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Efnisyfirlit: 
3 Ritsjórnarpistill 

- pistill frá ritstjórn eins og venjulega. 

4 A döfinni 
- Sigrún formaður fræðir okkur enn og 

aftur um það sem er að gerast í félagslífinu. 

5 Mangi er vinur okkar 
- pistill frá FJANDMA. 

6 Bóma tíu ára 
- frá afmæli Bóma sem nýlega var haldið 

hátíðlegt, einnig sagt frá ljóða- og smásagna-
samkeppni Bóma og Listadaga. 

8 Fyrsti des. - Árshátíð MA 
- myndir og frásögn af árshátíðinni okkar. 

10 "Að jólast eða jólast ekki" 
- viðtal við enn einn jólasveininn 

11 Fjölmiðlafárið 
- Sigurður Magnason leitar frétta frá 

fjölmiðlafólki í skólanum. 

14 Singin' in the Rain 
- úr sögu Kvikma ásamt nýjustu fréttum. 

16 KRÆMFHM., 
- af frækilegri ísafjarðarför. 

17 Brunaæfing 
- hvað ef kviknaði í Möðruvöllum? 

18 Ratúb 
- ljóðadálkurinn sívinsæli. 

20 Frama-ályktun 
- fréttabréf frá Frama í bundnu máli. 

21 Frækilegur sigur 
- ÍMA-b keppir í fótbolta og ... 

22 Vísur framtíðarinnar 
- Sigurður V. Smárason kafar djúpt í 

öðruvísi kveðskap. 

23 Stærsti viðburður sögunnar 
- árlegur pistill Kristma af gefnu tilefni. 

24 Af yndislegri afþreyingu 
- þrjúbíófélagið dæmir tvö meistaraverk 

nútíma kvikmyndalistar og það óvægilega. 

25 Jólasaga 
- smásaga eftir jón Ká. 

28 Heimsókn Laugvetninga 
- frásögn í máli og myndum. 

30 "Út vil ek..." 
- niðurstöður skoðanakönnunar ferðaráðs í 

þriðja bekk. 

31 "Þeir hafa tekið..." 
- fréttatilkynning frá 4.U. 

32 "Eða eins og séra Þorvaldur sagði..." 
- smásaga í léttari kantinum. 

33 Fjárhagsstaða Hugins 
- gjaldkeri birtir reikninga eins og lög gera 

ráð fyrir. 

34 Dularfullu kattahvörfin 
- beint framhald frásagnar græna mannsins 

og venjulegu vinanna hans. 

36 Lögbók Hugins 
- það er okkur ánægjuefni að mega birta 

þetta létta og skemmtilega efni á síðum 
blaðsins. 

40 Baksíða 
- ekki er baksíða betri nema blá sé. 
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MUNINN, blað skólafélags 
Meriritaskólans á Akureyri. 
2. tbl. 61. árg 14 des. 1987, 

Ritstjórr og ábyrgðarmaður 
Garðar Agúst Arnason 3.T 

Ritstjórn 
Jóri Hjalti Ásmundsson 4.U 
Ólafur Jóhann Sigurðsson 3.T 
Sigurður Magnason 3.U 
Guðfinna Halla Þorvaldsd. 2.T 
Þórarinn Friðrik Gylfason 2.A 
Sólveig Sturlaugsdóttir l.E 

Prófarkalesari 
svpáll 

Sérlegur tölvuráðgjafi 
Grétar G. Ingvarsson I 

Leysiprentun 
Petit 

Prentun 
Ásprent 

RitstjórnarpistiU 
Jæja, þá er Muninn loksins kominn út. Auðvitað eiga 

svna stórviðburðir sér ekki stað af tilefnislausu, og núna 
er tilefnið að farið er að styttast í jólin. 

Þetta blað er reyndar hálfgerð tiraunaútgáfa, það var 
unnið á Macintosh tölvu skólans nú í fyrsta skipti og hafa 

byjunarörðuleikar við þá vinnslu valdið töfum á útgáfu 
. blaðsins og komið niður á öðrum störfum í kringum það. 
Þegar þessir byrjunarörðuleikar eru yfirstaðnir ætti blaðið 

aftur á mótí að taka minni tíma í vinnslu. Við viljum 
þakka Grétari tölvukennara fyrir ómetanlega hjálp í 

baráttunni við "hinn forboðna ávöxt...! 
Félagslíf hér í skólanum hefur verið með eindæmum 

lfflegt á önninni en eins og oft áður virðist aðeins lítill 
hluti nemenda taka þátt í því og illa er mætt á fundi og 
uppákomur ýmiskonar. Þeir fáu sem láta sér detta í hug 

að lesa auglýsingatöflur skólans til að kynna sér hvað um 
er að vera láta sér sjaldnast detta í hug að láta sjá sig á 
þeim vðöburðum sem þar eru auglýstir. Sem dæmi má 

nefna einkar athyglisverðan málfund smm haldinn var 25. 
nóvember. Þar voru þrjú mál rædd, sala Útgarðs, 

breytíngar á vali í 1. og 2. bekk og Listadagar. Á þennan 
fund mættu um 20 nemendur, og verður sennilegast að 

túlka það sem svo að nemendum sé sama um skálaferðir, 
sé sama um hvaða fög þeir læri og sama um Listadaga. 
Það er ekki hægt að halda því fram að fundurinn hafa 

verið illa auglýstur, hver nemandi fékk miða í hendurnar 
með uplýsingum um hvar og hvenær fundurinn yrði og 

hvað yrði rætt. Það sama var uppp á teningnum á afmæli 
Bóma og fieiri uppákomum, léleg mæting var til 

skammar fyrir nemendur MA. 
Reyndar voru nokkrur viðburðir mjög vel sóttir, svo litið 

sé á björtu hliðamar, það á meðal sýning Kvikma á 
rússnesku myndunum Komið og sjáið og Rambó hinum 

rússneska. 
Eins og áður sagði líður nú að jólum og fá þá nemendur 
kærkomið jóla"frí", gangi ykkur vel að lesa og gleðileg 

jól! 
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Á döfinni 
- Annar pistill frá Sigrúnu formanni 

Kæru skólasystkin! 

Þessi pistill hér er ritaður í 
svipuðum tilgangi og sá sem 
birtist í 1. tölublaði Munins, 
eða til að fræða ykkur um það 
sem er á döfinni og einnig það 
sem hefur verið gert nú þegar. 

Eg veit nú ekki alveg 
hvenær þessi pistill kemst á 
prent. Kannski verður þá búið 
að láta verða af einhverju, sem 
hér verður upp tahð. 

Síðast sagði ég frá 
fyrirhuguðum sjónvarpsþætti 
sem okkur er boðið að vinna 
að. Hefur nú verið kosið í 
sjónvarpsráð sem sér um öflun 
efnis í þáttinn, val efnisins og 
einnig sér ráðið um alla 
framkvæmd við þáttinn. I 
þessari nefnd er einn fulltrúi 
fyrir hvern bekk ásamt fulltrúa 
úr stjórn Hugins sem er 
skemmtanastjóri okkar Þuríður 
Ottarsdóttir, og er,hún einnig 
formaður ráðsins. Ásamt henni 
skipa ráðið þau: Ragna Á 
Lárusdóttir 4T fyrir 4. bekk, 
Jón Marinó Sævarsson 3U fyrir 
% bekk, Sigurður Örn 
Agústsson 2A fyrir 2. bekk og 
Hafrún Ösp Stefánsdóttir 1D 
fyrir 1. bekk. 

