og hetjur himingeimsins. 
Söguþráður: 
Garpur fer til Etharíu með það fyrir augum að 

leita eiganda hins leyndardómsfulla sverðs. 
Þar lendir hann í bardaga við Hörð hinn illa. 
Hann finnur eiganda sverðsins sem reynist 
vera Dóra kapteinn úr röðum Harðar. Síðar 
kemur í ljós að hún er tvíburasystir Garps. 
Þeim tekst asamt uppreisnarmönnum að 
steypa Herði af stóli. 
Hápunktur: 
Það uppgötvaðist að Dóra er Slúra, tvíbura-

systir Garps. 
Niðurlag: 
Hörður og skuggavefarinn flýja (samt ekki til 

Oregon). 
Sérstök athugasemd: 
Forstöðumaður skjalasafns beittur ofbeldi af 

einum áhorfanda. 
Einkunnagjöf: 

Takk fyrir, takk sömuleiðis, takk. 
Stjórnin. 

Efinr 
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Þrjúbíófélagið 

Starfskraftar óskast! 
Lesbók Munins mun fara af stað með látum 
með næsta Munin sem gefin verður út. Af því 
tilefnieróskaðeftirstarfskröftum,einumeða 
tveimur, pilti eða stúlku (innskot jafnréttis-
ráðs) sem er við nám í 1 .-4. bekk hvaða braut-
ar sem er. Ekki þarf að fylla út eyðublöð sem 
liggja ekki frammi á ritstjómarskrifstofunni. 

Vinsamlegast hafið samband sem fyrst við 
ritstjóra Lesbókar, Hlyn Hallsson 4. u. 

E.S. Listrænir hæfileikar og meðmæli for-
eldra koma ekki að sök. 
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1 ÞETTA ER AUGLYSING ' 

TAKIÐ EFTIR: 
Skólinn og skólafélagið keyptu á síðasta 

skólaári fyrirmyndar myndbandstökuvél sem 
ber heitið Panasonic og einkennisstafina NV-
M5B. Þetta er fjölhæf vél sem notar VHS 
spólur og eru þær settar í vélina sjálfa. Hægt 
er að nota hana sem myndbandstæki, setja 
hljóð inn á myndir sem teknar hafa verið o.fl. 
Vonast er til þess að vélin verði mikið notuð í 
vetur enda var hún til þess keypt. 
í vetur verður skipuð stjórn sem sér um öll 

mál myndavélarinnar. Þegar eru komnir í 
stjórnina tveir gamlir og reyndir menn, en þeir 
verða fulltrúar 2. og 3. bekkjar í stjórn. Þá 
vantar eins og gefur að skilja fulltrúa fyrir 
bæði 1. og 4. bekk. Þeir sem hafa áhuga á 
þessu starfi eru beðnir um að koma 
umsóknum í kassa Munins fyrir 15. 
nóvember n.k. Umsækjendum verður að vera 
hægt að treysta fullkomlega fyrir vélinni, 
einnig þurfa þeir að kunna að fara með svona 
vélar og helst verða viðkomandi að hafa 
einhverja reynslu í myndatöku. 
Einnig verður áreiðanlegum nemendum leyft 

að fá vélina lánaða í stuttan tíma, þá til nota 
við kvikmyndagerðar, eða við töku á einhverju 
semtengistskólanum. Kennarar hafa sjálfsagt 
ráðgert einhverjar tökur og mun þá stjórn 
MYMA vera þeim innan handar við töku 
þeirra mynda. 

Langflestir atburðir í skólanum verða teknir 
upp á band og er þetta því töluvert starf þegar 
mikið fer að gerast í félagslífi skólans. Þó ætti 
það ekki að vera neinum ofviða. 
Myndbandstökuvélin er ný og því vantar 
eðlilega marga aukahluti með henni en þeir 
verða vonandi keyptir í vetur. 
Mynbandasafn er byrjað að myndast og 

verður öllum myndum haldið til haga og á 
vegum stjórnar MYMA verða vonandi 
einhverjar þeirra sýndar í vetur. Þégar eru 
komnar tíu fullar spólur og verður fjöldi þeirra 
á vetri svona 10 til 15. 
Vonast er til að samstarf milh VMA og MA 

geti orðið í vetur því með samstarfi við aðra 
skóla skapast grundvöllur fyrir betri 
myndatökum og fjölbreyttara myndefni. 
VMA-menn eru nokkuð sjóaðir, hafa átt vélina 
sína í nokkur ár, en það er 8 mm SONY vél. 
Þeir eiga töluvert af fylgihlutum fyrir véhna 
sína og reynsla er einnig fyrir hendi og því er 
gott að fá ráð hjá þeim. 

Þá er bara að skrifa nafhið sitt og bekk á blað 
og stinga því í umslag og svo í kassann ef þú 
ert áhugasamur áhugamyndari. Nánari 
upplýsingar fást hjá Jóni Hjalta í 4U, Baldri 
3X og Hauki 2X. 

Mynd-
bands-
töku-
vélin 
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Félögin okkar 

Eftir félagakynninguna í Möðruvallakjallara 8. okt. s.l. fór Muninn á stúfana og ræddi við 
fulltrúa þeirra félaga sem þar kynntu starfsemi sína. Viðtölin fara hér á eftir: 

MFH 
Málfundafélag Hugins 
Kristján Ingimarsson 

Hvað gerir þetta málfundafélag? 
Það þjálfar fólk í ræðumennsku og framsögn og heldur keppni og bekksagnamót og er með alls 

kyns uppákomur. Við tökum þátt í MORFÍS. 

IMA 
fþróttafélag Menntaskólans á Akureyri 

Sveinn Rúnar Traustason 

Hvað gerir ÍMA og hvað er ÍMA? 
Já, ÍMA er íþróttafélag Menntaskólans á Akureyri og við höfurn á okkar könnu flestallar íþróttir 

sem stundaðar eru hér í skólanum, nema skák og þessar hugaríþróttir. 
í hverju er starfsemi ykkar fólgin hérna í vetur og hvernig skipuleggið þið starfsemina? 
Ehm, ja, starfsemin er í því fólgin að við keppum við ýmsa skóla, sem sagt íþróttakeppni milli 

menntaskóla og fjölbrautaskóla. Innan skólans verða svo bekkjamót og bekksagnamót og við 
höfum á okkar könnu jafnvel þjálfun skólaliða. 
Það er því mjög hollt fyrir sérhvern að starfa með ÍMA? 
Já, ég mundi segja það. 
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BÓMA 
Bókmenntafélag Menntaskólans á Akureyri 

Ólafur Páll Jónsson (Lassi) 

Ólafur Páll Jónsson, (Lassi), er formaður fjölmenns félags hér í skóla. 
Hvað er BÓMA? 
Bóma er bókmenntafélag Menntaskólans á Akureyri og við ætlum að stuðla að andlegri 

upplyftingu í skólanum. 
Ér starfsemi félagsins mikil? 
Hún er svona eftir atvikum. 

SMA 
Skákfélag Menntaskólans á Akureyri 

Magnús Björnsson 

Magnús Björnsson er formaður SMA . Verður þetta ekki fjörugur vetur hjá ykkur? 
Jú, ég mundi segja það. Það eru skakæfmgar hálfsmánaðarlega og þar að auki sendum við lið 

í Framhaldsskólakeppnina í skák og miðað við önnur félög myndi ég segja að starfsemin væri 
góð þótt hún mætti vera betri og áhuginn meiri. 

BRIMA 
Bridge-félag Menntaskólans á Akureyri 

Eyjólfur Sigurðsson 

Er mikil starfsemi hjá þessu félagi? 
Ja, hún hefur verið að dragast saman og við að draga saman seglin en við vonum að þetta lagist 
í ár. 
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LMA 
Leikfélag Menntaskólans á Akureyri 

Drífa Þuríður Arnþórsdóttir 

Hvað gerir LMA? 
Hahaha! LMA er með hahaha! leiklistarnámskeið á haustönn yfirleitt og svo sjáum við um 

skemmtiatriði á 1. des. og eftir áramót setjum við upp stórt stykki! Hahahahahahah! Tbggi með 
hreyfilist hahahaha. Já, setjum upp stórt leikrit í Samkomuhúsinu á Akureyri. (Okkur ber 
skylda til að geta þess að viðtalið var unnið af snældu). 

FJANDMA 
Fjelag andmælenda í M.A. 

Kristján Ingimarsson og Hlynur Hallsson 

Rristján Ingimarsson og Hlynur Hallsson eru stofnendur nýs félags. Félag þeirra heitir 
FJANDMA og er það skammstöfun fyrir Fjelag andmælenda í MA. 

Hver er stefna félagsins? 
Stefha fjelagsins er að andmæla öllu því sem meðlimum er illa við. 
Við áskiljum okkur rjett til að andmæla öllu því sem okkur er í nöp við. 
Við ætlum okkur að andmæla öllu því sem vekur upp gremju í huga okkar. 
Við ætlumst til að öll okkar andmæli verði tekin alvarlega til greina. 
Við erum Andmælendur!! 
Viljið þið segja eitthvað að lokum? 
Það væri gaman að nota hjer tækifærið og andmæla því að í íslensku sje ' 'é' ' skrifað í stað ' 'je''. 
Við viljum að "je" sje skrifað líkt og tíðkaðist til forna og Danir okkar frændur gera enn. 
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3BIOFELAG MA 
Garpur 

Sigurður Páll Sigurðsson. Þú ert blaðafulltrúi nýs félags hér í skólanum. Geturðu sagt mér 
eitthvað um þetta félag? 
Ja, ég vil nú byrja á því að leiðrétta starfsheiti mitt, ég er forstöðumaður fræðslu- og 

upplýsingadeildar félagsins. Þetta félag heitir Þrjúbíófélag M.A. og markmið félagsins er að efla 
þroska einstaklingsins og hæfni til að skynja meistaraverk kvikmyndasögunnar. 
í hverju verður starfsemi ykkar fólgin í vetur? 
Ja, vetrarstarfið verður í því fólgið að farið verður á allar þrjúbíósýningar niðri í Borgarbíói. 
Þannig að þið vonið að þrjúbíósýningar verði sem flestar í vetur? 
Já, að sjálfsögðu. 

FéVÍMA 
Félag vinstrimanna í M.A. 

Eiríkur Sigríðarson Jóhannsson 

Eiríkur Sigríðarson Jóhannsson er formaður FéVIMA. 

Hvað er FéVÍMA? 
Það er, hvað eigum við að segja, félag vinstrimanna í MA. 
Hvernig byggist starfsemi ykkar upp? 
Starfsemin byggist upp á því að fræða félagsmenn um vinstri stefnur, og þær eru eins og alþjóð 

veit klofnar í margar áttir. Þegar við komum saman tölum við um vinstri arm stjórnmálanna eins 
og þau horfa við okkur nú á tímum. Einnig munum við leitast við að fá í heimsókn virta 
vinstrimenn og jafnvel halda kappræðufundi. (Sorrí Eiki). 
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STÓLPI 
Félag um landsbyggðarmál í skólanum 

Finnur Ingimarsson 

Hver er starfsemi félagsins? 
Við gefum út blað einu sinni á vetri sem heitir Stöpull. 
Er þetta virkt félag? 

Já, oh, það er nú aðallega fólgið í þessari blaðaútgáfu en í vetur ætlum við að reyna að gera 
eitthvað meira, halda fundi og fræðsluerindi og reyna að upplýsa þá sem vilja um ýmis mál sem 
tengjast landsbyggðarmálum. 

SAUMA 
Söngfélag Menntaskólans á Akureyri 

Þorgeir Tryggvason (Tbggi) 

Er þetta virkt félag? 
Ja, það tvískiptist eiginlega starfsemi félagsins, annars vegarerkvöldvökuhald og hins vegar 

vísnasöngur og starfræksla kórs. í fyrra var kórinn mjög virkur, af byrjanda að vera, en önnur 
starfsemi var í lágmarki. 

ÓLMA 
Ólsen-Ólsenfélagið í Menntaskóla Akureyrar 

Sigurður Jóhannesson (Siggi í teppinu) 

Hvað er ÓLMA? 
Við spilum ólsen-ólsen milli klukkan 19 og 20 því spil má ekki hefja eftir klukkan 20. 
Hvað spilið þið oft? 

Ja, eins oft og þörf krefur til andlegrar upplyftingar en þess má geta að ef nýir félagar ætla að 
ganga í félagið verða þeir að skila umsókn í fjórriti á löggiltan skjalapappír til mín. 
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KVIKMA 
Kvikmyndafélag Menntaskólans á Akureyri 

Sigurður Smárason 

Þú heitir? 
Sigurður Smárason, alias Svíðir, alias Smauri, alias Fléttumaðurinn. 
Þú ert fulltrúi KVIKMA, hvað er KVIKMA? 
KVIKMA er félag hreyfimyndalistar, eða höfum það bara hreyfílistar fyrir hann Bergþór, og það 

stendur fyrir alls konar vafasömum sýningum hér og þar um smábæi landsins, aðallega 
Akureyri. 

FALMA 
Félag áhugaljósmyndara í M.A. 

Ólafur Jóhann Sigurðsson 

FÁLMA, fulltrúi Ólafur Jóhann Sigurðsson, (Óli Lux). 

Hvað er FÁLMA? 
Það er félag afsmellara í Menntaskólanum á Akureyri eða áhugaljósmyndara. 
Geturðu sagt mér eitthvað frá þessu félagi? 
Oh, við tökum myndir, og framköllum myndir og vonumst til að aðrir taki myndir og framkalli 

myndir og sýni myndir. 
Hafið þið aðstöðu til þess? 
Við höfum góða aðstöðu til þess sem því miður hefur ekki verið fullnýtt en við vonumst til þess 

að svo verði í vetur. 
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FRAMA 
Félag Framsóknarmanna í M.A. 

Einar Logi Vignisson 

Hvað ætlar þitt félag, FRAMA að gera í vetur? 
Mitt félag, félag Framsóknarmanna í M.A. er geysiöflugt félag og við ætlum að sjálfsögðu að 

starfa dyggilega í vetur. Fyrir utan að gefa reglulega út FRAMA-ályktanir, sem eru geysilega 
merkar ályktanir um bændamenninguna og heimspólitíkina, þá höfum við hugsað okkur að 
bjóða Steingrími Hermannssyni, hinum mikla leiðtoga vorum, í heimsókn í Menntaskólann, 
þegar hann kemur heim frá Róm þ.e.a.s.. Svo verður að sjálfsögðu hugsað og pælt og spekúlerað 
í pólitík, þó að félagið sé að sjálfsögðu langpólitískt og raunar með öllu pólitískt, þ.e.a.s. alls 
ekki pólitískt, ef þið skiljið hvað ég er að meina. 

TóMA 
Tonlistarfélag Menntaskólans á Akureyri 

Baldur Eiríksson 

TöMA, Tónlistarfélag Menntaskólans á Akureyri. 
Fulltrúi, Baldur Eiríksson. 

Hvað gerir TöMA, hvaða markmið hefur það? 
Það stendur fyrir músíklegum uppákomum. Tðnlistarmönnum verður boðið í vetur hingað í 

skólann og félagar í TöMA fá afslátt þannig að eftir veturinn á félagsskírteinið að hafa borgað 
sig upp. Að auki fá félagar aðgang að svokölluðu Tðmarúmi þar sem þeir geta hlustað á plötur 
úr frábæru safni félagsins! 
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Ibiþafaðaðnið 
Fulltrúi 4. bekkjar í ritstjórn segir frá Spánarferð 

Hlakkar þú til? Þessi spurn-
ing hljómaði í eyrum þáver-
andi þriðjubekkinga í allt 
sumar og svarið var án undan-
tekninga jákvætt ásamt 
nokkrum mjög sterkum lýs-
ingarorðum. Spurningin vís-
aði til komandi ferðar 100 nú-
verandi fjórðubekkinga til 
Ibiza, eyjarinnar hvítu, og 
Lundúna, borgarinnar svörtu 
(þó var nú verið að þrífa 
hana). 

Lagt var af stað til Keflavíkur 
frá Loftleiðahótelinu síðla 
dags þann sjöunda september 
1987. Eftir þessum degi höfðu 
margir beðið enda gekk allt 
fljótt og vel fyrir sig og þegar 
komið var í Flugstöð Leifs 

Eiríkssonar fengu margir sér 
sæti við barborðið. Fyrr en 
varði var kallað út í flugvél og 
hófst þar með fjögurra 
klukkustunda veisla þar sem 
á borðum var matur og vín. 

Margir höfðu nú þynnst all-
verulega er komið var til Ibiza 
og þegar við stigum út úr vél-
inni lentum við á hitavegg, 
minnst 30 stiga hita og logni 
að sjálfsögðu. Þessu voru ekki 
margir viðbúnir og var ekki 
laust við að sumir vildu kom-
ast inn í flugvél aftur. Ekki var 
vegabréfsskoðunin mikið 
vandamál og um hálftíma eftir 
að flugvélin lenti vorum við-
komin að íbúðahótelinu þar 
sem við áttum að halda til 
næstu þrjár vikurnar. Vel 

gekk að skrá fólk í íbúðir og 
voru yfirleitt fjórir saman í. 
íbúð. I hverri íbúð var svo bað 
með sturtu sem var óspart 
notuð, eldhús með gaseldavél 
og svo náttúrulega ómetanleg-
um ísskáp, og yfirleitt tvö 
svefnherbergi. 

Bjórinn á 
15 krónur 

Þá var ekki seinna vænna að 
fara að kanna næturlíf þorps-
ins, það er að segja Ibiza-borg-
ar sem er höfuðborg eyjarinn-
ar. Héldu menn nú einir eða í 
smærri hópum á þýskarabar-
inn til að byrja með en svo fóru 
nú nokkrir á veitingahús sem 
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voru í nágrenninu. Eins og 
gefur að skilja er allt frekar 
ódýrt á eyjunni miðað við ís-
land en þó er eyjan dýr miðað 
við Spán og Mallorka. Hægt 
var að fá ódýran bjór á 15 
krónur, ódýrasta hvítvínið var 
á þrjátíukall og ódýrasti vodk-
inn á 160 krónur. Ekki var það 

nú dýrt heillin, enda nýttu 
margir sér þessi vildarkjör og 
nokkrir muna eigi mikið frá 
nokkrum dögum í upphafi 
ferðarinnar en skildu það svo 
eftir nokkra daga að vínið yrði 
til allan tímann svo að ekki 
þyrfti að flýta sér að drekka 
það áður en það kláraðist. 

Flestir komust 
heilir út úr 

ökuferðunum 
Næstu daga var ýmislegt sér 

til gamans gert. Aðalatvinnu-
vegur eyjarskeggja er greini-
lega ferðamannaiðnaður og 
sást hann í mörgum myndum. 
Meðal annars er mikið byggt á 
eyjunni og eru það þá í nærri 
öllum tilfellum hótel. Veit-
ingahús eru í röðum hlið við 
hlið í mörgum götum Ibiza og 
barir eru þar inn á milli og 

virðist ekkert veitingahús líða 
skort á viðskiptavinum né 
heldur barirnir. Fiskimanna-
hverfi er miðbær Ibiza og þar 
eru mjóar hellulagðar götur og 
við þær standa verslanir og 
veitingahús í röðum. Um 
þessar götur höfðu margir 
farið áður en haldið var til 
London enda var margt að 
skoða. Tugir bíla- og 
vespuleiga eru á Ibiza og 
margir fengu sér einhvers-
konar farartæki í einhvern 
tíma. Flestir komust heilir út 
úr ökuferðunum en nokkrir 
flugu eftirminnilega á haus-
inn og var slysatíðni meðal 
menntskælinga þetta árið 
nokkuð í hærrar lagi og ekki 
var fólk í vandræðum með að-
ferðir til að slasa sig (taki til 
sín sem eiga), en ekki verður 
farið út í þá sálma neitt nánar 
hér! Ökuferð ein mikil var 
farin einn góðan veðurdag og 
eyjan skoðuð, en hún er ekki 
nema um 35 km á lengd. 
Stoppað var á nokkrum krám, 
sumir brugðu sér á sjóskíði og 
gúmmíhringi og sýndu Polar-
isku fararstjórarnir þar mikil 
tilþrif þó aðrir fararstjórar hafi 
haldið sig í hæfilegri fjarlægð. 
Einnig voru stærstu dropa-
steinshellar eyjarinnar kann-
aðir í leiðinni. 

Stripluðust á 
ekta nektarströnd 

Við ströndina var hægt að 
gera ýmislegt fleira en að 
liggja í sólbaði. Til dæmis 
voru margar seglbrettaleigur, 
sjóskíðaleigur voru einnig á 
stöku stað. Einnig var hægt að 
fara á sjóslöngu, en á hana 
settust fimm eða sex og héldu 
sér vel og svo var hún dregin á 
fulla ferð af hraðbát og reyndi 
ökumaður hans að velta 
slöngunni svo að allir hentust 
af. Tvíbytnur var líka hægt að 
leigja sér, en þó vantaði oftast 
góðan vind fyrir svoleiðis 

íþróttir. Gaman var að kafa og 
entust nokkrir í það að kafa í 
einn til tvo daga. Voru þá 
keypt köfunargler og öndun-
arrör og líf sjávarins kannað á 
nokkrum stöðum. Flóar eru 
margir á eyjunni og voru 
nokkrir þeirra vel fallnir til 
köfunar. Einnig urðu nokkrir 
drengir svo frægir að striplast 
um á ekta nektarströnd. 

Miss Holliday, 
Erotika, Sexy, 
Sunbrown... 

Þá er það næturlífið. Stelp-
urnar gerðu mest af því að fara 
á diskótekin á staðnum, enda 
fengu þær alltaf ókeypis inn, 
hvort sem þær voru með eða 
án boðsmiða, og fóru þá aðal-
lega á Kiss, Angel's, Space, 
Papagoya eða Latino. Ku-
diskótekið var inni á miðri 
eyju og er það stærsta diskó-
tekið við Miðjarðarhafið, 
tekur um 4000 manns, enda 
er það að öllu leyti utanhúss, 
byggt í kringum stóra sund-
laug. Á smærri diskótekunum 
voru allskonar uppákomur 
hvert kvöld og voru valdar 
Miss Holliday, Erotika, Sexy, 
Sunbrown, Tanga svo eitthvað 
sé talið, auk þess sem Miss 
Kiss o.s.frv. voru valdar. 
Mister Kiss og Mister Angel's 
voru einstaka sinnum valdir. 
Aldrei voru íslenskar stelpur 

Hahemm... 
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Á kvöldin var komið saman og 

plataðar í svona keppni enda 
eru þær í meira lagi siðprúðar, 
þó að einn og einn drengur 
hafi látið til leiðast! Þegar 
gengið var í bænum mátti með 
lagni safha boðsmiðum á tvö 
til þrjú diskótek og skemmta 
sér þannig heilt kvöld 
ókeypis. 

heimsmálin rædd. 
Þá var komið að laugardags-

kvöldinu 26. september, en 
um klukkan þrjú um nóttina 
vöknuðu menntskælingar og 
sumir pökkuðu sem það áttu 
eftir og síðan var haldið út á 
flugvöll. Þar tók við löng bið-
röð og þar næst flug með Trist-
ar breiðþotu British Airtours 

til Gatwick flugvallar. Um há-
degi að breskum tíma voru 
allir komnir í herbergi sín á 
Norfolk Plaza hótelinu í 
Lundúnum. Skömmu seinna 
var farið í útsýnisferð um 
Lundúni og voru það um 40 
manns sem fóru í hana. lals-
vert var um að fólk sofnaði í 
rútunni, en það var ekki verra 
og alveg skiljanlegt eftir að 
hafa staðið í biðröðum frá því 
eldsnemma um morguninn og 
varla sofið neitt um nóttina. 

Búðirnar ráku 
eigin 

útvarpsstöðvar 
Næstu tvo daga gerðu menn 

lítið annað en að rölta í bæn-
um og er gert ráð fyrir því að 
sérhver hafi eytt a.m.k jafn-
miklum peningum á tveim 
dögum í Lundúnum og eytt 

er best... 
.. .ískalt 

Sana 

Þau vissu hvað þau vildu! 

nonður: 
mynd 
L J Ó S I W I Y N D A S T O F f t 

Sími 96-22807 • Pósthólf 464 
Glerárgötu 20 602 Akureyri 
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"Ætlaði aldrei að koma hingað" 
Viðtal við Gunnar Frímannsson konrektor 
Tfexti og myndir: Ritstjórn 

Einn góðan veðurdag voru 
tvær manneskjur á hlaup-
um á skólalóðinni. Þær 
voru með lítið upptöku-
tæki í vasanum. Ónnur 
manneskjan hrasar, en 
dettur ekki. "Við erum að 
verða of sein..." segir hin 
um leið og þau hverfa inn 
um bakdyr Gamla skóla. 
Bank, bank, bank. "Kom 
inn", heyrist vingjarnlegri 
röddu innan úr herbergi 
konrektors. Við vorum 
komin til að taka viðtal við 
Gunnar Frímannsson og 
þegar við höfðum komið 
okkur fyrir snöruðum við 
fram óvæntri en úthugsaðri 
og jafnt dularfulM spurn-
ingu: 

Hvaðan ertu? 
Ég er hérna utan úr Hörgár-

dalnum, nánar tiltekið frá 
Garðshorni. 
Fórstu strax til Akureyrar í 

skóla? 
Nei, ég var í merkum barna-
skóla á Þelamörkinni fyrst. 
Það var mjög merkilegur 
skóli. Þetta var gamall Breta-
skúr sem hafði verið tekinn 
undir kennslu. Ég giska á að 
skúrinn hafi verið u.þ.b. 
helmingi stærri en herbergið 
hérna. 
Var þá bara einn bekkur í 

skólanum? 
Það var einn bekkur, það er að 
segja það var ein stofa og það 
voru allir saman í stofu frá 8 
upp í 13 ára. Það voru að vísu 
ekki nema 15 krakkar í skól-
anum í einu þegar mest var. 
Þetta var svo sem ekkert stórt 
en þarna voru allir í sama 
bekk. Mjögmerkilegstofhun. 

Það var farkennari sem fór á 
milli og kenndi í mánaðartíma 
hjá okkur og svo fór hann 
fram í Öxnadal og kenndi þar 
í jafnlangan tíma. Við fengum 
því hálfa skólagöngu. 
Ég hélt að þetta kerfi hefði 

ekki lengur verið við lýði á 
þessum tíma. 
Já, ég hélt líka að ég væri með 
allra yngstu mönnum sem 
hefðu farið í gegnum þetta, en 
við vorum einu sinni að ræða 
þetta á kennarastofunni og þá 
kom í ljós að allir sem voru 
inni í þetta skiptið, en það 
voru ekki nema 5 eða 6, en þó 
5 eða 6, höfðu verið í sams-
konar skóla og þar af 3 eða 4 
yngri en ég. Ein þeirra, sem ég 
giska á að hafi orðið stúdent 
'72, hafði ekki byrjað í skóla 
fyrr en 10 ára gömul en fékk 
þá líka fulla kennslu í 3 eða 4 
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ár. Það er nú ekki lengra síðan 
að skólagangan var svona tak-
mörkuð. 
Hélstu þá skólagöngunni 

áfram eftir barnaskóla? 
Nei, þá nebblega gerði ég 
langt hlé. Þá var skólaskylda 
ekki nema til 13 ára aldurs og 
ef maður fór ekki áfram í 
skóla, í þann bekk sem nú 
kallast 7. bekkur, þá varð 
maður að vera einn vetur í við-
bót í barnaskóla, þ.e.a.s til 14 
ára aldurs. Ég gerði það þar 
sem ég mátti ekkert vera aðþví 
að fara að heiman, en bróðir 
minn sem er ári eldri fór beint 
hingað í Menntaskólann og 
slapp þannig við að vera í efsta 
bekk barnaskólans. Hann fór 
held ég eftir 13 ára aldur, en ég 
varð að vera heima til að 
hjálpa til við búskapinn. Þess 
vegna gerði ég hlé og ætlaði 
mér reyndar ekki að fara í 
skóla áfram en mamma var nú 
alltaf að tuða í mér að ég ætti 
að halda áfram þannig að hún 
fékk því framgengt að ég hélt 
áfram og sótti um skólavist í 
Reykjaskóla. Það voru ekki 
nema tveir skólar sem komu 
til greina, Reykjaskóli og 
Laugar. Þetta voru þeir skólar 
sem voru næstir, nema þá að 
fara hingað til Akureyrar og 
hér var ekki heimavist þannig 
að ég varð að velja milli hinna 
tveggja. 

Var þá heimavistin hérna 
ekki fyrir þá sem voru í 
gagnfræðadeildinni? 
Nei, ég held að nemendur í 

lægri bekkjunum hafi ekki 
fengið að vera á heimavistinni, 
þannig að J^etta kom bara af 
sjálfu sér. Eg var orðinn 16 ára 
gamall þegar ég fór í það sem 
núna heitir 7. bekkur, en samt 
var ég ekki í hópi elstu 
manna. í Reykjaskóla tolldi ég 
svo í þrjú ár. 