Ef þið viljið koma 
einhverjum uppástungum á 
framfæri um gerð þáttarins 
skuluð þið hafa samband við 
eitthvert þeirra. Sjónvarpsráð 
mun auglýsa sérstaklega eftir 
efni. Og nú er einmitt 
tækifærið til að láta ljós sitt 
skína fyrir framan alþjóð. 

4 Muninn 

-» 

W^ *m ítw* V 

*(Llá\: 
^ ^ 

\ 

wrj'-

Sigrún formaður 

Þar sem okkur hefur boðist 
aðstaða hjá Hljóðbylgjunni til 
þess að hafa okkar eigin 
útvarpsþátt einu sinni í viku 
höfum við í stjórninni látið 
kjósa fimm fulltrúa í 
útvarpsráð sem eru þau: Einar 
Logi Vignisson 3F, Sigurður 
Víðir Smárason 3T, Þórhallur 
Másson 1E, Hulda Ólafsdóttir 
2A og Sigríður Sigursveins-
dóttir 1E. 

Þessir fulltrúar munu sjá um 
dagskrárgerð að einhverju 
leyti, öflun efnis og allt það 
sem viðkemur þessum þætti. 
Einnig mun öllum öðrum 
nemendum skólans verða 
gefinn kostur á að stjóraa 
einstökum þáttum, en þetta 
verður auglýst síðar af 
útvarpsráði. 

Þannig vildi til að 
skólafélagið Huginn varð 60 
ára nú í október en það 
rifjaðist ekki upp fyrir 
stjórninni fyrr en of seint. 
(Afmæli Munins átti nefnilega 

hug okkar allan.) Þrátt fyrir 
það ætlum við að minnast þess 
og halda upp á það. Höfum við 
ákveðið að því tilefni að láta 
gera barmmerki með nafni 
félagsins og aldri. 

Þetta merki mun verða til 
fyrir jól því í vikunni fyrir 
jólafrí, nánar tiltekið 12. 
desember, munum við standa 
fyrir veglegri afmælis-
kvöldvöku sem öll félögin 
innan skólafélagsins munu taka 
þátt í. Ætlunin er að hvert 
félag fyrir sig komi með örstutt 
skemmtiatriði. Einnig munum 
við hugsanlega bjóða nem-
endum í kaffihlaðborð að 
þessu tilefni um leið og 
kvöldvakan verður. Ekkert er 
fullmótað í sambandi við þessa 
afmæliskvöldvöku þegar ég 
skrifa þennan pistil. Eitt er þó 
víst: Kvöldvakan skal vera 
vegleg. 

Fyrir utan þetta allt saman 
verður ýmislegt fleira á döfinni 
fyrir jól. Þar má nefna 
frumsýningu Leikfélagsins á 
tveim einþáttungum 15. des og 
friðardaga sem standa munu 
yfir í tvo daga, 9. og 10. des., 
en þeir eru á vegum 4. bekkjar 
félagsvísindadeildar. 

Ekki má nú heldur gleyma 
Málfundafélaginu en það er að 
fara af stað með bekksagnamót 
í ræðumennsku. Margt fleira 
mætti örugglega nefna því 
ýmisleg er það sem hin 
einstöku félög hafa fyrir stafni 
sem ég er ekki alveg klár á. 

En þetta, eins og ég hef 
áður sagt, er til þess skrifað að 
sýna ykkur nemendur góðir að 
nóg er um að vera í 
félagslífinu og nú er bara um 
að gera að vera með. 

Lifið heil. 

Formaður Hugins. 



Frá FJANDMA: 

Mangi er vinur 
okkar 

Allir þekkja hann Manga, hann hefur farið víða. En eins og allir vita 
sem fóru í^Leikhúsið að sjá leikritið "Halló, Einar Áskell!" þá fór Mangi 
frá Einari Áskeli. 

Við vitum að margir menntskælingar misstu af leikritinu um Einar 
Áskel og Manga og við andmælum því að leikritið hafi ekki verið sýnt á 
fjölunum í Möðruvallakjallara eins og það var sýnt í mörgum öðrum 
skólum á Norðurlandi. 

En svo skal böl bæta að benda á eitthvað annað! Nú látum við til 
okkar taka! 

Til að bæta þennan skaða höfum við fengið Manga til liðs^við okkur 
því eins og þeir vita sem sáu leikritið þá yfirgaf Mangi Einar Áskel í lok 
sýningarinnar. Hann er semsagt kominn til okkar í Fjelag andmælenda í 
MA. 

Nemendur MA þurfa samt ekki að láta sjer bregða þó þeir sjái Manga 
ekki því Mangi er ósýnilegur öllum Öðrum en okkur. Við sjáum Manga 
bara! Gangið því varlega um greyin okkar góðu því Mangi getur orðið 
svo lítill að hann kemst í vasa manns, en hann getur líka orðið voða-voða 
stór og passið ykkur þá að verða ekki á vegi hans. Aðspurður kvaðst 
Mangi ætla að verða virkur fjelagi í FJANDMA því hann veit að mörgu 
þarf að breyta og margt þarf að bæta og mörgu þarf að andmæla í MA. 

Kristján Ingimarsson .„ w , . * 
HlynurHaílsson O f r M a | / ^ l 
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Bóma 10 ára 
Er einhver munur á 

mönnum og öðrum dyrum? 
A þessu hafa verið gerðar 

ýmsar tilraunir og útúr þeim 
fengist allskonar niðurstöður 
allt eftir því hvaða skoðun 
menn hafa haft á hlutunum. 
Um daginn kom þó í ljós 
athyglisverður hlutur sem 
bendir til að munurinn sé ekki 
harla mikill. 

Þannig var að 10 ára afmæli 
BÓMA var haldið hátíðlegt 
eina helgi og það auglýst á 
plakötum sem ekki voru minni 
en 5000 fermetrar víða um 
skólann. Það fór þó svo að 
þegar íslenskukennari einn 
spurði nemendur í bekk, sem 
hann var að kenna, hvort þeir 
hefðu séð eitthvað af þessu 
afmæli vissi enginn eitt né 
neitt um það. 

Um ljóða- og smásagna-
sarnkeppni 

Það er nemendum þessa 
skólá ævinlega mikið 
ánægjuefni að fá frí á 
Matthíasar-dag og til að sjá 
hvort nemendum þessa skóla 
á næstu öld bætist við annar 
skáldafrídagur hefur verið 
ákveðið að halda ljóða- og 
smá$agnasamkeppni. 
Uppátæki þetta verður gert í 
nafni BÓMA og Listadaga og 
verður með hku sniði og 
áðmv 

Lengdir og efnistök eru 
með öílu' skilyrðislaus en 
nemendur eru beðnir að 
vanda allan frágang sem í 
flestum tilfellum þýðir að 
vélrjta. 