Síðan kemurðu hingað. 
Já, og ég get varla sagt að ég 
hafi farið héðan síðan. 
Heldur þú að það sé betra 

fyrir fólk utan af landi að 
koma íleiri saman í skól-
ann? 
Það er áreiðanlega mjög þýð-

ingarmikið að hafa einhvern 
sem maður getur borið sig 
saman við og leitað til þegar 
eitthvað bjátar á. Þess vegna 
erum við nú að reyna að halda 
í þetta bekkjakerfi hérna, það 
á að stuðla að því að menn 
eignist frekar félaga. Að vísu 
kemur heimavistin að hlutatil 
á móti því. Það hefur stundum 
verið sagt að í rauninni er 
enginn skóli betur til þess fall-
inn að starfrækja algjörlega 
óbundið áfangakerfi, því að 
hérna verða alltaf mikil kynni 
milli nemenda. 
Ætlaðir þú alltaf að koma 

hingað eftir að hafa klárað 
Reykjaskóla? 
Ég var orðinn ákveðinn að 
koma ekki hingað, því ég 
ætlaði mér alltaf að fara í 
Tækniskólann, og var raunar 
búinn að ræða við skólastjór-
ann í Iðnskólanum og ætlaði í 
iðnnám og svo í tækninám, 
var alveg búinn að ákveða að 
verða tæknifræðingur. Ég 
fékk mjög góðar einkunnir á 
landsprófi bæði vegna þess að 
ég var nokkuð eldri en margir 
þarna á Reykjaskóla og svo 
var alltaf setið yfir manni við 
lærdóminn. Það þótti því ekki 
hæfa að maður með þannig 
einkunnir færi í iðnnám. Það 
hefur líklega þótt sóun áhæfi-
leikum. 
Finnst þér ennþá ríkja sá 

andi að maður með góðar 
einkunnir sé skyldaður til 
að fara í mennta- eða fjöl-
brautaskóla? 
Nei, þetta virðist vera að 
breytast. Það hefur komið í 
ljós eftir að Verkmenntaskól-
inn var stofnaður að menn 
' 'hafa leyfi'' til að fara í Verk-
menntaskólann þó að þeir séu 
með góðar einkunnir. 
Hvar bjóst þú þegar þú 

varst hérna í skólanum? 

Ég bjó á gömlu vistinni, það er 
að segja uppi undir risi niðri í 
gamla skóla. 

Var ekki draugagangur 
þar? 
Eg heyrði einhverntíma sögu 
um það að það hefði einhver 
hengt sig þarna uppi en ég veit 
ekki hvað er til í því. Ef það 
eru draugar hérna hljóta þeir 
að vera góðir draugar því ef 
enginn liti eftir húsinu væri 
það sjálfsagt fyrir löngu 
brunnið. Það kviknaði reynd-
ar einu sinni í húsinu á meðan 
ég var hér í skóla. Það var 
strákur sem hafði farið út að 
reykja í einhverjum frímínút-
unum og stungið logandi píp-
unni í vasann. Síðan fer hann 
inn og hengir af sér frakkann, 
því á þessum tíma gengu 
menn almennilega til fara, í 
jakka og skyrtu með bindi 
upp á hvern einasta dag. Það 
voru ekki nema Suðurnesja-
menn sem gengu í rúllukraga-
peysum og ekki með bindi, 
þeir þóttu mjög kæruleysis-
legir í klæðaburði. En þessi 
maður var sem sagt í frakka 
eins og allflestir á þessum 
tíma og hengdi hann upp 
beint á móti Valhöll og fór svo 
inn í tíma. Náttúrulega kvikn-
aði í frakkanum á meðan. Það 
var farið að loga vel og þilið 
fyrir ofan sviðnaði áður en 
einhver tók eftir þessu. Þá 
voru engir reykskynjarar og 
bara hending að einhver sá til. 
Hvaða hefðir voru í skól-

anum þegar þú varst hér, 
hafa einhverjar lagst af og 
einhverjar komið í staðinn? 
Söngsalur var miklu algengari 
þá heldur en nú og gangaslag-
ir, en þeir voru raunar að 
leggjast af þegar ég var hér í 
skóla. Það hafði víst verið 
mikið fjör áður. Það var raun-
ar tolleringaástand. Menn 
börðust og tóku herfang í stof-
um og höfðu með sér í aðrar 
stofur og brutu og brömluðu. 
Það var daglegur viðburður 
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þættir. í minni tíð var það orðið 
mjög staðnað og hefðbundið. 
íþróttaþáttur var meðal föstu 
þáttanna í blaðinu og einn þáttur 
sem ég man sérstaklega eftir og 
sakna svolítið er annáll, frasögn 
af því sem hafði gerst í skólanum 
milli blaða. Ef góðir menn völd-
ust í þettagat verið ansi gaman að 
annálunum. 
Þarna voru mjög fastar hefðir og 

var til dæmis sagt frá nemendum 
sem höfðu útskrifast vorið áður. 
Reynt var að grafa upp hvað orðið 
hafði um menn, og segja aðeins 
frá því. Hagyrðinga- eða lausa-
vísnaþáttur var mjög oft, að vísu 
var nú eitthvað farið að draga úr 
honum í lokin því það er auðvit-
að misjafnt hvað er mikið um 
hagyrðinga í skólanum. En fyrri 
árin sem ég var hérna voru hér 
mjög góðir hagyrðingar og voru 
haldnir hagyrðingafundir. Hag-
yrðingunum var boðið niður á 
KEA og þar sátu menn, kváðust 
á yfir kaffibolla og skiptust á 
fyrri pörtum og seinni pörtum. 
Svo var niðurstöðunum safnað 
saman og þær birtar í blaðinu. 

Hvað gerðist síðan eftir að 

þú útskrifast úr Menntaskól-
anum? 
Ég hafði mjög gaman af félagslífi 
og hugsaði með mér að félags-
fræði væri þá eitthvað fyrir mig 
svo ég ákvað að reyna að 
komastinn í félagsfræði úti í 
Svíþjóð og þar endaði ég. Síðan 
þegar ég kom heim gerðist ég 
kennari í félagsfræði hér við 
skólann, enda var ekki mikið 
annað fyrir félagsfræðinga að 
gera en fara út í kennslu. Ég sótti 
um starfið hér og var eini 
maðurinn sem sótti um, og gilti 
það einnig þegar ég sótti um að 
komast í ritnefhd og í 
ritstjórastöðu. Krakkarnir í 
skólanum voru mjög róttækir, 
heimtuðu félagsfræðikennslu og 
voru óánægðir með allt og alla og 
gerðu sér vonir um að fá niður-
soðið svar við öllum sínum 
vandamálum með félagsfræð-
inni. Þetta var hin svokallaða '68 
kynslóð og var allt á suðupunkti 
hérna í skólanum. Til dæmis 
mættu margir sjaldan og illa í 
skólann, nemendur drukku úr 
hófi og voru böllin oft ekkert 
annað en fylliríissamkomur! 

Er hægt að segja að þú teljist 
til '68 kynslóðarinnar? 
Minn árgangur er alls ekki '68 
kynslóð vegna þess að upp til 
hópa vorum við íhaldssöm og 
gamaldags, en það voru einstaka 
menn sem voru aðeins á undan 
sinni samtíð og í dag yrði sagt að 
þeir væru að "fiippa út". Það er 
ekki fyrr en eftir að ég er farinn 
héðan úr skólanum að þessi '68 
kynslóð kemst hér til valda. 
Nú höfum við setið hér í tvo 

tíma og spjallað. Þú varðst 
konrektor fyrir ári, og hafðir 
þá verið félagsfræðikennari 
þar á undan. Viltu segja eitt-
hvað að lokum? 
Eruð þið ekki að verða búin að 
draga upp úr mér ævisöguna 
eins og hún liggur fyrir? 

Það var og. Við vorum orðin 
svöng og fórum út í stórhrfð-
ina. TVær spólur höfðu fyllst 
af efni sem birtast skyldi í 
Munin. Ritstjórn þakkar 
Gunnari Frímannssyni kon-
rektor Menntaskólans á 
Akureyri fyrir viðtalið og 
biður hann vel að lifa. 

AÐEIIUS 
EITT SÍIVITAL 
SÍMI 21 100 eða 23905 
HAFNARSTRÆTI 85, AKUREYRI 

M e ð einu símtali er hægt að breyta 
innheimtuaðferðinni. 
Eftir það verða áskriftargjöldin skuldfærð 
á viðkomandi greiðslukortareikning mánaðariega 

VERIÐ VELKOMIN í GREIÐSLUKORTAVIÐSKIPTI. 
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Þessir kenna í M.A. 

(X-; 'ÍH 

Gunnar Frfmannsson 
kennir félagsfræði og stærð-
fræði, þess má geta að hann er 
konrektor, öðru nafni 
aðstoðarskólameistari. 

?~* 99-

0 

Jóhann Sigurjónsson 
er auðvitað skólameistarinn 
okkar en hann kennir auk 
þess tölvufræði og efnafræði. Valdimar Gunnarsson 

kennir íslensku en er einnig 
kennslustjóri. 

Rafn Kjartansson 
kennir ensku. 

Jónas Helgason 
kennir jarðfræði og 
landafræði, auk þess er hann 
öldungadeildarstjóri og rektor 
Driver's University. 

Níels Karlsson 
kennir stærðfræði og eðlis-
fræði. 
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Svenir Páll Erlendsson 
kennir íslensku en hann er 
einnig félagsráðunautur. 

Þórir Haraldsson 
kennir líffræði og er deildar-
stjóri líffræði. 

Ásmundur Jónsson 
kennir ensku og er jafnframt 
deildarstjóri hennar. 

Bragi Guðmundsson 
kennir sögu og félagsfræði og 
er deildarstjóri ekki færri en 
fimm greina: sögu, félags-
fræði, heimspeki, sálarfræði 
og hagfræði. 

Tómas Ingi Olrich 
kennir frönsku og ensku, 
hann er frönskudeildarstjóri. 
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Stefán Þ. Þorláksson 
kennir stærðfræði. 

Þorlákur Axel Jónsson 
kennir sögu og félagsfræði 

Jón Már Héðinsson 
kennir íslensku. 

Ólafur Rafn Jónsson 
kennir ensku. 

Erlingur Sigurðarson 
kennir íslensku og er líka 
deildarstjóri. 

Þórir Sigurðsson 
kennir eðlisfræði, stjörnu-
fræði, stærðfræði og 
heimspeki, hann er deildar-
stjóri eðlisfræði og stjörnu-
fræði. 
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Kristín Sigfúsdóttir 
kennir líffræði og efnafræði. 

Grétar Ingvarsson 
kennir jarðfræði og tölvu-
fræði, hann er deildarstjóri 
beggja greina. Bryndís Þorvaldsdóttir 

kennir leikfimi, þrek og sund. 

Ragnheiður Gestsdóttir 
er danskekendere og delde-
styrer i den gren. 

Gisela Rabe-Stephan 
kennir og er deildarstjóri 
þýsku 
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Sigríður P. Erlingsdóttir 
kennir frönsku. 

Stefán Jónsson 
kennir stærðfræði. 

Sigurður Bjarklind 
kennir efnafræði og líffræði, 
hann er emafræðideildarstjóri 
og þess má geta að 
ernafræðinemar hans þurfa 
ekki fallhlíf ha ha ha ha. 

Auk þess kenna (þótt ekki 
fylgi hér myndir): 

Adam Óskarsson, 
efnafræði. 

Anna Soffía Svavarsdóttir, 
þýska. 

Bergur Steingrímsson, 
stæröfræði. 

Cees van de Ven, 
leikfimi, þrek o.s.frv. 

Gyða Haraldsdóttir, 
sálarfræði. 

Herdís Gunnlaugsdóttir, 
þýska. 

Janice Dennis, 
stærðfræði. 

Jón Hjaltason, 
sögu. 

Magnús Gehringer, 
þýska og félagsfræði. 

Róbert Sigurðsson, 
saga. 

Selma Hauksdóttir, 
danska. 

Sigríður Stefánsdóttir, 
félagsfræði. 

Úlfar Hauksson, 
hagfræði. 

ValgerðurE. Guðjónsd., 
þýska og efnafræði. 

Þröstur Guðjónsson, 
leikfimi og þrek. 
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Hebbðir 
Ábúðarmikill ritstjórinn, 

sem var við völd fyrir ári en er 
nú burt floginn, vatt sér að 
mér um þetta leyti í fyrra og 
fór þess á leit við mig að ég 
skrifaði þessa grein. Mér 
skilst að mér eldri og vitrari 
menn hafi talið sig of unga til 
að geta fjallað um efnið og því 
mun hafa verið talið eðlilegt að 
ég tæki það að mér. 
Ný ritstjórn bað mig svo núna 

á haustdögum um leyfi til að 
birta greinina á ný. Ékki veit 
ég hvort það er vegna þess að 
greinin hefur ekki þótt hitta 
nægilega vel í mark eða svo 
góð að rétt væri að búa til þá 
nýju hefð að birta hana á 
hverju hausti. Hvort heldur 
sem er kemur húnhér á ný, 
með örlitlum breytingum 
svona formsins vegna. 
Viðfangsefnið er hefðirnar í 

skólalífinu. Þær eru raunar 
margar og mundi æra óstöð-
ugan að fá skýringu á þeim 
öllum á einum stað. Af þeim 
sökum koma hér fáein atriði 
um fáeinar hefðir, sem að vísu 
voru kallaðar tradisjónir í 
mínu ungdæmi. En það er 
önnur saga. 

TOLLERINGAR 
Lengi mun hafa tíðkast í 

lærðum skólum að vígja ný-
nema til setu meðal hinna, 
sem töldu sig þrepi hærra í 
virðingarstiganum. Trúlega 
hafa íslenskir skólamenn lært 
þetta af dvöl sinni við útlenda 
skóla og fiutt siðinn með sér 
heim. Af einhverjum sökum 
voru fram eftir árum notaðar 
sömu aðferðir við að vígja 
nemendur í lærðu skólana í 
Reykjavík og hér á Akureyri. 
Af einhverjum öðrum sökum 
þótti með öllu ómögulegt að 

taka upp þá sömu siði þegar 
stofnaðir voru nýir skólar ná-
lægt 1970. Af einhverjum enn-
þá öðrum sökum var ný-
breytnin sem nýju skólarnir 
ollu tekin meiraogminna hrá 
og færð inn í gömlu skólana, 
a.m.k. suma. 
Hinn forni siður, gamla 

tradisjónin við M.R. og M.A., 
var að tollera nýnema. Fram 
til a.m.k. 1970 var látið við 
það sitja hér um slóðir að 
fleygja busum upp í loft, í 
mesta lagi fengu þeir stimpil 
eða eitthvert annað merki á 
andlit eða hendur - svona rétt 
til þess að ekki þyrfti að 
fleygja þeim upp á ný. Þetta 
var allt og sumt og þótti alveg 
nóg. Grímubúningar eða 
dularklæði þekktust ekki í 
þessari athöfn, enda þurfti 
enginn að dyljast við þetta 
einfalda, saklausa verk. 
I tolleringu er trúlega fólgin 

sú merking að fólki sé fleygt í 
átt til stjarnanna og þannig 
hafið upp á hærra svið. Nafn 
athafnarinnar er tekið af 
latneskri sögn sem mun hafa 
þessa merkingu, eins og þeir 
vita sem fengið hafa að njóta 
þeirrar blessunar að kynna 
sér þá höfuðtungu. Að tollera 
er því að hefja upp, hefja 
nemann úr því auma ástandi 
að vera busi upp í þá stöðu að 
vera meðal manna, jafningi. 
Vissulega gengu busar ekki 

ævinlega eins og lömb til slát-
runar heldur urðu á tíðum 
töluverðar ryskingar úti og 
inni, jafnvel einhver vatns-
gangur og eltingaleikur við 
sprettsnarpa unga út um allan 
bæ. Flestum varð þó á endan-
um komið í loftið stórslysa-
laust. Þó varð það einu sinni 
að Steindór skólameistari 

Steindórsson bannaði toller-
ingar, enþá hafði nemandi 
mölvað undan sér annan fót-
inn á tolleringadegi. Því var 
það að næsta haust voru busar 
skírðir inn í skólann með 
mikilli viðhöfn á Sal. Yfir-
klerkur var Jón A. Baldvins-
son, þá nemandi í sjötta bekk, 
nú prestur til Lundúnaþinga. 
Að þessu var mikið gaman og 
allir skemmtu sér hið besta -
nema Erlingur, sem þá var í 
fimmta bekk. Síðar kom í ljós 
að fótbrotið var rakið til allt 
annarra saka en tolleringa og 
þær því leyfðar á ný. 
Þegar Hamrahlíðarskóli kom 

til var þar tekinn upp sá 
vígslusiður að grímuklæddir 
böðlar leiddu busa eins og 
fanga til slátrunar út í Öskju-
hlíð þar sem fram fór svolítil 
aftaka. Þegar menntaskóh 
hófst við Tjörnina var busum 
fieygt út í drulluleðjuna í 
henni. Síðar voru þessir siðir 
hvorir tveggja apaðir hér fyrir 
norðan eftir þessum tveimur 
nýju Reykjavíkurskólum og 
nemendur í efsta bekk tóku að 
dulbúast við að niðurlægja 
busa með illþefjandi vökvum 
og kámi áður en þeir eru toll-
eraðir. Oft hefur busum þótt 
skringilegt - eftir á að hyggja -
að nauðsynlegt skuli að niður-
lægja þá til þess að unnt sé að 
hefja þá upp á sama plan og 
efribekkingar standa á! Þess 
má svo geta að nafnið busa-
vígsla er örfárra ára gamalt 
hér í skóla og sögnin að busa 
er ennþá yngri. Þetta hét að 
tollera og athöfnin tolleringar. 

MATTHÍASARFRÍ 
Þegar allir eru orðnir jafn-

ir í skólanum tekur við hver 
hefðin af annarri. Um 
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nokkurra ára skeið hefur ver-
ið gefið frí í skóla á afmælis-
degi Matthíasar Jochums-
sonar, 11. nóvember, eða ein-
hverjum öðrum heppilegri 
nærliggjandi degi. Þetta leyfi 
kom í stað mánaðarfrís, en 
þau voru annars með öllu af-
tekin með ráðherrabréfi fyrir 
nokkrum árum. 

FYRSTI DESEMBER 
Lengi vel var haldin sérstök 

hátíð í skólanum á fullveldis-
degi íslendinga, 1. desember. 
Árshátíð skólans var hins 
vegar haldin síðari hluta 
vetrar. Alllangt mun nú síðan 
þessum tveimur hátíðum var 
slegið saman í eina og lengi 
hefur hún verið nefhd fyrsti 
des eða einfaldlega desinn. 
Hins vegar vill svo 
skemmtilega til að í 
Menntaskólanum á Akureyri 
er fyrsti des jafhan þann 30. 
nóvember! 

JÓLAFRÍ 
Jólaleyfi er engin sér hefð 

M.A., en hins vegar var tek-
inn upp sá siður þegar Þórar-
inn Björnsson skólameistari 
varð fimmtugur að gefa jólafrí 
hér í skóla þann 19. 
desember. Það var einmitt 
afmælisdagur meistara, en 
samkvæmt reglu skyldi kennt 
til 21. desember. í þessu sam-
bandi er venja að' segja sögu 
um það þegar Brynjólfur 
Sveinsson, kennari, kallaði 
nemendur á Sal og tilkynnti 
að bylting hefði verið gerð í 
skólanum og hér með hæfist 
jólaleyfi. Stefán kann þá sögu 
- og e.t.v. fleiri. 

SALUR 
Hér áður fyrr, meðan skóhnn 

var mannfærri en nú, var al-
gengt að skólameistari kallaði 
nemendur á Sal. Tilefhið var 
iðulega eitthvað sem viðkom 
skólanum og stjórn hans en þó 

var jafhvel til að meistari fyndi 
hjá sér þörf fyrir að deila hug-
leiðingum sínum með nem-
endum. Ennfremur bar oft við 
að skólann heimsóttu vísir 
menn sem fluttu fræðileg er-
indi á Sal eða listamenn og 
skáld sem sungu þar, lásu og 
léku verk sín. Þetta lagðist 
smám saman af eftir því sem 
nemendum fjölgaði og von-
laust varð að koma fyrir nema 
broti af nemendum á Sal. 
Söngsalur var áður mun oftar 
en nú. Oft þurfti að syngja á 
Sal og biðja um söngsal (eða 
mánaðarfrí) í nokkra daga 
áður en meistari lét undan og 
umsjónarmaður tvíhringdi. 

VETRARFRÍ 
Eftir að upp var tekið tveggja 

anna áfangakerfi hefur það 
gerst í faein ár að nokkurra 
daga hlé hefur verið á skóla-
starfi að loknum haustann-
arprófum og fyrir upphaf 
vorannar. 

CARMINA 
Það hefur verið óslitin hefð í 

áratugi að nemendur í síðasta 
bekk skólans gefa út bók með 
teiknuðum myndum af sér og 
textum um sig. Upphaflega 
var Carmina að vísu eins 
konar ljóðasafh, enda er 
carmen ljóð á latínu. Lengi 
hélst sá siður að yrkja í 
Carminu, jafhvel bragi um 
heila bekki, en úr því hefur 
dregið mjög í seinni tíð. 
Carminuball var lengi vel eini 
dansleikur nemenda sem 
haldinn var utan skólans, 
áfengislaust ball í öldurhúsi. 

DIMISSIO 
Víða lifir latínan í skólum 

þótt latínukennsla heyri svo 
gott sem sögunni til. Að baki 
nafhinu Dimissio býr sú 
merking að þá eru nemendur 
síðasta bekkjar sendir í braut, 
kvaddir. Á seinni árum hefur 
burtför nemenda orðið meiri 

viðhöfh en áður. Tíðkast hefur 
í nokkur ár að neðribekkingar 
beri þá upp Ástarbrautina og 
kveðji þá með fjölbreytilegri 
viðhöfh í Stefánslundi að 
morgni dags. Síðan hefst hin 
hefðbundna ökuferðum 
bæinn, þegar burtfarandi 
nemendur kveðja kennara 
sína og þær stofhanir sem þeir 
hafa mest þurft að leita til á 
skólatíma sínum. Skrautlegir 
búningar hafa tíðkast í þeim 
ferðum í um tíu ára skeið. 
Dimissio er öðrum þræði 

álíka viðamikil kvöldhátíð og 
Fyrsti des. Lengst af var þessi 
samkoma í húsum skólans 
eins og árshátíðin en í fáeinár 
hefur Dimssio verið í Sjallan-
um, enda þar rúmbetra en á 
Sal eða f Möðruvöllum. Þá er 
orðinn siður að verðlaun 
íþróttafélags M.A. eruveittá 
Dimissio. 

Hér verður látið staðar numið 
í þessari upptalningu. Vert 
hefði verið að geta fleiri hefða 
í skólalífinu eins og Listadaga 
og Litlu Olympíuleikanna, 
sem hafa verið reglulega um 
nokkurra ára skeið og 
Viðarstauks, sem er fimm ára 
gömul hefð. Sitthvað kann að 
vera ónákvæmt í þessu 
yfirliti, en þá er við mig einan 
að sakast. 

svpáll 

Tll sölu 
er Commodore 128, fjölhæf-
asta 8 bita heimilistölvan á 
markaðnum. 
Með henni fylgir diskadrif, 
sv/hv sjónvarp, kassettutæki 
og fjöldi annarra fylgihluta. 
Uppl. hjá Jóni Hjalta 4U, eða 
í síma 21619. 
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WíwtacK 6 0 fflia 
Litið um öxl í tilefni dagsins 
Ritstjórinn sleikir á sérfingurinn ogflettir varlega gömlum, 
gulnuðum blöðum í dimmri dýflissu mettaðri af aldagömlu 
ryki og alsettri kóngulóarvef og dordinglaþráðum. 

Laugardagurinn 29. október 
1927 var merkisdagur í sögu 
Menntaskólans á Akureyri, sem 
reyndar hét þá Gagnfræðaskól-
inn á Akureyri. Þennan dag kom 
þáverandi dóms— og kirkju-
málaráðherra Jónas Jónsson og 
áður en kennsla hófst las hann 
eftirfarandi bréf að öllum nem-
endum og kennurum við-
stöddum: 

"Dóms og kirkjumálaráðu-
neytið 
Reykjavík, 25. október 1927 
Á fundi 22. október s.l. hefir 

ráðuneytið ákveðið, að Gagn-
fræðaskólinn á Akureyri skuli 
hjer eftir hafa heimild til þess að 
halda uppi lærdómsdeild menta-
skólans, samkvæmt reglugjörð 
frá 1908, með tveim minniháttar 
breytingum viðvíkjandi aldurs-
takmarki og sumarleyfi. Skal 
þessi deild hafa rjett til að út-
skrifa stúdenta og fari próf 
þeirra, þar-til öðru vísi verður 
ákveðið með lögum, að öllu fram 
eftir ákvæðum gildandi próf-
reglugerða máladeildar menta-
skólans, enda veiti allan sama 
rjett. 
Áður en kemur að prófi næsta 

vor, mun ráðuneytið gefa út 
reglugerð til handa Gagnfræða-
skólanum, vegna þessara áður-
nefndu breytinga á lengd og 
starfsháttum skólans. 

Jónas Jónsson /Sigfús M. 
Johnsen" 

Þegar ráðherrann hafði lesið 
bréfið skýrði hann sína afstöðu 
tilmenntaskólamálsins, en þessi 
heimild sem veitt var með bréf-
inu var ákafiega umdeild. Að 
þeirri ræðu lokinni var honum 

Reglugjörð 
fyrir skólamálfundafjelagsblaðið „Muninn ' 

Blaðið heitir „Muninn". 
l.gr. 

2.gr. 
Blaðið er gefið út af málfundafjelaginu „Huginn", og skal 

það fjölritað, og öllum fjelagsmönnum gefast kostur á að 
eignast það við sannvirði. 

3. gr. 
Stjórn blaðsins skulu skipa tveir menn, og varamenn: rit-

stjóri og gjaldkeri. Skulu þeir kosnir á aðalfundi fjelagsins 
og starfa í samráði við stjórn þess. 

4. gr. 
Ritstjóri skal veita móttöku öllu því er blaðinu berst til 

birtingar, og sjá um útgáfu þess. Gjaldkeri annast afgreiðslu 
alla og innheimtu. 

5. gr. 
Blaðið skal eigi sjaldnar út koma en þriðju hverja viku, og 

aukablöð þegar föng eru á. 

6. gr. 
Efni þess skal ávalt leitast við að hafa sem fjölbreyttast. 

Sögur, kvæði, ritgerðir ýmislegs efnis, fróðleik og skrítlur, 
frumsamið eða þýtt, og skal ritstjóri hafa fengið það í hendur 
8—5 dögum fyrir útgáfudag. 

7. gr. 
Eigi rná í blaðinu birta nafnlausar greinar frá öðrum en 

ritstjóra, en heimilt skal öllum að rita undir dulnefni, þó 
þannig að ritstjóri viti hið rjetta nafn. 

8.gr. 
Stærð blaðsins skal óákveðin, en þó aldrei minni en ein örk 

í fullstóru broti. 

Muninn 1. tbl. 1. árg. 1927. 
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þakkað með dynjandi lófataki. 
Þennan sama dag kom Muninn 

út í fyrsta skipti. Nafnið hefur 
sjálfsagt komið til af því að í 
nokkur ár hafði skólafélagið 
Huginn verið starfandi og þótt 
hefur við hæfi að nefna blað 
skólafélagsins eftir hinum hrafni 
Óðins, en Huginn og Muninn 
voru einmitt hrafnar hans. 
Ritstjóri fyrsta árgangs Munins 

var Karl ísfeld. í fyrsta tölublaði 
varað finna lög Munins og þau 
getur að Kta annars staðar á 
þessari síðu. Einnig voru í blað-
inu smásögur og fréttapistill sem 
var léttur og meira að segja 
nokkuð sniðugur, en það er 
merkilegt vegna þess að yfir 
höfuð voru smásögurnar og 
greinarnar þungar, alvarlegar og 
hátíðlegar. 
Næsta blað kom út nákvæmlega 

viku seinna. Þar var frásögn af 
komu ráðherrans ásamt háfieyg-
um smásögum og ljóðum. Þar 
vekur athygh greinumbaktal og 
kjaftasögur sem heitir "Það er 
sagt". Höfundur kallar sig Gest 
eineygða og er greinin mjög 
skemmtilega skrifuð. 
Aðeins rúmum tveim vikum 

seinna kemur þriðja tölublaðið 
út og er það með svipuðu sniði og 
hin, en þess má geta til gamans 
að þar birtist fyrsta auglýsingin í 
Munin, þar sem auglýst er hrað-
ritunarkennsla. Næstu blöð eru 
með mjög svipuðu sniði og verða 
tölublöð alls átta þann veturinn. 
Karl ísfeld er einnig ritstjóri 

annars árgangs og verða tölublöð 
alls átta, sem skólaárið þar á 
undan, og með svipuðu sniði og 
áður. Muninn er þá fjölritaður og 
yfirleitt 4 tíl 6 blaðsíður að stærð. 
I þessum árgangi ber hæst tvenn-
ar ritdeilur, aðrar um "mennta-
skólann nýja'' og hvaða áherslu á 
að leggja á hverja námsgrein, en 
hinar snúast um hvortprestar 
eða kaupmenn séu hollari 
íslenskri menningu. 
Einar Ásmundsson er ritstjóri 