Öllum nemendum í 
dagskóla er heimilt að senda 
inn ljóð eða sögu eða 
hvorutveggja, aðeins að 
merkja þáð ekki sama 
dulnefni, en verkum skal 
skila inn undir dulnefni og 
láta rétt nafn fylgja í lokuðu 
umslagi. 

Verðlaun verða vegleg, ef 
eitthvað verður til að 
verðlauna, sem vonandi 
ýerður, þ ví varla eru 

menntskælingar þvílíkir 
hornuxar að geta ekki komið 
staf á bók svo vel sé. 

Nánar tiltekið er 
meiningin að veita 
eftirfarandi verðlaun fyrir 
hvorutveggja, ljóð og sögur: 

Huginn og Bóma veitá 
fyrir 1. verðlaun kr. 5.000 
hvort, 2. verðlaun 3.500 og 
3. verðlaun kr. 2.500. Auk 
þess veitir Muninn "bónus" 
að upphæð 5.000 krónum á 
hvbr 1. verðlaun. 

Samtals verður varið 
54.000 krónum í verðlaun og 
það er pví að nokkru að 
keppa. 

Skilafrestur er til 17: 
febrúar en dómnefnd mun 
ljúka störfum fyrir setningu 
Listadaga. Þá verða verðlaun 
veitt og þau verk sem hafna í 
1. sæti lesin upp. Meiningin 
er svo að þau verk sem 
viðurkenningu hljóta verði 
annaðhvort birt í Munin eða 
Lesbók Munins. 

Dómnefnd skipa: Svérrir 
Páll, Jón Már, Ólafur Páll og 
Garðar Ágúst. 

Sögunum og ljóðunum í 
þessa keppni skal skilað á 
skrifstofu skólans. ÓPJ 

Þetta má vera meiri firna-
glámskyggnin ef svo er, en 
mér dettur þó frekar í hug að 
skýringuna sé að finna í 
vísuhendingunni: 

Það eitt sjá glyrnur guma 
sem görnin síðar fær. 

... og þykir mér þá líkt á farið 
og með dýrum merkurinnar. 

(I framhaldi af þessu legg 
ég tvennt til. Annarsvegar að 
allt námsefni verði einnig til á 
blindraletri og í stað Homo 
sapiens fái mann- kynið Homo 
avidus). 

En það var ekki meining 
mín að fjalla um sjóndepru 
menntskælinga heldur 10 ára 
afmæli Bókmenntafélags 
Menntaskólans á Akureyri. 

Laugardaginn 7. nóvember, 
sem reyndar er 5 dögum eftir 
skilgetinn afmælisdag, var 
myndin, Á hjara veraldar, sýnd 
í Borgarbíói. Mynd þessi er 
um margt frábrugðin þeim 
íslensku myndum sem ég hef 
séð. Frásagnaraðferðin er ekki 
eins einföld og myndin byggir 
oft meira á skynjun en 
skilningi. 

Daginn eftir var boðið upp 
á kaffihlaðborð í Möðruvalla-
kjallara og þar héldu þau 
Sigurður Pálsson ljóðskáld og 
Kristín Jóhannesdóttir kvik-
myndaleikstjóri hvort um sig 
svolítinn fyrirlestur. Þeim 
fórst það prýðilega úr hendi og 
á eftir voru ágætar umræður 
sem snérust að mestu leyti um 
kvikmyndir og þá einkum 
kvikmynd Kristínar, Á hjara 
veraldar. 

í heildina séð held ég að 
þetta hafi lukkast ágætlega og 
þeir sem mættu, sem voru 
alltof fáir, hafi skemmt sér hið 
besta. 

ÓPJ 
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Það er 25% afsláttur 
af fargjöldum Flugleiða 

innanlands fýrir 
skólafólk. 

Pantið sæti f tíma 
Ferdaskrifstofa 
Akureyrar h/f 
RÁÐHÚSTORGI 3 SÍMI 96-25000 

Oskum kennurum og 
nemendum í MA gleðilegra jóla. 

— Þið vitið hvar 
jólabækurnar fást...! 

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

JVC MYNDBANDSTÆKI 

Hljómdeild 



1. des. — árshátíð MA 
1. des var haldinn 

hátíðlegur í Menntaskólanum á 
Akureyri nú eins og fyrri ár, 
enda er árshátíðin haldin þá, 
reyndar er það 30. nóvember. I 
ár tókst mjög vel til, bæði með 
undirbúning og frágang 
annarsvegar, og hinsvegar með 
skemmtiatriði og ballrekstur, 
sem var á tveimur stöðum nú 
sem oftar. 

Undirbúningur stóð í tæpan 
mánuð, verðlaunasamkeppni 
um miða á árshátíðina var 
auglýst, nefndir voru skipaðar 
og farið var að safna hlutum úr 
öUum áttum sem notaðir voru 
svo á hátíðarkvöldið. Allt 
tekur þetta sinn tíma og 
skipulagði skólafélagsstjórnin, 
með Díönnu ritara sem 
aðalstjórnanda, allt í þaula, og 
þegar á hólminn kom hafði allt 
farið eins og átti að fara. 

Klukkan 19:00 voru allir 
mættir uppi á heimavist. Fyrsti 
bekkur og meirihluti annars 

Halló, þetta cr yfirstrumpurinn... 
bekkjar snæddu uppi í setu-
stofu, en afgangur nemenda, 
kennarar og gestir snæddu í 
borðsal vistarinnar. Þaðan var 
öllu röggsamlega sjónvarpað 
beint upp í setustofu svo 
nemendur þar misstu ekki af 
neinu. Eins og fyrr segir voru 
allir mættir klukkan 19:00 
til að fylgjast með því þegar 

J ó n M á r . . 
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skartbúnir fjórðubekkingar 
gengu fylktu liði ofan úr 
bókasafni niður í borðsal. Eftir 
að allir höfðu komið sér fyrir 
flutti Sigrún formaður 
hátíðarræðu og að henni 
lokinni bað Díanna ritari alla 
að gjöra svo vel og tóku allir 
hraustlega til matar síns, enda 
kláruðust birgðirnar fljótt. 
Skömmu síðar sté Sævaldur 
4.T í pontu og flutti minni 
kvenna og fórst honum það 
afskaplega vel úr hendi eins og 
sönnum karlmanni sæmir. 
Talaði hann þar um 
"hjálparlausu konurnar" sem 
aldrei hefðu getað látið sig 
dreyma um að komast af ef 
karlmannsins hefði ekki notið 
við. ,Að minni kvenna loknu 
sté Agústa 4.A í ræðustól og 
flutti þar skörulega minni karla 
og var það svo vel gert að 
enginn annar en kvenmaður 
hefði getað flutt það. Fór hún 
þar nokkrum orðum um 
veiklyndi karlmanna fyrir 
konum og tók þar máli sínu til 
stuðnings nokkur nærtæk dæmi 
úr h'fi fáeinna drengja í fjórða 
bekk á liðnum mánuðum, sem 



samkvæmt hennar lýsingu voru 
nokkuð skrautleg. 

Eigi skal nú fjölyrða um 
borðhaldið frekar, en þess má 
þó geta að nokkur lög voru 
sungin og Jóhann skólameistari 
kom upp og þakkaði fyrir sig 
og aðra gesti. 