þriðja árgangs og þá breytist útlit 
blaðsins mikið, farið er að prenta 
það og setja í POB. Þannig verða 
næstu árgangar Munins. Fljót-
lega fer að verða erfitt að fá efni 
í blaðið, ritstjórn þarf að ganga 
eftir fólki til að fá ritsmíðar og 

eru þær þá oftast stflar. Sjaldan 
komu nemendur með efiíi sem 
skrifað hafði verið sérstaklega í 
Munin og þá svo til aldrei að 
fyrra bragði. Þannig hefur efnis-
öfiun yfirleitt gengið hjá rit-
stjórn, jafnt þá sem nú. 
Næstu árin komu yfirleitt átta 

tölublöð út á ári en þegar h'ður að 
kreppunni fer að síga á ógæfu-
hhðina. Aðeins koma út þrjú 
tölublöð af sjöunda árgangi og 
næsta skólaár var hætt að prenta 
Munin og blaðið þess í stað fjöl-
ritað. Með níunda árgangi verður 
sú breyting á útgáfu blaðsins að 
skipuð er ritnefnd í stað rit-
stjórnar og situr þar kennari sem 
einnig er ábyrgðarmaður. Næstu 
árin verða breytingar hægar og 
blaðið nálgast meir tímarits-
form. Þess má geta að í ritnefnd 
fjórtánda árgangs sat Kristján 
Éldjárn, fyrrverandi forseti. 
Blaðið er fremur íhaldssamt 
næstu árin, eða áratugina, engar 
stórbreytingar verða á útgáf-
unni. 
Fertugasti og annar árgangur-

inn er sá síðasti í hinu eldra 
sniði. Næsti árgangur er bylting-
arkenndur í mesta lagi. Fyrsta 
tölublaðið heitir ekki Muninn 
heldur Hælistíðindi, "Útgáfu-
staður Menningarhælið á Akur-
eyri, megin aðstandendur kristi-
legir Marxistar í M.A.". Nú var 
ábyrgðarmaður ekki úr hópi 
kennara heldur nemenda, og 
skyldi engan undra. Blaðið var 
með algjörlega nýju sniði og bak-
síðan var öll lögð undir mynd af 
Karli Marx. Annað tölublað er í 
svipuðum stíl, en það þriðja 
heitir Skólablað M.A. og ábyrgð-
armaður kom úr röðum 
kennara. Þó var blaðið einhhða 
vinstri sinnað og hatrammt í á-
róðri. Þá var tekið á það ráð að 
tvískipta Munin, hann hét 
annars vegar Litli Muninn og 
hins vegar Feiti Muninn. Litli 
Muninn átti að vera stjórnmála-
legt baráttublað og hagsmuna-
málgagnen Feiti Muninn átti að 
birta listrænar ritsmíðar nem-
enda. Feiti Muninn kom sjaldan 
út en Litli Muninn því oftar, 
hann var í breytilegu broti, 
stundum eins og bæklingur, 
stundum eins og dagblað, en 

boðskapurinn var ávallt hinn 
sami. 
Með fertugasta og fimmta ár-

gangi nær byltingin hámarki, á-
byrgðarmenn eru úr hópi nem-
enda og svo fer að blaðið fær heit-
ið Rauði-Muninn. Nafnið er 
prentað í rauðu ásamt hamri og 
sigð og slagorðinu' 'Herinn burt. 
ísland úr Nató.". Á forsíðu 
annars blaðs, var nafnið Muninn 
og á móti því var hakakrossinn 
og undir þyí öllu stóð: EIN 
ÞJÓÐ EITT RÍKI EINN 
FORINGI EINN VILJI! 
í fertugasta og sjötta árgangi 

dofnar heldur yfir byltingunni 
og eitt blaðið er meira að segja 
gefið út af hægri mönnum í skól-
anum. 
í fertugasta og sjöunda árgangi 

fær blaðið aftur nafnið Muninn 
og fer eftir það að nálgast þau 
blöð í sniði sem voru gefin út 
fyrir Byltinguna. 
Fimmtíu ára afmælisblaðið er 

mjög líkt þeim blöðum sem gefin 
yoru út fyrir Byltinguna og Mun-
inn hefur verið með svipuðu 
sniði eftir það. Síðustu fimmtán 
ár eða svo hefur blaðið jafnan 
verið fjölritað í skólanum. Prent-
un hefur verið misgóð og pappír 
fremur óvandaður, enda hefur 
verið leitast við að halda kostnaði 
í lágmarki og engar auglýsingar 
hafa verið í blaðinu til að mæta 
honum. Út af þessu hefur þó 
brugðið síðustu tvö eða þrjú árin 
og meira lagt upp úr útliti og frá-
gangi. 
Muninn er blað Hugins, Skóla-

félags M.A., og samkvæmt 
lögum þess skal hann koma út 
reglulega og vera málgagn félags-
ins og þar með nemenda alha. 
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Hvað er að gerast? 
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Á Brauðskorpunni 
einni saman 

Frá FRAMA 

í þessari grein ætlum við að fara nokkrum orðum um það 
hversu nauðsynlegt er að geta verslað innandyra í vondum 
veðrum, og rifja í því sambandi upp frásögn af frændkonu 
okkar ágætri. 
Frændkona þessi á heima í höfuðborginni okkar, einmitt á 

þeim stað þar sem áður var stutt í búðina á horninu, en sú búð 
er löngu farin á hausinn eins og aðrar búðir á öðrum hornum. 
í stað þeirra er hins vegar risin stór og mikil verslun í hinum 
enda bæjarins, allt saman útreiknað til að ná sem lægstu verði, 
og til að gott sé að versla þar í stórhríð. 
Og svo var það eitt sinn í desemberstórhríð að frændkonan 

varð mjólkurlaus og úr mjög vöndu að ráða. Fyrst er nú til að 
taka að hún er einstætt foreldri (fór frá karlinum því hann var 
farinn að berja hana í framan), og í öðru lagi er hún bíllaus. En 
allt í einu hugkvæmdist henni Brauðskorpan, þessi mikla 
marmarahöll kaupmennskunnar. Svo hún gekk af stað út á 
næstu strætóstoppistöð, í ullarkápu og sérstökum einstæðings 
nælonsokkum sem eru þeim kostum gæddir að nudda og örva 
fæturna svo, að það verður hreinasta unun að ganga. Þegar hún 
svo steig út nálægt Brauðskorpunni umluktu hana svo háir 
ruðningar að ekki sá til neinnar áttar nema upp í loft (en þangað 
sá raunar ekki heldur fyrir hríðinni). En frændkonan lét þetta 
ekki á sig fá. Hún arkaði upp ruðninginn, eða allavega reyndi, 
en ruðningar eru einstæðum foreldrum engu greiðfærari en 
öðru fólki. Þegar upp kom var hún farin að skríða, búin að snúa 
annan ökklann og orðin aum í hnjánum. Þó komst hún niður 
hinum megin, náði taki á ljósastaur og hékk þar eins og 
fyllibytta. Því var ekki að sökum að spyrja, lögreglan stakk 
henni umsvifalaust í steininn, enda ölvun á almannafæri í 
andstöðu við lögin. Þar sat konan fram á morgun, en þegar 
henni var sleppt hafði einn krakkinn drukknað í baðinu, annar 
skorið sig með hnífí, og sá þriðji kveikt í blokkinni. 
Af þessari sögu má sjá nauðsyn þess að hægt sé að versla 

innandyra í stórhríðum. 

Blessaður sé leiðtogi vor. 
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Saga skólans er orðin löng og 
viðburðarík. Með þessari grein 
ætla ég að kynna fyrir nemend-
um, þá helst nýnemum, sögu 
skólans í sem stystu máli. Einnig 
mun ég fjalla aðeins um fram-
tíðaráform í byggingum við skól-
ann. Heiti greinarinnar er "29" 
og kann ýmsum að finnast það 
skrýtið, en það er vegna þess að 
margir atburðir gerðust 29. ein-
hvers mánaðar, þar á meðal á 
Muninn afmæli þann 29. októ-
ber. 

Ýmislegt hefur breyst á þessum 
107 árum sem skólinn hefur 
starfað, t.d. hafa sjö skólameist-
arar verið við völd: Jón A. 
Hjaltalín (1880-1908), Stefán 
Stefánsson (1908-1921), Sigurð-
ur Guðmundsson (1921-1947), 
Þórarinn Björnsson (1948-1968), 
Steindór Jónas Steindórsson 
(1968-1972), Tryggvi Gíslason 
(1972-1986) og núna situr Jó-
hann Sigurjónsson að völdum. 
En þá er tími til kominn að hefja 
ágripið, það hefst á árinu 1887: 

Á Alþingi 1877 var lagt fram 
frumvarp í 6 greinum um stofn-
un gagnfræðaskóla á Möðruvöll-
um og það samþykkt 29. ágúst 
sama ár. Þann 1. október 1880 
var Möðruvallaskóli svo hátíð-
lega settur, og hefst þar með saga 
Menntaskólans á Akureyri eins 
og hann heitir nú. 

Á árunum 1890 til 1900 voru 
uppi ýmsar raddir um að fiytja 
skólann frá Möðruvöllum til 
Akureyrar. Bruninn að Möðru-

Fjósið er nýendurbætt. 

völlum 22. mars 1902 flýtti fyrir 
þessum flutningi. Skólinn var 
um sinn á hrakhólum en þann 
29. apríl 1904 var hafist handa 
við að reisa nýtt skólahús eftir 
teikningum Snorra Jónssonar. 
Nefnist þetta hús nú Gamli skóli 
í daglegu tali nemenda. Um 
haustið sama ár hófst kennsla í 
Gagnfræðaskólanum á Akureyri 
og var húsið tilbúið að fullu síð-
ari hluta árs 1905. Enn vantaði 
þó tvö ár til viðbótar til að hægt 

væri að hefja leikfimikennslu í 
hinu gamla fjósi skólameistara. 
Á næstu árum bætast svo 
kennslustofur við í skólahúsinu 
og ýmsar endurbætur eru 
gerðar. 

Meðal ákvæða í lögum um 
Gagnfræðaskólann á Akureyri 
var grein sem kvað á um það að 
í húsinu skyldu vera vistir fyrir 
um 45-50 manns og voru her-
bergi bæði í kjallara og á jarðhæð 
og síðar á efstu hæð og í risi. 
Vistin í Gamla skóla var notuð 
alveg fram undir 1973, en síðan 
hafa engir nemendur búið í 
gamla skólahúsinu. 

í níu ár, frá því 1921 til 1930 
hafði verið karpað nær hvert ár á 
Alþingi um breytingu á gagn-
fræðaskólanum. Ahugi var 
mikill hjá heimamönnum að 
breyta skólanum í menntaskóla, 
en margir, aðallega syðra, fundu 
því flest til foráttu. Þann 5. apríl 
1930 var þó loks samþykkt 

Það var tími til kominn. 
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-em wír 0 reikningur 
Alreikningur - nútímareikningur 
Iðnaðarbankans 
• sameinarkostitékka-og 

sparireiknings 
• hækkandivextirmeðhækkandi 

innstæðu 
• lánsamdægurs 
• nafniðþittsérprentaðáhvem 

tékka 
• veski, Lykiikort, færslubók o.fl. 

fylgir. 

0 lónaóarbankinn 

Það getur skipt máli að þekkjast. 
Alreikningur gefur aukið öryggi. 
Nafn hvers eiganda er prentað á 
tékkaeyðublöðin og það getur orðið 
stuð fyrir einhvern annan að sanna 
að hann sé ég. 

Hvað finnst þér? 



frumvarp í 21 grein til laga um 
Menntaskólann á Akureyri og 
þar með var hann formlega stofh-
settur. 

Nú fór nemendum sífellt fjölg-
andi og gerðist þá brýnna að 
fá fleiri herbergi fyrir nemendur. 
Þann 27. ágúst 1946 hófst svo 
bygging heimavistarinnar og var 
hún í nær tvo áratugi í byggingu. 
Þá tók við bygging annars húss, 

. en hafist var handa við að reisa 
Möðruvelli 29. júlí 1967. í þessu 
húsi var gert ráð fyrir átta 
kennslustofum og stórum sal 
sem nota ætti undir samkomur 
nemenda og losa átti þar með 
gamla Sal "við mikla og 
hættulega áreynslu, er allt virtist 
ætla niður að keyra undan þunga 
dansandi mannfjölda, svo að gólf 
svignaði og gekk í bylgjum" 
(Saga Menntaskólans á Akureyri 
II, bls.57,d.l). Skólameistara 
Steindóri Steindórssyni var af-
hent húsið tveimur árum seinna, 
29. ágúst 1969, við hátíðlega at-
höfh. Þá var húsinu gefið það 
nafn sem það ber enn í dag. 

Nokkuð erum við nú farin að 
nálgast vora tíma og hefur lítið 
verið um nýbyggingar á vegum 
skólans undanfarin ár, nema þá 
helst viðbyggingin við fjósið sem 

Skúr. 

hýsir verkstæði skólans og var 
tími til kominn að stækka það. 
Aðallega hefur verið unnið að 
endurbótum á húsunum. Þakið 
á gamla skólanum hefur verið 
endurnýjað á síðustu árum, auk 
þess sem tréverki á burstum 
skólans hefur verið komið í fyrra 
horf. Brunaæfingar eru reglu-
lega og var ekki vanþörf á því að 
koma upp brunavörnum í þessu 
82. ára gamla húsi, enda er það 
mjög eldfimt (sjá jólablað Mun-
ins 1986 bls. 34). 

íþróttaaðstaða menntskælinga batnaði til muna eftir að íþróttahöllin var 
tekin í notkun. 

Ekki er það í fyrsta sinn í ár sem 
viðgerð á fjósinu fer fram. Syðsti 
hluti þessa íþróttahúss, þ.e.a.s. 
þar sem sturtuklefarnir eru, var 
á sínum tíma hesthús og fjós 
Jóns Hjaltalín skólameistara. 
Síðar var svo bætt við belg norð-
an við hesthúsið og því sjálfu 
breytt í búnings og sturtuklefa. 
Oftar en ekki hafa sturtu-
klefarnir lekið og skemmt út frá 
sér. Einnig hefur kuldi valdið 
kennslustoppi. Veturinn 1944 til 
1945 fór fram gagnger viðgerð á 
leikfimihúsinu og dugði sú 
viðgerð fram til 1966. "Svo var 
komið haustið 1966 að 
leiknmihúsið var ónothæft vegna 
leka úr baðklefa sem bæði 
eyðilagði einangrun hitaleiðslu 
og setti raflögn í hættu. Þá hafði 
gólfkuldi ætíð verið mesta 
vandamál. Mátti heita að 
stundum væri gólfið svellað á 
morgnana. Ekkert hafði þá verið 
gert til viðhalds húsinu síðan 
stóra viðgerðin fór fram. En nú 
varð ekki undan ekist, er 
yfirmenn brunamála bönnuðu 
notkun hússins, nema viðgerð 
færi fram. Fór þá fram gagnger 
umbót á baðklefa, hitadunkar 
voru einangraðir að nýju og 
komið fyrir dælingu á heitu lofti 
frá kyndiklefa undir gólfið. 
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Nýlega var skipt um þakklæðn-
ingu á norðurhluta Gamla skóla. 
Dugði þetta vel um sinn "(Saga 
Menntaskólans á Akureyri II, 
bls.46,d.2). Greinilegt er að 
ýmislegt hefur gengið á og enn 
gátu kynskiptir bekkir ekki farið 
í leikfimi, en úr því rættist 
nokkru seinna. 
I sumar var unnið að endurbót-

um bæði á sturtuklefa og 
búningsherbergjum og lauk 
þeim rétt áður en kennsla hófst í 
ár. Fjósið er nú orðið hið 
vistlegasta íþróttahús og verður 
sjálfsagt mikil aðsókn að því í ár 
eftir því sem reynsla fyrri ára 
sýnir okkur. 

Viðhald á Möðruvöllum hefur 
ekki verið mikið enn sem komið 
er. Nú er svo komið að járna-
bindingin í veggjum er farin að 

sprengja frá sér steypuna og sést 
víða í ryðgað járn. Búast má við 
að að eitthvað verði farið að 
endurnýja bygginguna. Meðal 
annars eru áform uppi um að 
auka kennslurými og tengjast 
þau öll Möðruvallahúsinu. 