Þá var komið að dagskrá 
Skólakórsins og Leikfélagsins í 
Möðruvallakjallara. Hélt nú 
fylkingin, með gesti og 
fjórðubekkinga í fararbroddi, 
niður í Möðruvelli, en leiðin 
var skrautlega lýst með langri 
jólaseríu. 

Ekki komust allir fyrir í 
Möðruvallakjallara frekar en 
venjulega. Því var brugðið á 
það ráð að sjónvarpa allri 
dagskránni á sviði kjallarans 
upp í stofur M2 og M5 og þar 
gátu þeir sem ekki komust í 
kjallarann fylgst með henni. 
Kórinn hóf skemmtidagskrána 
með því að syngja nokkur 
falleg lög undir stjórn 
Aðalheiðar og Óskars. Var 
ekki annað að sjá og heyra en 
að fólki líkaði vel, og er óhætt 
að segja að kórinn er 
afskaplega frambærilegur. 

Þá tók Leikfélagið við. Hóf 
Kormákur upp raust sína og 
hóf að segja frá dvöl sinni í 
skólanum og fléttaði inn í 
frásögn sína leiknum atriðum 
af ýmsu spaugilegu í 

skólalífinu. Fyrst á dagskránni 
var drungaleg draugasaga úr 
vistarlífinu. Þvottakonur í 
þvottahúsinu voru næst teknar 
fyrir, því næst 
skólafélagsstjórn, þá kom 
svolítið sýnishorn af 
lærimeisturunum og að lokum 
var gert grín að 4.U, og 
undraði engan. 

Umsagnir manna um leik 
krakkanna voru mjög góðar. 
Sverrir Páll sagði til dæmis að 
hann hefði ekki getað leikið 
sig svona vel sjálfur, og Jón 
Már var í sjöunda himni, enda 
datt sá sem lék hann aldrei út 
úr hlutverkinu. Þó hafði 
hvorugur þeirra sem þá léku 
haft tækifæri til að fylgjast 
með framferði þeirra í tímum. 
Sú sem hafði hlutverk 
skólameistara með höndum 
vissi ekki fyrr til en meistari 
sjálfur vatt sér upp á svið og 
smellti á hana viðurkenningar-
merki fyrir góðan leik. 
Kristján Hlynur var mjög 
ánægður með það hvernig 
tókst til að herma eftir honum 
og mun látbragð hans hafa 
náðst mjög vel! Sigurður 
Bjarklind var tekinn fyrir og sá 
sem það gerði lét sér ekki 
nægja einungis lýsingar af 
töktum Sigurðar, heldur mun 
hann hafa mætt galvaskur í 
efnafræði og setið þar hálfan 

tíma. Á meðan æddi Sigurður 
yfir efnafræðina eins og 
venjulega, og skildi ekkert í 
því hvaða drengur þetta var 
sem sat á aftasta bekk og 
starði! 

Hvað um það. Núna var 
næst á dagskrá að hreyfa sig 
dulítið, og til að gera mönnum 
hægar um vik að láta í ljós 
danshæfileika sína hafði verið 
fengin hljómsveit að nafni 
Pass. Að venju voru svo gömlu 
dansarnir stignir í stofu M4 við 
undirleik Hanna og félaga. 
Sýndu þar nokkrir vel þekktir 
húmoristar og pönkarar í 
ónefndum 4. bekk mikla 
hæfileika, og héldu þar raunar 
uppi fjörinu á tímabili. Niðri í 
kjallara var allt á fullu í vaggi 
og veltu. Þegar hljómsveitin 
ætlaði að hætta klukkan tvö 
um nóttina voru menn ekki 
reiðubúnir að hætta að svo 
stöddu, og endaði svo að 
hljómsveitin sté aftur á svið 
við mikinn fögnuð og spilaði á 
fullu til klukkan þrjú. 

Hvað gerðist? 
Hvemig tilfinningar eru 

þetta? 
Eru ekki allir jafnir? 
Fundarstjóri... 

Jón Hjalti Ásmundsson 
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,, Að jólast eða jólast ekki.. / * 
- Viðtal við jólasvein 

Viðtal Sólveig Sturlaugsdóttir 
Mynd Þórarinn Friðrik Gylfason. 

-Hvað heitir þú og hvað ertu 
gamall? 

Ég heiti Gluggagægir 
Jóhannes Elías Sveinn 
Ásmundur Einar en Pabbi 
kallar mig lilla og mamma 
kallar mig jólasvein sem er 
stytting á Jóhannes Elías 
Sveinn og líka af því að 
uppáhalds eyrnalokkarnir mínir 
eru rauðar jólakúlur. Ég er nú 
næstyngstur okkar bræðra, ég 
varð 317 í september og þá 
öðlaðist ég ökuréttindi á 
jólasleða og meirapróf á 
snjósleða. Nú er bara Stúfur 
jólasleðapróflaus. 

-Hver eru þín áhugamál? 
Það eru náttúrulega sætar 

stelpur og bflar svo eyði ég 
miklum tíma í að greiða mér á 
hverjum morgni. Besti 
punkturinn við jólin er að 
komast niður í byggðir og 
horfa á allar þessa sexý 
mannastelpur. Ekki segja 
mömmu. 

-Hvað gerir þú í frístundum? 
Eg les Playboy og tel 

peningana okkar hér. Það er 
árviss atburður og tekur þrjá 
mánuði. Heldurðu að við 
komum ókeypis fram eða 
hvað? Svo kaupi ég stundum 
kúlur fyrir afganginn. Svo 
glápum við þessi líka reiðinnar 
ósköp á vídeó. Þegar mamma 
er að heiman þá eru það 
aðallega bláar en annars eru 
það jólamyndir. 

Uppáhaldsmyndin mín er 
"Animal sex". 

-í hverju felst þitt starf? 
Það byrjar í byrjun 

nóvember á því að pabbi fer að 
hringja út um allt land að ráða 
okkur og semja um kaup. Ég 
sé um bókhaldið og 
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Stekkjastaur er einkaritari. Við 
allir erum lflca á fullu við að 
lesa jólasveinabrandarabókina 
til að kunna svona 3-86 
brandara. Svo lfmum við 
auglýsingar frá hæstbjóðanda á 
jólasleðann. Svo förum við 
niðureftir. Endurnýjum svo 
birgðir okkar af Playboy og 
eltum sexý mannastelpur á 
kvöldin en á daginn 
skemmtum við vidausum 
frekum smákrökkum með 
eldgömlum bröndurum og 
verðum rfldr af. 

-Hvað langar þig til að verða? 
Snigill! 

-Hver er uppáhaldsmaturinn 
þinn? 

Súrsaðar grísatær og 
innbakaðir sniglar með sméri 
útá og í eftirmat hafragrautur 
með slátri. Svo finnst mér 
góðir grillaðir sviðakjammar 
með súrum kjúklingum. 
Gamlar jólakúlur og mygluð 
jólatré eru lflca góð. 

-Hvemig er draumakonan þín? 