20 af 80 herbergjum heimavist-
ar hafa verið endurnýjuð á und-
anförnum mánuðum og er það til 
mikilla bóta fyrir heimavistar-
búa. Hillum hefur verið fjölgað 
og rúmin hafa verið endurnýjuð. 
Gert er ráð fyrir að eirm gangur 
verði tekinn í gegn í vetur og her-
bergi lagfærð, þá verður anddyri 
málað, teppalagt og svo má lengi 
telja. Heimavistin er fyrir löngu 
orðin of lítil, og er nú bara tíma-
spursmál hvenær hafist verður 
handa við stóra viðbyggingu við 
vistina. í henni mun verða pláss 
fyrir 110 nemendur, 100 í tveggja 
manna herbergjum og 10 í eins 
manns herbergjum. Mun sú við-
bygging bæta mjög úr húsnæðis-
skorti nemenda hér á Akureyri. 

Núna er ekki langt í það að haf-
ist verði handa við byggingu nátt-
úruvísindastofnunar á lóð skól-
ans, nánar tiltekið á fótboltavell-
inum sem er suð-suð-vestan við 
Heimavistina. Mun þessi bygg-
ing hýsa Náttúrugripasafn Akur-

í fyrra var tréverki á burstum 
skólans komið í fyrra horf. 

eyrarbæjar sem nú er í sama húsi 
og Tönlistarskólinn og er í hús-
næðisskorti þar. Einnig verða 
þarna kennslustofur og ýmislegt 
fleira sem við kemur náttúruvís-
indum af ýmsu tagi. Eflaust mun 
þessi stofnun gera Menntaskól-
anum kleift að brydda upp á 
mörgum nýjungum í náttúru-
fræðikennslu og auka við þá hlið 
náttúrufræðideildarinnar sem 
snýr að náttúruvísindum ýmis 
konar. 

Möðruvellir. 

Þá er lokið þessu stutta ágripi. 
Ég vona að þið hafið haft gagn og 
gaman af. 

Jón Hjalti Ásmundsson. 

Síðasta nýbygging við M.A. 

<sv£u0táin. ðtfáfia. 4 3 



Heyrðu mig Þorvaldur. 
Viðtal við nýnema 
Tfexti og myndir: Ritstjórn 

Eitthundraðogsjötíu ný-
nemar hófu nám við skól-
ann í haust. Eftir eilitla 
erfiðleika tókst okkur að 
góma einn þeirra og spurð-
um hann spjörunum úr. Að 
vanda hófum við spurn-
ingahríðina gáfulega: 

Hvað heitirðu og hvaðan 
kemurðu Þorvaldur? 
Þorvaldur Lúðvík Sigurjóns-
son, ég er frá Akureyri. 

I hvaða skóla varstu Þor-
yaldur? 
Ég var í Gagnfræðaskóla 
Akureyrar. 
Hvernig finnst þér skólinn 

enn sem komið er, finnst 
þér hann erfiður Þor-
valdur? 
Nei, nei. Þetta gekk í rauninni 
eins og það átti að gera. Ég 
held að þetta sé ekkert 
erfiðara en maður fékk að 
heyra. Það sem gildir er að 
læra heima og vera bara 
fyrirmyndarnemandi, a.m.k. 
á meðan maður er að komast 
af stað. 
Eru námsgreinarnar 

ekkert erfiðar að þfhu mati 
Þorvaldur? 

Jú jú, þetta er náttúrulega 
ekkert spaug, það er þá bara 
að læra heima, læra það sem 
maður er ekki nógu sleipur í. 
Ertu búinn að ganga í 

eitthvert félag í skólanum 
Þorvaldur? 
Nei ég var veikur þegar kynn-
ingin var í Möðruvallakjallara 
en ég ætla mér að ganga í 
FRÍMA. 

Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson. 

Hvaða fög finnst þér 
skemmt ilegust Þorvaldur? 
Ég er í raun ekki búinn að gera 
það upp við mig, jarðfræðin er 
vafalaust leiðinlegust, það má 
undirstrika það... Ég veit það 
ekki, ég hef grun um að þau 
séu öll sömul jafnleiðinleg. 

En er ekkert fag sem er 
skemmtilegt Þorvaldur? 
Ja.. . Ég held að það sé ekkert 
fag sem ég er í núna sem skar-
ar fram úr í skemrtitilegheit-
um. Þau eru öll miserfið og 
auðvítað er skemmtilegast í 
þeim fögum sem manni geng-
ur vel í. 

Ertu búinn að ákveða á 
hvaða braut þú ætlar Þor-
valdur? 
Já ég stefni á náttúrufræði-
braut, hvað sem verður svo úr 
því. 
Hvernig fannst þér busa-

yígslah Þorvaldur? 
Ég var eindregið á móti þessu. 
Ég var nú veikur þegar ég var 
vígður og vígslan gekk ágæt-
lega framan af, en þegar við 
áttum að fara að ganga niður í 
bæ öll alveg hundvot og í 
þessu slagveðri sem var, þá 
hitnaði m é r n ú í hamsi. Það 
var örugglega minni mæting á 
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busaballið vegna þess að fólk 
hreinlega veiktist eftir þessa 
vígslu. Ég veit að sumir lágu 
bara í flensu yfir helgina út af 
þessari vígslu. Manni kólnaði 
íþessari göngu. 
Finnst þér þetta vera of-

beldisathöm, eins og segir 
t.d. í blöðunum Þorvaldur? 
Nei ég held að þetta sé nokkuð 
sem alhr þurfa og verða að 
ganga í gegnum. Mér finnst 
sjálfsagt að svona athöfn skuh 
vera til að vígja busa inní tölu 
nemenda. 
Hvernig finnst þér bekk-

urinn sem þú ert í, fyrsti e, 
Þorvaldur? 
Hann er alveg ágætur. 
Hvar stendur þú í pólitík-

inni Þorvaldur? 
Æth ég telji mig ekki til hægri-
kants. 
Heldurðu að skólinn eigi 

eftir að breyta þeim skoð-
unum Þorvaldur? 
Nei ég verð að segja að ég hafi 
ímugust á þessum vinstri 
skoðunum. 
Ætlar þú að láta til þfri 

taka innan FRÍMA, gerast 
virkur í stjórneðareyna t.d. 

að verða formaður seinna 
meir Þorvaldur? 
Ég er nú ekki genginn í félagið 
ennþá þannig að það er ó-
mögulegt að segja en ég er 
metnaðargjarn að eðhsfari, 
það gæti kannski endað 
þannig einhvern daginn. 
Verðurðu virkur í félags-

lífinu f vetur Þorvaldur? 
Já ég hef alltaf verið virkur í 
svoleiðis löguðu, er mikill 
ballmaður og annað, mikill 
gleðimaður! 
Hver eru annars þín helstu 

áhugamál, svona fyrir utan 
skólann Þorvaldur? 
Áhugamál mitt er flug og allt 
sem lýtur að fiugvélum. 
Hefurðu þá eitthvað lært 

að fljúga Þorvaldur? 
Já ég er búinn að vera í svif-
flugi í 3 ár og er kominn með 
syifflugmannspróf. 
í svifflugi segirðu, er það 

ekki hreint og klárt sjálfs-
morð, stórhættulegt Þor-
valdur? 
Nei, þetta er aUs ekki hættu-
legt. Það var gerð könnun í 
Þýskalandi á því hverjar aðal-
orsakir slysa á svifflugmönn-

um væru, en Þýskaland er eitt 
mesta svifflugland í heimi. 
Það kom í ljós að svifflugmenn 
slösuðust oftar á leiðinni til 
eða frá fiugvöllunum en á vell-
inum sjálfum eða í loftinu, 
þannig að þetta er ekki hættu-
legt, hvorki fyrir stelpur né 
stráka. 
Er eitthvað um stelpur í 

félaginu Þorvaldur? 
Það tóku tvær stelpur sólópróf 
(einflugspróf) í sumar og eru 
þær þær fyrstu í nokkur ár. 
Strákar virðast loða meira við 
þetta. 
Er þetta dýrt fyrir nema 

Þorvaldur? 
Ef stunda á flugið vel er það 
náttúrulega dýrt, en það er 
ekkert dýrara en aðrar íþróttir 
t.d. skíðaiðkanir. Mesti 
kostnaðurinn er meðan verið 
eraðlæra, vegna þess að það 
þarf að taka marga flugtíma á 
stuttum tíma til að öðlast 
þekkingu og reynslu, en síðan 
þarf að halda þekkingunni við 
og auka hana með tímanum. 

Við þökkum nýnemanum 
Þorvaldi kærlega fyrir 
spjallið. 

'U I 

Þeir vekja athyglL-
Skírteinismyndir viö öll tækifæri finri 

•JL LJOSMVNDASTQFA 
Sími 96-23464 
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Ratúb: 

Satann 
Satann satann satann 
satann satann sátann 
satann sátann sérann 
sérann satann sátann 
satann satann satann. 
Hvar satann? 

ÓPJ 

Rúmtákn 
Hugsanir hans 
voru sem straumþungt fljót í leysingum. 
Líðan hans var sem ónýtur súperbolti 
"fenginn úr kókópöffspakka". 

Hví, 
hví þarf ég... 
Hann varp öndinni. 
Hljóðið bergmálaði í tómum klefanum. 
Honum fannst sem þúsundir pleimóbilkalla 
ofsæktu sig. 

Hann klóraði sér í..., 
prumpaði, sofnaði. 

TNT 
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Martröð 
Ég var bestur. 
Ég stóð á tindi frægðar 
og ódauðleika. 
Allir dáðu mig. 
Ég hafði allt * 
líka hamingju. 

Þá vaknaði ég af 
MARTRÖÐINNI 
og allt var eins 
og áður. 

Tannburstarnir flugu 
yfir rúminu 
og hárburstinn 
var að binda skóna 
mína saman undir rúmi. 
Ljóti kallinn stóð yfir mér 
með handsprengjur, skriðdreka, hríðskotabyssur. 
Ég var ánægður. 
Ég var vaknaður af martröðinni. 

Venjulegi maðurinn 
og grænu vinirnir hans. 
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Fjárhagsáætlun 
Frá gjaldkera Hugins 

Ágætu skólafélagar. 

Mig langar sem gjaldkera 
skólafélagsins til að spjalla 
svolítið um nýsamþykkta 
fjárhagsáætlun fyrir skólaárið 
1987-88 og gera grein fyrir því 
hvernig hún varð til. 
Samkvæmt ráði frá 

skólameistara notuðum við þá 
aðferð við að semja 
fjárhagsáætlunina, að við 
framreiknuðum um 25% 
álögð gjöld frá í fyrra. Síðan 
tókum við hvern gjaldalið 
fyrir sig, eins og hægt er að 
sundurliða þá, og áætluðum 
fyrir okkar tímabil með 
hliðsjón af eyðslu frá fyrra ári 
og framfærsluvísitölu, u.þ.b. 
25%. Þannig er þessi nýja 
fjárhagsáætlun til orðin. 
Ég vona svo bara að okkur 

megi takast að nota þessa 
peninga ykkar til að 
skipuleggja kröftugt og gott 
félagslíf í vetur, en það gerist 
ekki nema fólk sé viljugt til 
starfa og vona ég svo 
sannarlega að súverðiraunin. 

Lifið heil. 

Sturla Fanndal 

HUGINN 
SKÓLAFÉLAC MENNTASKOLANS A AKUREYRI 

Fjárhagsámtlun skólaárifl 1987-1988: 

Tekjur Gjóld 

1. Alogö gjðld á aemendur 847.000.00 

2. Peningaeign 12.10 45-753-00 

3. Styrkir til félaga 190.000.00 

4. LisUdagar 90.000.00 

5. Simakostnaflur 40.000.00 

6. Skólasamskipti 180.000.00 

7. Máirundastarfsemi 70.000.00 

8. Taekjakaup og viðhaldið (!) 40.000.00 

9. Endurskoflun 20.000.00 

10. Skálasjóður (10X af stólaf.gjolduni) 84.700.00 

11. Bókasafnssjóflur (5« af skólaf-gjöldum) 42.350.00 

12. Tmis kostnaflur 35.000.00 

13. Varasjóður 100.703.20 

alls 892.75320 892.753-20 

a. 
Sturla Fanndal Birkisson 

gjaidkeri 
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Megi Muninn lifa 
önnur sextíu ár. 

Sþorthú^icl 

Tilkynning: 

VIÐ SELJUM 
BÆKUR . . . 

JONASAR sfjlíiViÍi 
Hafnarstræti 108 - 602 Akkureyri - Pósthólf 660 
Sími 96-22685 - Nafnnr. 1376-0144 

Leikfangaúrval 
í sérflokki 
„Garfield" í mörgum 
stærðum og gerðum 

Leikföng fyrir alla 
aldurshópa. 

janga-
niatmkirinn 
Haf narstræti 96 - Sími 96-27744 - Akureyri 
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Af hverju grænir snúðar? 
Höfundur: Sæ.Si. 

Eitt sinn bjuggu karl og kerling í koti Sínu. Sína, eigandi 
kotsins hét reyndar fullu nafni Hansína Sigurðardóttir en var 
oftast kölluð Sína Sig. Hún þjáðist af kvensjúkdómi sem nefnist 
legsteinar og þurfti hún því oftað leggjast fyrirvaralaust á 
sjúkrahus og slík skyndilega var af þeirri tegund rúmlega sem 
henni líkaði verst við. Þetta hafði slæm áhrif á sálarlíf hennar 
og af þeim orsökum snerist hún oft á hæli. Sína átti eiginmann, 
en hann datt í drullupytt og drukknaði því þetta var engin 
smáformaður. Sonur Sínu stundar hins vegar ahfuglarækt í 
Kolbeinsey og elur hina bústnu fuglategund kepp-endur. Svo 
við snúum okkur aftur að karh og kerhngu þá áttu þau einnig 
við ýmis hkamleg vandamál að stríða. Karhnn fékk til dæmis 
árlega mikið og stórt munnangur, svokallað ár-angur og í shku 
ástandi varð hann oft alveg ár-óður. Eitt sinn í slæmu kasti, tók 
hann bflinn og vildi yfir ás-aka en ók á-stand sem stóð upp úr 
veginum. Hlaust af því mikið slys á mönnum um heim aUan og 
víðar. Karhnn þótti of hættulegur umhverfi Sínu og annarra 
vandamanna og var því stungið í svartholið. Þar hlaut hann 
öðrum föngum fremur mikla ástúð og umhyggju og fékk því 
viðurnefnið ást-fanginn. Er kerhng frétti þetta settist hún í 
eldstóna og varð öskuvond. Því næst hljóp hún tilbygg-Inga, 
sem var kornbóndi á næsta bæ, og hrópaði upp yfir sig 
"Karlinn varð ær-Ingi, á leið út í búð-Ingi, og nú hefur hann 
mannorð sitt svert-Ingi". Þau ákváðu svo að fara saman á 
Dagskrána en það er krá sem Dagur á Akureyri hefur nýlega 
opnað skammt norð-austur af Langanesi. Þar drukku þau sig 
djö-full og síðan hefur aldrei spurst til þeirra. Karlinn losnaði 
fljótlega úr varðhaldinu en fyrir mistök losnaði hann líka úr 
nærhaldinu. Það tafði ekki hið minnsta fyrir honum og hann 
lagði upp í langferð og samdi af því tilefni ferða-lag við eigin 
texta. 
Á leið sinni hitti hann undarlega veru sem kvaðst vera fjarvera 

og hún dró hann niður í heimkynni sín í fjörunni og tók þegar 
til við að sauma nýtt nærhald handa karli, en vegna skorts á 
efhisvöntunarleysi nægði það ekki nema í framhald, svona rétt 
til að hylja fram-leiðsluna. Þeim varð vel til vina og hófu saman 
álarækt í formum og eru þaðan komnir hinir víðfrægu formálar. 
Búskapurinn blómstraði og þau seldu ála í sumar-búðir en ekki 
þó allar. 
Þau urðu rík og settu or-gel í hárið og þó fjarveran hefði aldrei 

bragðað vín og karlinn ekki drukkið lengi þá duttu þau samtíða 
án teljandi meiðsla. Karhnn sleit að vísu nauð-syn í hægri fæti 
en þau tókusamt til við að klára-vín allt er karlinn hafði átt en 
hann var blautur mjög í sínum yngri árum og var til dæmis 
drykk-felldur á barnaskólaprófi. Karhnn tók nú að horast 
niður og varð ó-gildur mjög.Hann lést skömmu síðar og var 
settur á líkhúsið þar sem búa ná-búar eins og að líkum lætur. 
Þar var hann færður úr öllum fötunum jafntyfirhöfnum sem 
undirbúningi. Honum var loks í mold-varpað og síðan ekki 
söguna meir. 
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Lög Hugins 
NAFN OG TILGANGUR 

1. Félagið heitir HUGINN og 
er skólafélag Menntaskólans 
á Akureyri. 

2. Stjórn skólafélagsins er 
nemendaráð M.A. 

3. Félagar eru allir reglulegir 
og óreglulegir nemendur skól-
ans, nema öldungardeildar-
nemar. Skulu þeir greiða 
félagsgjald sem nemendur 
ákveða í kosningum ár hvert 
að loknum umræðum á skóla-
fundi þar sem fram skulu 
koma tillögur um félagsgjöld 
frá stjórn Hugins. Kjörstjórn 
sjái um undirbúning kosning-
anna, framkvæmd þeirra og 
talningu atkvæða. Félagsgjöld 
skólafélagsins skulu innheimt 
á sama hátt og önnur skóla-
gjöld. Öllum öldungardeild-
arnemum og kennurum skal 
þó heimilt að greiða skóla-
félagsgjöld hafi þeir áhuga á 
að starfa að félagsmálum 
innan skólans. 

4. Félagsgjöldum Hugins skal 
eingöngu varið til félagsstarf-
semi á vegum skólans. 

5. Gjalddagi skólafélags-
gjalda er 1. vetrardagur og 
eindagi þeirra 1. nóvember. 

6. Til staðfestingar þess að 
gjaldið hafi verið greitt skal 
afhent sérstakt skóla- og fé-
lagsskírteini með fullu nafni, 
lögheimili, nafnnúmeri, fæð-
ingardegi og ári, stimplaðri 
mynd af viðkomandi aðila og 
öðrum þeim upplýsingum 
sem nauðsynlegar kunna að 
þykja. Þetta skírteini gefa út í 
sameiningu skólastjórn og 
skólafélagsstjórn. 

7. Tilgangur félagsins er að: 
1) gæta hagsmuna nemenda 
gagnvart skólayfirvöldum og 
ráðuneyti og virkja nemendur 
til baráttu fyrir hagsmunum 
sínum. Skal það starfrækja 
hagsmunaráð sem hafi þetta 
verkefni með höndum. 
2) gefa út blað er auðveldi fé-
lagsmönnum að koma á fram-
færi skoðunum sínum og á-
hugamálum í rituðu máli. 
3) styðja við bakið á annarri 
félagsstarfsemi í skólanum 
eftir föngum og skulu þau fé-
lög innan skólans sem fá styrk 
frá skólafélaginu halda ná-
kvæmt bókhald yfir fjárreiður 
sínar. 

II 
STJÓRN FÉLAGSINS 

1. Stjórn félagsins skal skipuð 
sjö mönnum: formanni, ritara 
og gjaldkera, auk forseta 
hagsmunaráðs, ritstjóra 
Munins, formanni málfunda-
félags Hugins og skemmtana-
stjóra sem eru meðstjórn-
endur. Allir þeir sem skipa 
stjórnina hafa jafnan atkvæð-
isrétt á stjórnarfundum. 

2. í verkahring stjórnarinnar 
er að: 
1) semja fjárhagsáætlun fyrir 
starfárið, áætla félagsgjöld í 
samræmi við hana og dreifa 
áætluninni til nemenda sólar-
hring áður en hún er borin 
undir nemendur til sam-
þykkis. 
2) boða til skólafunda. 
3) sjá um málfundastarfsemi. 
4) sjá um kosningu formanna 
þeirra klúbba og félaga sem 
upp kunna að koma að hausti. 
5) Skólafélagsstjórn skal sjá 

um að boða til fundar með 1. 
bekk í rðbyrjun hvers skóla-
árs. Æskilegt er að það gerist 
innan 10 daga frá skólasetn-
ingu. Á þessum fundi skal 
kjósa fulltrúa 1. bekkjar í rit-
stjórn Munins, einn fulltrúa í 
hagsmunaráð og formann 1. 
bekkjar. 

3. Gjaldkeri sér um fjárreiður 
félagsins og um að færa yfir 
þær nákvæmt bókhald. Hann 
skal gera grein fyrir öllum 
helstu útgjalda- og tekjuliðum 
skólafélagsins, í hverju tölu-
blaði Munins. 

4. Skemmtanastjóri skal sjá 
um skipulagningu tímatöflu á 
Möðruvallakjallara. Auk þess 
skal hann sjá um kvöldvökur 
og framkvæmdir á öðrum 
skemmtunum á vegum skóla-
félagsstjórnar. 

5. Að öðru leyti skiptir stjórn-
in með sér verkum. 

6. Stjórnin skal birta reikn-
inga endurskoðaða af löggilt-
um endurskoðendum í lok 
hvers kjörtímabils. 

7. Stjórnin skal sjá um að í lok 
hvers skólaárs verði birtir 
endurskoðaðir reikningar 
félaga þeirra sem skólafélagið 
styður fjárhagslega. Tveir 
endurskoðendur skulu kosnir 
til verksins úr röðum nem-
enda á aðlfundi II. 

8. Stjórnin skal ekki veita 
styrki til einstakra félaga 
nema þau hafi skilað endur-
skoðuðu bókhaldi fyrir síð-
asta starfsár. Nýstofnuð félög 
geta sótt um styrk. 

9. Stjórnin skal í byrjun skóla-
árs sjá um að kynna fyrir 
nemendum félagsstarfsemi þá 
sem fram fer innan skólans. 

10. Stjórnin skal a.m.k. einu 
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sinni á önn halda fund með 
formönnum félaga og öðrum 
framámönnum í félagslífi 
skólans til samræmingar á fé-
lagsstarfi annarinnar. 

III 
HAGSMUNARÁÐ 

1. Ráðið heitir hagsmunaráð 
Hugins. 

2. Hagsmunaráð fjallar um og 
gætir (sameiginlegra) hags-
muna nemenda, gagnvart 
þeim sem standa að og sjá um 
skólann og skólastarfsemi, í 
umboði stjórnar skólafé-
lagsins. 

3. Hagsmunaráð fjallar um: 
1) breytingar á kennsluhátt-
um og öðrum starfsháttum 
skólans í samráði við skóla-
stjórn. 
2) vandamál sem upp kunna 
að koma í sambandi við al-
menn skólastörf. 
3) önnur mál sem einstakir 
nemendur eða skólastjórn 
æskja að hagsmunaráð taki 
afstöðu til. 

4. Hagsmunaráð er skipað 
fimm mönnum, forseta og ein-
um manni úr hverjum bekk að 
auki. Þeir skulu kosnir á aðal-
fundi II, nema fulltrúi 1. 
bekkjar. 

5. Hagsmunaráð leitast við að 
útvega afslátt í verslunum 
bæjarins, félögum til handa, 
og birtir upplýsingar þar um 
til nemenda. 

6. Hagsmunaráð hefur rétt til 
að skipa nefndir eða einstakl-
inga til starfa við hagsmuna-
mál. 

7. Hagsmunaráð felur forseta 
sínum að krefjast skóla-
fundar, ef það vill fá álit 
nemenda á einstökum málun, 
sem skólastjórn hefur til með 

ferðar. Fulltrúar nemenda 
túlka svo aftur niðurstöður 
skólafundar þar. 

8. Hagsmunaráð skal afia 
upplýsinga og gagna eftir 
föngum um þau mál sem 
liggja fyrir skólafundum. Slík 
gögn skulu hggja fyrir á fund-
unum. 

9. Hagsmunaráð skal taka af-
stöðu til viðbragða skólas-
tjórnar (eða viðkomandi aðila) 
við ályktunum skólafundar 
og taka ákvarðanir ásamt 
stjórn félagsins um hugsan-
legar aðgerðir, máhnu til á-
réttingar. 

10. Hagsmunaráð skal sjá um 
skipun fulltrúa nemenda í 
skólastjórn samkvæmt úrsht-
um kosninga á aðalfundi II. 

IV 
SKÓLABLAÐIÐ MUNINN 

1. Blað skólafélagsins heitir 
Muninn. 

2. Efni þess skal ávallt leitast 
við að hafa sem fjöbreyttast. 

3. Auk ritstjórans skal rit-
stjórn blaðsins skipuð sex 
nemendum, einum fulltrúa úr 
hverjum bekk og tveimur að 
auki. Skulu þeir kosnir á aða-
lfundi II, nema fulltrúi 1. 
bekkjar. 

4. Ritstjóri blaðsins skal vera 
ábyrgðarmaður þess. 

5. Ritstjórn á rétt á því, að 
nota fullt nafn. Leyfilegt er að 
birta dulnefni. 

6. Skólafélagið styður ekki 
fjárhagslega önnur blöð en 
Munin. 

7. I blaðinu skal birta reikn-
inga skólafélagsins eins og 
kveðið er á um í II.3 

V 
MÁLFUNDAFÉLAG 
HUGINS 

1. Félagið heitir Málfunda-
félag Hugins. 

2. Félagar eru allir félagar 
Hugins. 

3. Tilgangur félagsins er að 
gefa mönnum kost á að æfa sig 
í ræðumennsku og framsögn 
og skal félagið ná tilgangi 
sínum með því að halda fundi 
eins oft og stjórn þess þykir 
tilefni gefa til. Þar inn í skal 
falla mælskukeppni og e.t.v. 
sameiginlegir málfundir með 
öðrum skólum. Auk þessa 
skal félagið efna til mælsku-
námskeiða. 

4. Stjórn félagsins skipa fimm 
menn: Formaður, ritariogþrír 
meðstjórnendur. Formaður er 
kosinn á aðalfundi II. Aðrir 
meðhmir stjórnarinnar eru 
kosnir af félögum í M.F.H. á 
aðalfundi félagsins. 

5. Stjórn málfundafélagsins 
skal skipta með sér verkum. 
1) Formaður skal hafa stjórn 
félagsins á hendi sér ásamt 
öðrum stjórnarmeðlimum. 
Formaður er fundarstjóri á 
málfundum nema hann skipi 
annan í sinn stað. 
2) Ritari skal halda gjörðabók 
félagsins og rita í hana fundar-
gerðir, er samþykktar hafa 
verið á fundum. Skal hann 
einnig vera fundarritari sé 
ekki annar skipaður í hans 
stað. 
3) Meðstjórnendur skulu að-
stoða við val efnis og allan 
undirbúning funda. 

6. Reglusemi skal gætt í hví-
vetna á fundum félagsins og 
skal fundarstjóri styðjast við 
almenn fundarsköp. 
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VI 
UM BEKKJARRÁÐ 

1. Kjörstjórn sér um að kosin 
séu bekkjarráð í upphafi 
hvers skólaárs. 

2. Fulltrúar bekkjardeilda, 
nema 1. bekkjar, skulu sjá um 
að kosnir séu formenn 
bekkjarráðanna innan 10 
daga frá skólasetningu. Hver 
bekkjardeild velur síðan einn 
fulltrúa í ráðið. Sé fjöldi bekk-
jardeildaójöfn tala, er formað-
ur jafhframt fulltrúi sinnar 
deildar, annars þarf hans 
deild að velja viðbótarfulltrúa 
í ráðið. 

3. Bekkjarráðin eru ekki 
undir stjórn eða áhrifum 
skólafélagsins. 

VII 
SKÓLAFUNDIR 

1. Skólafundir fjalla um hags-
munamál nemenda, embætt-
isafglöp, svo og ýmis önnur 
mikilsverð mál, sem upp 
kunna að koma. Skólafundir 
eru æðsta vald nemenda í öll-
um málum nema lagabreyt-
ingum. 

2. Formaður skólafélagsins og 
stjórn þess hafa rétt til að boða 
til skólafunda. Auk þess á 
forseti hagsmunaráðs kröfu á 
að boðað verði til skólafunda. 
Skal hann sjá um val á frum-
mælanda á slíkum fundum. 
Einnig er skylt að boða til 
skólafundar ef 10% nemenda 
fara fram á það. 

3. Skólafundir skulu boðaðir 
með minnst tveggja kennslu-
daga fyrirvara. Þeir skulu 
boðaðir með ýtarlegri dags-
krá. 

4. Formaður Hugins setur 
skólafundi og skipar fundar-

stjóra. Kennarar hafa mál-
frelsi á skólafundum en ekki 
atkvæðisrétt. Að öðru leyti 
gilda almenn fundarsköp á 
skólafundum. Einfaldur 
meirihluti atkvæða nægir til 
að samþykkja ályktanir 
skólafundar. 

VIII 
AÐALFUNDIR OG 
EMBÆTTISMANNA-
SKIPTI 
1. Aðalfundi skal halda í 
tyennu lagi: Aðalfund I og II. 
Á aðalfundi I skal fjallað um 
lagabreytingar en á aðlfundi II 
skal kosið í öll embætti skóla-
félagsins. Hvorn aðalfund 
skal boða með minnst viku 
fyrirvara. 

2. Aðalfund I skal eigi halda 
síðar en 30. nóvember ár 
hvert. Skal þar fjalla um laga-
breytingar. 

3. Um aðalfund I gilda eftir-
talin ákvæði: 
rðl) Formaður félagsins setur 
fundinn og stýrir honum. 
2) Einfaldur meirihluti nægir 
til að samþykkja lagabreyt-
ingar. 
3) Heimilt er á aðalfundi að 
bera upp breytingartillögur 
við tillögur til lagabreytinga 
og viðaukatillögur við þær til-
lögur. 
4) Aðalfundur I er því aðeins 
gildur, að fullur fjórðungur 
félaga sæki hann. 
5) Að öðru leyti gilda almenn 
fundarsköp á aðalfundi I. 

4. Um aðalfund II (kjörfund): 
Kosningar. Aðalfundur II skal 
haldinn eigi síðar en viku fyrir 
páska og skal þá kosinn for-
maður félagsins, forseti hags-
munaráðs, gjaldkeri, ritari, 
ritstjóri Munins, hagsmuna-
ráð, ritstjórn Munins, tveir 
fulltrúar í skólastjórn, tveir 
endurskoðendur og fimm 
fulltrúar í bókasafnsnefnd. 