Hún er lítil og bústin með 
stóra litlutá og litla stórutá svo 
allar tærnar séu eins. Með gyllt 
hár og rauð augu af of miklu 
brennivíni. Hún á að hafa 
málin 98 - 108 - 118 og vera 
mjög tileygð og helst kunna að 
sjóða grísasúpu. Hún að nota 
skó númer 36 og kunna 138' 
brandara. 

-Uppáhaldsbrandarinn þinn? 
Holtavörðuheiðarmalbikun-

arvegavinnuverkfærageymslu-
skúrsráðskonan bib-bib og bib-
bib-bib-bib og þess vegna bib-
bib-bib ha ha hi hi (það skal 
tekið fram að þetta viðtal var 
hljóðskrifaðað og skoðskoðað). 

-Þitt einkamottó? 
Að jólast eða jólast ekki er 

spurningin um kaup jólasveina. 

Hver er þín uppáhalds-
hljómsveit? 

Geirmundur ef hann hætti 
að jólast og yrði sannur 
jólasveinn, annars dýrka ég 
Zappa og Five Star. Ég tel 
Michael Jackson mjög 
misskilinn snilling, ef þú bara 
slekkur á honum þá fmnur þú 
hve góð áhrif það hefur svo að 
hann er í raun snillingur. 

-Draumabíllinn? 
Það er vél úr Lödu Sport 

árg. '81 í Trabant árg. "62 með 
hjólum ^ af gamalli Ford 
dráttarvél að framan og Porche 
hjólum að aftan. 

-Fáein lokaorð? 
Það gleður þig að ég tók 

engan þátt í hinu viðtalinu og 
sig langar nú að þakka okkur 
fyrir hitt frábæra tækifæri til 
að koma aftur þínum 
skoðunum. Fyrirfram takk. 



Fjölmiðlafárið 
Tfexti: Sigurður Magnason. 
Myndir: Þórarinn Friðrik Gylfason 

Það væri synd að 
segja að 
fjölmiðlabyltingin 
hafi skilið 
Menntaskólann á 
Akureyri útundan. 
Auk Munins munu 
nú vera 7 
vettvangar fyrir 
tjölmiðlafólk í 
MA. 
Heimildamaður 
Munins hafði 
samband við 
fulltrúa miðlanna 
til þess að fregna 
við hverju mætti 
búast af 
fjölmiðlaefni í MA 
á næstunni og 
hvað þeim fyndist 
um fjölmiðlalífið í 
MA. 

Gamhri 
Eiríkur S. 
ritsrjóri Gambra. 

Jóhannesson, 

Stefnan er að vera með 
vegg-Gambra og skipta um 
hann nokkuð oft, og gefa svo 
út vandað blað á vorönn. 

Við höfum auglýst eftir 
fólki í ritstjórn og vorum að 
ráða 2 nýja, en fleiri eru 
velkomnir. Eins hvet ég 
nemendur t i l , að skrif a í 
blaðið... Eg er hlynntur 
því að skólafélagið styrki 
blaðaútgáfu, enda flokkast hún 
undir félagslíf í skólanum. Það 
er staðföst stefna Gambra að 
hafa ekki auglýsingar í 
blaðinu. Það má koma fram að 
mér finnst það skrýtin pólitík 
hjá vissum mönnum að vera á 
móti styrkjum en láta það svo 
verða sitt fyrsta verk að sækja 
um styrk, þegar það er 
samþykkt að stjórninni sé 
heimilt að styrkja blöðin. 

Gtírka 

Snorri Gylfason, ritstjóri 
Gúrku, vildi ekki tjá sig um 
málið, en sendir nemendum 
jólakveðju. 
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Öðravísi blaðið 
Björn Arsæll Pétursson: 

Hér er um að ræða blað 
með öðruvísi greinum, 
greinum sem skrifaðar eru af 
fólki sem ekki hefur látið til 
sín taka á þessum vettvangi 
áður. (Þess ber að geta að Jón 
Hjalti á ekki grein í blaðinu). 

Þegar stjórnin með Garðar 
ritsjóra í fararbroddi opnaði á 
ný möguleikann fyrir minni 
blöð skólans til að fá styrk til 
útgáfu, kom saman hópur 
manna sem lengi hafði átt sér 
þann draum að þrykkja á prent 
öðruvísi blaði. Okkur fannst 
tími til kominn að gefa út blað 
sem ekki væri fullt af 
pólitískum áróðri, fjölrituðum 
greinum úr dagblöðunum eða 
fylgdi hinni stöðluðu formúlu 
sem skólablaðið fylgir. Það er 
kominn tími ferskrar og 
frumlegrar blaðamennsku, 
öðruvísi^vinnubragða í öðruvísi 
blaði. Ástæðan fyrir því að 
ekki hafði tekist að koma 
þessu í verk fyrr var einfald-
lega sú að auglýsinga-
markaðurinn í dag er 
fullmettaður. Við hyggjumst 
sækja um styrk til útgáfu blaðs 
okkar, og ekki bara peninga-
styrks, heldur líka styrks til 
allra þeirra nemenda sem hafa 
eitthvað nýtt til málanna að 
leggja. 

Sjónvarp^ 
Þuríður Óttarsdóttir, sjónvarps-
ráði. 

Sjónvarpsráð er að auglýsa 
eftír hugmyndum frá 
nemendum. Við erum með 
vissar hugmyndir hvert um sig 
og höfum hist nokkrum sinnum 
til að reyna að sameina þær, 
en vegna anna hefur ekki verið 
unnið mikið ennþá. Þátturinn 
verður tekinn upp í mars, og í 
febrúar eigum við að skila 
handriti. 

Varðandi fjölmiðlun í MA, 
þá hefur enginn afrakstur sést í 
vetur nema Muninn sem mér 
finnst mjög vel unnið blað. 

Blað friðardaga 
Þuríður Óttarsdóttir, friðar-
sinni: 

Fjórði bekkur eff (samfélags-
braut) hefur verið að vinna að 
friðardögum frá skólabyrjun, 
en þeir hófust á fimmtudaginn 
var. I tengslum við þá var 
gefið út vandað blað, sem 
inniheldur m.a. 7 greinar um 
friðarmál: Friðarhreyfingar í 
austri og vestri, Friður og hem-
aðarbandalög, Friðarfræðsla, 
Vígbúnaðarkapphlaupið síðustu 
40 árin, Lifa ólfkir kynþættir 
saman í sátt og samlyndi?, 
Afleiðingar kjarnorkustyrjaldar 
á lífríM jarðar og loks 
Sambúðin á N-írlandi. Auk 
þess eru í blaðinu ljóð og 
annað efni viðkomandi friði. 

12 Muninn 



Útvarpsiáð 
Sigurður Smárason,útvarpsráðs-
maður: 

Við í útvarpsráði höfum hist 
nokkrum sinnum, skipst á 
skoðunum og mótað stefnuna; 
þetta á fyrst og fremst að vera 
vandað útvarp sem 
menntskælingar geta hlustað á 
og hlegið með. 