5. Um kosningar skulu gilda 
eftirtalin ákvæði: 
1) Kjörstjórn sér um að fram-
boð berist í öll þau embætti 
sem kjósa skal í. Þetta hindrar 
þó eigi að önnur framboð ber-
ist. 
2) Framboð skulu tilkynnt 
kjörstjórn eigi síðar en viku 
fyrir aðalfund II. Framboð 
sem síðar eru tilkynnt eru ó-
lögleg. 
3) Hverju framboði skal fylgja 
hsti með minnst 10 og mest 25 
meðmælendum. 
4) Kjörstjórn skal birta opin-
berlega öll lögleg framboð, 
undir sínu nafhi, innan sólar-
hrings frá því framboðsfrestur 
rennur út. 
5) Kjörstjórn sjái um undir-
búning kosninganna, fram-
kvæmd þeirra og talningu 
atkvæða. 
6) Kjörstjórn skal gæta þess 
vandlega að kosning fari fram 
samkvæmt fundarsköpum að 
öðru leyti en hér greinir. 
7) Þegar fleiri en einn eru í 
framboði til einhvers embætt-
is, skal kjörstjórn sjá um að 
gera kjörseðla með áletruðum 
nöfnum þeirra, sem í fram-
boði eru, í dreginni röð. Kjós-
endur skulu krossa við þá 
sem þeir kjósa. Ef krossað er 
við fleiri en kjósa á er seðilhnn 
ógildur. 
8) Við allar kosningar gildir sú 
regla, að hafi enginn náð 
hreinum meirihluta atkvæða, 
skuh kosið að nýju milh 
þeirra tveggja sem flest at-
kvæði fengu. 

6. Embættismannaskipti 
skulu fara fram þremur 
vikum fyrir síðasta kennslu-
dag vetrarins. Þó skulu full-
trúar nemenda í skólaráði og 
fuUtrúar 4. bekkjar í hags-
munaráði og ritstjórn sitja til 
vors. 

7. Nýkjörinni stjórn er skylt 
að fylgjast með störfum frá-
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farandi stjórnar frá því paska-
leyfi er lokið. Einnig er eldri 
stjórn skylt að starfa með 
þeirri nýju, eftir að hún hefur 
tekið við, óski hún þess. 

IX 
KJÖRSTJÓRN OG 
LAGANEFND 

1. Kjörstjórn skal tilnefnd af 
stjórninni í byrjun skólaárs. I 
henni skulu eiga sæti for-
maður og tveir meðstjórn-
endur. 

2. Kjörstjórn skal sjá um allar 
kosningar innan skólafélags-
ins, bæði á reglulegum kjör-
fundi, þ.e.a.s. aðalfundi II og 
einnig ef embættismaður 
segir af sér eða hverfur úr 
embætti af öðrum orsökum. 

3. Stjórn félagsins skipar laga-
nefnd. Skal hún skipuð 5 
mönnum. Nefndin endur-
skoðar lög félagsins og gerir 
tillögur til lagabreytinga eftir 
því sem hún sér ástæðu til . 
Þetta hindrar þó ekki að ein-
stakir félagar geti borið 
fram tillögur til lagabreytinga. 

4. Laganefnd skal sjá um út-
gáfu lögbókar hvert ár. 

KOSNINGARÉTTUR 

1. Við kosningu formanns, rit-
ara, gjaldkera, ritstjóra Mun-

ins, tveggja ritstjórnarfull-
trúa, forseta hagsmunaráðs, 
skólastjórnarfulltrúa, endur-
skoðenda og bókasafns-
nefndar skulu allir félagar 
hafa jafnan kosningarétt. 

2. Við kosningu fulltrúa í 
hagsmunaráð og ritstjórn 
Munins hafa þeir einir kosn-
ingarétt sem eru í sama bekk 
og kjósa á fulltrúa fyrir. 

3. Við kosningu formanna 
bekkjarráðanna hafa fullrtúar 
bekkjardeildanna einir kosn-
ingarétt. Við kosningar full-
trúa bekkjardeildanna hafa 
einungis þeir kosningarétt 
sem eru í deildinni sem kjósa 
á fulltrúa fyrir. 

XI 
REFSIÁKVÆÐI 

1. Embættisafglöp teljast: 
1) Alvarleg brot á lögum 
skólafélagsins. 
2) Að ákvæðum þeirra sé ekki 
fúllnægt. 
3) Endurtekning á alvarlegum 
skyssum í starfi. 
4) Sóun á fjármunum. 
5) Áberandi framtaksleysi í 
starfi. 

2. 10% félaga geta borið fram 
skriflega vantraustsyfirlýs-
ingu á sérhvern í stjórninni 
eða hana í heild. Sama gildir 
um hagsmunaráð og ritstjórn 
Munins. Yfirlýsingu þessari 
skal komið til formanns kjör-

stjórnar. Skal hann þá boða til 
skólafundar um máhð. Um 
slíka skólafundi gilda eftir-
talin ákvæði: 
1) Formaður kjörstjórnar 
setur þá fundi og stýrir þeim. 
2) Forsvarsmenn vantrausts-
tillögunnar skulu gera ýtar-
lega grein fyrir henni. 
3) Sá embættismaður eða þeir 
embættismenn sem á (eiga) í 
hlut að máli, hefur (hafa) rétt 
til að verja mál sitt þar, svo að 
allar hliðar málsins komi í 
ljós. 

3. Ef vantrauststillaga hlýtur 
meirihluta greiddra atkvæða, 
skal kjörstjórn sjá um kosn-
ingu nýs embættismanns. Sú 
kosning fari fram eigi síðar en 
viku frá atkvæðagreiðslunni 
um vantraustið. 

XII 
GILDISTAKA OG 
VAFAATRIÐI 

1. Komi upp ágreiningur um 
túlkun laganna, skal laga-
nefnd skera úr. 

2. Fastsettar dagsetningar 
geta færst til verði röskun á 
starfi skólans og skal laga-
nefnd þá skera úr. 

3. Lög þessi öðlast þegar gildi. 

^ Þ a ð er glás a3"~V 
C læra heima. Ég ) 
S. byrja bráðum..^<i» 
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Dularfullu kattahvörfin 
Eftir græna manninn og venjulegu vinina hans 

-Þá eru það dularfullu katta-
hvörfin, 78. kafli. í Breiðholti 
tapaðist köttur, svartur með 
hvíta bringu, ljósbrúna rófu 
og grænan trefil, haha! Finn-
andihringklikk!... 
Leiðinlega fyrirmyndarút-

varpsstöðin þagnaði skyndi-
lega þegar Haukur slökkti á 
litla mónóútvarpinu sínu. 
Hann horfði augnabhk út um 
gluggann en snéri sér síðan 
snögglega við. Hann leit á 
kjötleifarnar á eldhúsbekk-
num, bölvað drasl. Hann 
beygði sig niður, dró út skúffu 
og tók upp plastpokarúllu. 
Hann leit augnablik á leifar-
nar, en gekk síðan hvatlega að 
eldhúsbekknum og mokaði 
leifunum ofan í poka og henti 
honum í ruslagatið frammi í 
stigahúsinu. Haukur henti sér 
ofan í leðurhægindastól og 
andvarpaði. Þetta hafði verið 
virkilega erfiður málsverður. 
Hann hentist skyndilega upp 
úr stólnum og reif upp hurð-
ina á eldhússkápnum, teygði 

sig í lítinn pakka og tók úr 
honum tannstöngul. Á leið 
sinni að hægindastólnum 
kveikti hann á útvarpinu. 
—Hér er önnur tilkynning um 
týndan kött.. .klikk. 
Hann slökkti aftur á útvarp-
inu og í því hringdi dyrabjall-

an. Hann gekk til dyra og 
opnaði. Sigríður gamla á neðri 
hæðinni stóð skælbrosandi 
fyrir utan með þykka, gráa 
hárið sitt út í loftið. 
—Nei, góðan daginn Sigríður, 
sagði Haukur brosandi. 
—Sæll og blessaður, svaraði 
gamla konan og Haukur bauð 
henni inn og hellti kaffi í bolla 
handa henni. 
—Alveg er það merkilegt hvað 
týnist af köttum núorðið, út-
varpsstöðvarnar eru yfirfullar 
af tilkynningum um týnda 
ketti. 
—Já, alveg er það nú merki-
legt, svaraði Haukur og hellti 
kaffi í bollann sinn. Sigríður 
byrjaði að tauta um frænku 
sína sem hefði dottið í hálku 
og brotið handlegg og gler-
augu. 
Viku síðar renndi bíll upp að 

fjölbýlishúsinu sem Haukur 
bjó í. Það var hann sjálfur. 
Hann nötraði eilítið, en það 
var svo sem ekkert skrýtið, 
hann var framkvæmdastjóri 
fyrirtækis sem telst stórt á 
íslenskan mæhkvarða og á 
herðum hans hvfldi mikil á-
byrð. Fyrirtækið hafði nýlega 
hlotið nafnbótina Besta nýja 
fyrirtækið. Þó var það ekki 
streitan sem olli skjálftanum. 
Það sem olli honum var það 
sama og olli því að augun voru 
grænleit og hálf-sjálflýsandi. 
Haukur gekk að fjölbýhshús-
inu en í stað þess að fara inn 
gekk hann með húsveggnum 
og fyrir hornið. Hann gekk 
afturfyrir bygginguna og leit 
yfir garðinn. Hann var prýdd-
ur mörgum runnum og trjám 
sem voru í fullum skrúða, 
enda mitt sumar. Haukur sá 

kött læðast bak við einn runn-
ann. Hann hélt niðri í sér 
andanum og horfði á köttinn. 
Skjálftinn jókst. Haukur 
læddist að kettinum, leit ró-
lega í kringum sig og beygði 
sig síðan niður að honum. 
Eldsnöggt greip hann báðum 
höndum um köttinn og keyrði 
hann upp að bringunni. Hann 
reis rólega upp og leit í kring-
um sig. Hann hélt kettinum 
innan við frakkakragann og 
gekk að fjölbýlishúsinu. 
Hann fór inn bakdyramegin, 
gekk í gegnum hjólageymsl-
una og að lyftudyrunum. 
Hann nötraði eins og lauf í 
vindi. Lyftan kom niður eftir 
andartak. Þegar hún opnaðist 
stóð Sigríður gamla skæl-
brosandi fyrir innan. Hún 
gekk út og heilsaði. Haukur 
tók skjálfandi undir kveðjuna 
og steig inn í lyftuna. Dyrnar 
lokuðust á eftir honum og 
hann leit snöggt í spegihnn. 
Augun voru skærgræn og 
sjálflýsandi. Hann bölvaði 
sjálfum sér fyrir að hafa ekki 
keypt sólgleraugu, þetta var 
allt of áberandi. Hendurnar 
skulfu þegar hann reif köttinn 
undan kraganum. Haukur 
horfði á hann augnablik og 
beit síðan eyrað af honum og 
tuggði með áfergju. Kötturinn 
spriklaði og hvæsti og Haukur 
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fann allt í einu að lyftan stopp-
aði, samt var hún ekki komin 
alla leið upp. Ung kona steig 
inn í lyftuna og heilsaði með 
vingjarnlegu brosi. Haukur 
kyngdi eyranu og brosti 
taugaóstyrkur á móti. 
Honum hafði tekist að fela 
köttinn innanundir frakkan-
um, hann hélt honum klemm-
dum með báðum höndum. 
Haukur fann kattahár kitla sig 
uppi í gómnum. Hann reyndi 
að ná því með tungunni en 
hárið lenti undir tungunni og 
kitlaði enn meira. Hann 
reyndi að fjarlægja hárið með 
tungunni og því fylgdu miklar 
andhtsgeifiur. Unga konan 
leit á hann forvitnislega og 
hann brosti vandræðalega til 
baka, hún virtist ekki vera 
viss um hvort hann væri hald-
inn alvarlegum taugasjúk: 
dómi eða væri bara ruglaður. í 
því stoppaði lyftan og Haukur 
hraðaði sér út. Hann opnaði 

dyrnar að íbúðinni sinni, 
stökk inn og skellti á eftir sér. 
Hann hallaði sér upp að hurð-
inni og andvarpaði en stökk 
síðan aftur af stað og gekk inn 
í eldhúsið. Hann reif köttinn 
undan kraganum og lamdi 
honum í borðið og rotaði 
hann. Hann reif sig úr frakk-
anum og henti honum í gólfið. 
Kötturinn lá lífvana á borð-
inu. Haukur tók hann upp og 
beit af öllu afii aftan á hálsinn 
á honum og reif stykki úr. 
Hann tuggði með áfergju. 
Hann tók annan bita og tuggði 
eins og hann ætti lífið að leysa. 
Skyndilega fleygði hann katt-
arhræinu frá sér og kyngdi 
bitanum. í augnablik stóð 
hann grafkyrr. Augun urðu 
grænni en nokkurn tíma fyrr. 
Rifa byrjaði að myndast efst á 
enninu og teygði sig niður 
milh augnanna, klauf nefið og 
munninn og hvarf niður háls-
máhð. Hann byrjaði að titra og 

smám saman breyttist titring-
urinn í heiftarlegan skjálfta. 
Rifan víkkaði og grænt ljós 
þröngvaði sér á milli helming-
anna sem þrýstust hvor frá 
öðrum þannig að brátt stóðu 
tveir líkamar á gólfinu, tveir 
nákvæmlega eins líkamar. 
Græna birtan dofnaði og varð 
dauf skíma. Skyndilega tóku 
báðir líkamarnir stökk og réð-
ust á hræið af kettinum. Ann-
ar stakk einhverju upp í sig, 
tuggði og kyngdi og brosti 
síðan út að eyrum. Hinn 
líkaminn leystist upp í græn-
um blossa. Dyrabjallan kling-
di. Líkaminn, sem eftir var, 
henti fatatætlunum inn í skáp, 
stökk í buxur og peysu og fór 
í hendingskasti til dyra. 

Frh. síðar meir. 

TÖLVTJTÆKI 
BÓKVAL 

Þegar þú kaupir þér tölvu skaltu hafa eftirfarandi atriði í huga; 

* aö þjónustuaðili sé í þínu héraði, 
* að velja traust vörumerki, 
* að velja vörumerki sem hefur útbreiðslu á landinu, 
* að umboðsaðili á landinu sé traustur og sterkur, 
* að verð sé í samræmi við gæði, 

. . . og þér mun farnast vel. 
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R^ÐQÖF OC R40NJING<\R 

Hvað viltn verða? 
N á m s - og s ta r f s ráðgjöf 

Notum ábendi, sem eru staðlaðar kannanir, til 
að meta áhugasvið þín og starfsþarfir. 

Vandaðu valið á námi og starfi fyrir framtíðina 
Kynmngarverð. 

Opið kl. 13-17, sími 27577 
Ábendi sf., Brekkugötu 1. 

Stefanía Arnórsdóttir Valgerður Magnusdóttir 
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Skeljungur hf. 
hefur einkaumboð fyrir allar 

„Shell" vörur á Islandi. 

ÞÚ GETUR TREYSTSHELL FYRIR VÉLINNIÞINNI 