Við óskum eftir fólki til að 
sjá um þætti, og að það skili 
þá inn "beinagrind" til okkar. 
Svo er hugmyndin að einhver 
úr útvarpsráði verði viðstaddur 
hverja útsendingu og aðstoði 
með tæknimálin og verði 
nokkurs konar "siðgæðis-
fulltrúi". Sennilega verður 
þetta tveggja klst. þáttur viku-
eða hálfsmánaðarlega, en 
tímasetning er óákveðin. 

Þeir hjá Hljóðbylgjunni eru 
búnir að draga okkur á því í 
margar vikur hvenær við 
gætum byrjað, en nú er það 
loksins komið f ljós að það 
verður ekki fyrr en eftir 
áramót. 

Fjölmiðlun í MA? 
Það er allt sæmilegt um 

hana að segja. Muninn finnst 
mér standa upp úr, og svo 
koma hin blöðin í halarófu á 
eftir. Það er engin reynsla 
komin á útvarps- og 
sjónvarpsframleiðsluna ennþá, 
þannig að það er of snemmt að 
dæma um það. 

Muninn, 
Garðar Ágúst Árnason 

Við stefnum að því að gefa 
út tvö til þrjú blöð á seinni 
önninni, en tíminn verður að 
leiða í ljós hvernig það verður. 

Það má segja sem svo að 
orðið hafi fjölmiðlabylting í 
skólanum, það eru minnst 
fimm bíöð, útvarpsráð og 
sjónvarpsráð starfandi, en alls 
staðar virðist vera sama 
vandamálið; efnisskortur. 

Stundum hvarflar að mér að 
þetta sé of mikið. Sjálfur hef 
ég sagt að blaðaútgáfa sé ekki 
af hinu illa, en til að gefa út 
blað þarf að vera til efni. 
Einnig vaknar sú spurning hver 
eigi að bprga slíka útgáfu-
starfsemi. A að "skylda" nem-
endur til að kaupa blöðin með 
því að taka af sameiginlegum 
sjóði nemenda, á að láta 
fyrirtæki og þá í raun hinn 
almenn almenna neytanda 
borga, eða eiga bara þeir að 
borga blöðin sem vilja eignast 
þau? Það virðist eðlilegt að 
aðeins þeir sem vilja eignast 
blöðin eigi að borga þau, en 
þá er viðbúið að blaðaútgáfa 
lognist út af, ósennilegt er að 
nógir kaupendur fáist til að 
útgáfan standi undir sér. 
Auglýsingamarkaðurinn hér 
þolir ekki að of margir aðilar 
gangi í hann og skólafélagið 
hefur ekki peninga til að 
styrkja alla almenna blaða-
útgáfu. Hver á þá að borga? 

Laufblaðið 
Ámi Ólafsson, á Laufblaðinu: 

Við Laufblaðsmenn ætlum 
að reyna að koma út blaði fyrir 
jól. Það er allt komið nema 
greinamar; nemendur hafa 
lítinn tíma til að skrifa. Það er 
efnið sem srrandar á en ekki 
fjármagnið. 

Ég vil koma því að ég er 
alfarið á móti styrkveitingu til 
blaða. Vinnan við að safna 
auglýsingum er Ktil, það er 
fyrst og fremst efnið sem 
vantar. Það eru meira og 
minna sömu mennirnir sem 
skrifa í öll þessi blöð, og þetta 
er meira af magni en gæðum. 
Mér finnst að það eigi að nota 
peningana í eitthvað annað en 
að styrkja blöðin,- eða lækka 
skólagjöldin sem margir kvarta 
undan. 
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Singin' in the Rain 
Frá KVIKMA: 

Kæru skólasystkin 

Ástæðan fyrir skrift þessarar 
greinar er að okkur langar til 
að vekja athygli á lítt þekktu 
félagi innan skólans. Það er 
félagsskapur áhugamanna um 
pflukast, ballskák, listir, 
tónmenntir en þó einkum og 
sér í lagi kvikmyndir. Lítið er 
vitað um uppruna þessa merka 
félagsskapar. Æskuárin eru 
móðu hulin en þó er okkur tjáð 
að félagið hafi í nokkur ár 
verið rekið af harðstjórum 
þrem. En sá dagur rann upp að 
þeir útskrifuðust héðan og tók 
þá mennigarfrömuðurinn marg-
rómaði Uggi Jónsson klúbbinn 
í fóstur. Það var þó aðeins til 
skamms tíma, því að í 
októbermánuði 1986 afhenti 
hann þrem ungmönnum (ath. 
ekki -mennum) gögn og 
fjárreiður klúbbsins. Þetta var 
þó háð því skilyrði að 
klúbburinn myndi fá að vaxa 
og dafna. Það skilyrði hefur 
verið uppfyllt all ríflega en 
betur má ef duga skal. í því 
sambandi er áformað að hafa 
starfsemina afbrigðum blóm-

lega á komandi misseri og á 
það vel við því árið 1988 er að 
því okkur skilst alþjóðlegt ár 
kvikmyndarinnar. Nú ef það er 
vitleysa verður það alla vega 
alþjóðlegt ár kvikmyndarinnar 
í Menntaskólanum á Akureyri. 
Nefna má áform um sýningu 
myndarinnar Battleship Pomp-
tein eftir Sergei Eisenstein og 
hina drepfyndnu mynd Monthy 
Python gengisins "and now for 
something completely diffe-
rent". Auk þess hafa komið 
upp hugmyndir um að efna til 
myndbandasamkeppni í tengsl-
um við Listadaga, það er að 
segja ef hagstæðir samningar 
nást við einokunarstjórn 
MYMA. Á listadögum má gera 
ráð fyrir nokkrum "stór-
númerum" á vegum hreyfingar-
innar en draumurinn er að 
halda alþjóðlega hreyfilistar-
daga í M.A. 

Ef þú félagi góður átt í fórum 
þínum einhverja athyglisverða 
mynd eða hefur aðgang að 
slfloi, skorum við eindregið á 
þig að hafa samband við 
okkur. Félagið hefur aðgang að 
sýningarvélum og salarkynnum 

hvers konar. Það er að segja að 
við getum sýnt efni af 
myndsegulböndum (ásjárbalb-
ínum) svo og filmuborðum af 
stærðum 8mm, 16mm og 
35mm. Við komum til með að 
taka næstum öllu fegins hendi 
svo lengi sem það er innan 
ákveðinna velsæmismarka. 

Afsakið titilinn en mér bara 
datt ekkert annað í hug, en ég 
var að horfa á ömurlegt dans-
atriði með Gene Kelly úr frum-
útgáfu umtalaðrar myndar. 

, Fyrir hönd Kvikma: 
Ásmundur Þorkelsson forseti 
framkvæmdastjórnar 

Bergþór Hauksson yfir-
féhirðir 

Gísli Arni Gíslason menn-
ingarráðunautur 

Guðmundur Örn Sverrisson 
(GÖS) aðalritari 

Sigurður Víðir Smárason 
fjölmiðlafulltrúi 

Þorvaldur Pétur Guðmunds-
son útvegsmaður 

Þórarinn Friðrik Gylvason 
auglýsingafulltrúi 
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Muninn óskar 

nemendum og kennurum 

gleðilegra jóla. 
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Keppnisferðalag ræðukapp-
liðs Málfundafélags Hugins 
Menntaskólanum á Akureyri 
þann 13. nóvember '87 í 
mælsku og rökræðukeppni 
framhajdsskóla á íslandi til 
hinna Isfirsku Vestfjarða. 

Eftir vikulanga höfuð-
bleytingu og þrotlausa Jsjálfun 
í æfingabúðum MA (Útgarði) 
var haldið fylktu liði út á 
flugvöll. Þar steig 15 manna 
hópur menntskælinga upp í 
tvær flugvélar merktar FN og 
flugu á fund Vestfirðinga sem 
tóku á móti hópnum keyrandi í 
límúsínum verandi í gammó-
síum. 

Haldið var á heimavist, 
hótel átti að verða. 

(Gjörið svo vel að botna). 
Liðið tók þá til við að tvista 

og æfa af kappi í einni af 
kennslustofum skólans sem var 
rækilega útbúin hlerunar-
tækjum ýmiskonar. Á meðan 

liðið æfði stíft fóru 
stuðningsmenn í könnunar-
leiðangur um bæinn og komu 
m.a. við á 15 fermetra matsölu-
stað er "Frábær" nefndist. 
Klukkan 17:00 héldu síðan 
allir í Alþýðuhús þeirra 
Isfirðinga þar sem lokaæfing 
fór fram. Hún tókst framar 
fremstu vonum og voru 
vinningslíkur MA-inga taldar 
100 á móti 1 af mestu 
veðbröskurum bæjarins. Ahugi 
heimamanna á þessari æfingu 
var með eindæmum og sáust 
njósnarar á kreiki. Eftir þessa 
vel heppnuðu lokaæfingu var 
haldið í kjörbúðina og þaðan á 
heimavistina þar sem snæddur 
var kvöldverður sem færeyskur 
snilldarkokkur brytjaði ofan í 
okkur. Meðan rætt var um 
kvennapólitík sáust nokkrir 
útsendarar ísfirðinga á vappi í 
kringum pottana. Ekki vitum 
við með vissu hvað þeir 
aðhöfðust en eftir matinn urðu 
menn allsljóir margir hverjir 
og óskýrir í hugsun. Síðan var 
tekin hvfld til klukkan 8. 
Klukkan hálftólf fóru svo 
flestir á skrall (talsmáti 
heimamanna) á Bolungarvflc 
sem haldið yar til heiðurs MA-
ingum. í félagsheimili 

Það er sem ég segi að það er einmitt ofL.. 

16 Muninn 

Þiðvitiðhver leitar í vasa. 
Bolvíkinga skemmtu menn sér 
ágætlega. MA-ingar voru að 
venju hrókar allra fagnaða og 
möluðu heimamenn í dansfimi. 
Daginn eftir vöknuðu MA-
ingar hressir að vanda og 
kynntu sér laugardagslíf 
ísafjarðar. Þar sem Bolvflcingar 
áttu harma að hefna eftir 
danskeppnina skoruðu þeir á 
Norðanmenn í knattleikskeppni 
í íþróttahúsi Bolvflcinga en þar 
fóru leikar á sama veg, MA-
ingar möluðu heimamenn. 
Eftir leikinn brá fólkið sér í 
sund og voru sungnir þar 
sáttasöngvar. 

Um kvöldið var þeim 
Menntskælingum sem ekki áttu 
ættingja á svæðinu boðið til 
kvöldverðar þeirra heiðurs-
hjóna, Péturs Einarssonar og 
Helgu Aspelund, og kunnum 
við þeim bestu þakkir fyrir. 
Síðar um^ kvöldið var svo 
haldið til ísafjarðar á ný. Þar 
fóru sumir í partí og,í Uppsali 
á eftir, Sjalla þeirra ísfirðinga. 
Þar möluðu MA-ingar 
ísfirðinga í rokkabilly- og 
tvistkeppni og var það mál 
manna að aðrir eins tvistarar 
hafi ekki sést á svæðinu. 
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Ratúb: 

...Reykjavík kívajkyeR... 

Ó Reykjavík, ó Reykjavík, þú yndislega borg. 
Þú perla íslenskrar hámenningar, 
rúmtákn hins reimtogaða. 
Sullur sálar minnar. 

TNT 

Nafnlaus ljóð 

Ég er að vakna 
,,Eg gefst ekki upp" segir svefhinn. 
,,Ég skal vinna" segir dagurinn. 
„Farðu á fætur" segir samviskan og brosandi 
held ég áfram að sofa. 

Fjólublár fíll kemur fljúgandi. 
Hann lendir í votviðrasömu landslagi New York. 
Labbar eftir hestahraðbrautinni 
og lokar ekki á eftir sér klósetthurðunum. 
Þá er það spurningin. 
,,Ætti ég ekki að hætta 
að drekka á morgun?" 
Ffllinn hristir höfuðið svo grænröndóttir 
sveskjugrautarpakkarnir hristast til. 
En ég er ósammála. 
,,Ég er hættur fram að helgi". 

N.N. 
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Úrillska j 
Vekjari galar 1 
gengur hönd á. I 
Illt er að eiga við klukkur. 
Argur er af vöku 1 

, úrillur nemi 
skundar mót skóla. j 

, , , . , « , Skarlatsrauður þjóðann 1 
Atomljoð I j 

Einu sinni var stelpa 
sem fór út á sjó. 
Orrusta mikil hefst í 

Á stórum skóm ferðu erlendis Atómlióð II l-
- á morgun J 

Friðjón hlær M a n s t u 

0 . er saman stóðum við | 
S a m t - úti... lengi 1 

« B vegna hálsbólgu og hita 

Og þurrka sér 
á tánum sínum ! 

Ljótum. j 

3.B 1 

3. bekkur B máladeildar vildi reyna að hjálpa i 
upp á Garðar ritstjóra og bæta út þessu ] 
athafnaleysi nemenda er varðar skólablaðið. j 

Við tókum okkur til og sömdum tvö atómljóð ! 
sem við teljum hvorki betri né verri en önnur i 
atómljóð. ] 

í 
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FRAMA - ALYKTUN 

Afþrálátum léttmálmslasleika og fleiru. 

Iðnaðarráðherra vor "hæstvirtur" er farirm úrlandi 
óðrum að flétta reipi úr áli og sandi. 
Enda erþaðhans uppáhalds iðja, 
og hans æðsti draumur er orkurúc sandfléttunarverksmiðja. 

Því eftir ára þraut og endalausa pínu 
uppgötvaði'ann heilræðið af hugviti sínu. 
"Að halda eigin stefhu er öllum meira en nóg 
okkareina lausn eríhnýtanleg dróg". 

Þannig hugsarþessi aldafomi taglhnýtingur 
og þykir mérþar fara vesælastur íslendingur. 
Hann dragnast allra síðastur og allt sem miður fer 
er afrakstur þessa manns sem ekkert veit og sér. 

En sú dýrð, aðhugsa sér! 
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FRÆKILEGUR SIGUR 
Það er oft kvartað um 

framtaksleysi hjá nemendum 
innan skólans hvað varðar 
félagslíf. Félögin þurfi að ýta 
af stað allri félagsstarfsemi, 
annars yrði ekkert gert. 
Helgina 20.-22. nóvember 
urðu nemendur MA vitni að 
því að þannig þarf þetta ekki 
alltaf að vera, því þá tóku 
nokkrir piltar af heimavistinni 
sig saman og tóku þátt í 
"Laugamótinu" svokallaða. Þar 
var keppt í innanhús-
knattspyrnu. Þar sem allir 
piltarnir voru félagar í okkar 
ágæta fþróttafélagi ÍMA, 
ákváðu þeir að nota það nafn í 
lið sitt. Til að þurfa ekki að 
þiggja krónu frá IMA eða 
skólafélaginu fengu þeir virt 
fyrirtæki hér í bæ til að styrkja 
sig með auglýsingu. Þar sem 
þetta lið "telst" ekki vera besta 

lið skólans fékk það nafnið 
IMA-b. ÍMA-b skipuðu þeir: 

Bjarni S. Ellertsson 3.F 
Guðlaugur Birgisson 2.T 
Gunnar Þór Sigurðsson 4.X 
Hermann Þór Geirsson 4.B 
Ófeigur Fanndal Birkisson 3.T 
Sveinn Sverrisson 2.T 
Viggó E. Hilmarsson 4.U 

Nú gat slagurinn hafist.Þetta 
ætlaði nú ekki að byrja vel því 
stórhríð ætlaði að hindra þessa 
vösku menn í að komast að 
Laugum í Reykjadal. En þar 
sem okkar menn komu ekki 
aðeins til að sjá heldur einnig 
til að sigra gat ekkert stöðvað 
þá. Þeir komust þannig á 
staðinn þó hægt gengi. Alls 
mættu 22 lið til leiks frá 18 
félögum. Keppt var í fimm 
riðlum og komust 2 lið áfram í 

hverjum riðli. Til að gera 
langa riðlaupptalningu stutta er 
best að segja að í úrslit komust 
þessi lið: , Huginn, Þór-A, 
Einherji og ÍMA-b. 

Okkar menn sátu og skulfu í 
leik Þórs-A og Einherja, því að 
ef Þórsarar hefðu unnið þann 
leik, hefðu þeir einnig unnið 
mótið, en jafntefli tryggði 
ÍMA-b sigur. A seinustu 
sekúndunum var staðan 7-6 
fyrir Þór, og þá var dæmt vítí 
á Þór og Einherji skoraði á 
lokasekúndunum sem tryggði 
okkar mönnum sigurinn. 

í lokin vil ég kasta fram 
spurningu: Ef ÍMA-b vinnur 
keppni sem þessa, þar sem 
mörg úrvalslið kepptu, vinnur 
ÍMA-a þá kannski meistara-
titilinn í ár? 

Hið sigursæla knaöspymulið, IMA-b 
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VISUR FRAMTIÐARINNAR 

(l)ítilsæ gæar bæj ærlí finna. 

Sig sarðar SJómæðar sokko innati 
ogosohag sæði þæsæ hænn 
handsom dílæði rófandi 
sonnó Sigslíf órtil handsín 
"Hvors vox næðidillilær þarófandi, 
sonnó handæfil?". 
Handarinn stærðilon xiæhænn 
moðxóðlæt loxamæxa mogosohlós 
íðæn því hæn hæfði æl 
droihoyrt mæntælæ fyrr 
þæroddist Sig sarðar 
ogosofór ífýlasíðon 
hof arokkort spartil þoirræ. 

Þessa vísu fann ég þegar ég var að taka til í vísnasafni mínu, en ég hef safnað vísum 
framtíðarinnar um nokkurt skeið. Hlutir eins og hvemig ég get safnað vísum sem enn eru ekki til og 
hvernig ég ferðast um í tíma koma ykkur ekki við, enda skrifa ég ekki til að lýsa því. Nei, ég skrifa 
þessa grein til að koma boðskap vísunnar á framfæri, og einnig til að kenna ykkur hvernig á að lesa 
ljóð frá framtíðinni. 

Vísan, sem er skrifuð árið 2br209 (samkv. tímatali sem þið skiljið ekki), er ort undir áhrifum frá 
nýdróttkvæðum hætti. Hún mun þykja byltingarkennd þegar hún verður birt, en það skiptir ekki 
máli fyrir okkur því hún hefur ekía enn verið saminn. Nýdróttkvæður háttur byggist á dróttkvæðum 
hætti sem við þekkjum öll og kenndur er í menntaskólum undir heitinu dróttkvæður háttur. Til að 
flækja þetta ekki um of mun ég einungis útskýra háttinn sem vísan er ort undir. Hann er mjög 
einfaldur, fyrst er saminn boðskapur sögunnar sem síðan er skeytt saman í eitt orð og það hlutað 
niður að vild og stílbrögðum bætt við. 

Við skulum nú líta á hvernig vísan lítur út, eftir að umröðun hefur átt sér stað, þ.e. orðunum 
hefur verið raðað saman. 

(l)ítil sægæ ar bæjærlífinna. 

Sigsarðar Sjómæðar sokk oinn ati 
og oxohagsæði þæ sæ hænn 
hand som dillæði rófanni 
sonnó Sigsli fór til handsins 
(og oxæði) 
"Hvors voxnæði dillær þa rófandi 
sonnó handræfill?". 
Handarinn stærði lonxi æ hænn 
moð xóðlædoxam æxam og oxohló 
síðþn því hæn hæfði 
ældroi hoyrt mæn tælæ fyrr 
þæ roddist Sigsarðar 
og oxo fór í fyla síðon 
hofar okkort sparst til þoirræ. 
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Þið hafið eflaust tekið eftir 
því að í stað forskeytisins oso-
hefur komið forskeytið oxo-
sem er rétt forskeyti. Höfundur 
hefur sett oxo- forskeytið og 
fellt niður suma stafi til að 
vísan fái á sig fomyrðislag. 
Einnig hefur hann fellt niður 
hluta úr setningu. Þetta má 
flokka undir stflbragð, sem 
minnir, hverfult eftir því, á 
hvaða tíma lesandinn las/mun 
lesa vísuna. Nú er bara eftir að 
þýða vísuna yfir á nútímamál, 
en eins og allir sjá er hún 
skrifuð á , níslensku (ný-
íslensku). Ég snaraði þessu 
lauslega og útkoman var 
eftirfarandi. 

Lítil saga úr bæjarlífinu. 
Sigurður sjómaður gekk 

einn úti og hugsaði. Þá sá hann 
hund sem dillaði rófunni sinni. 
Siggi fór til hundsins og sagði: 
"Hvers vegna dillar þú rófunni 
þinni hundræfill?". Hundurinn 
starði lengi á hann með 
góðlátlegum augum og hló 
síðan, því hann hafði aldrei 
heyrt mann tala fyrr. Þá 
reiddist Sigurður og fór í fylu. 
Síða hefur ekkert til þeirra 
spurst. 

Þama sjáum við greinilega 
að nafnið Sigurður hefur 
varðveist í allan þennan tíma 
svo til óbreytt, og það er 
boðskapur vísunnar. Ef þið 
viljið skíra börnin ykkar, þ.e. 
þau þeirra sem eru karlkyns, 
góðu og stabflu nafni þá er 
Sigurður það eina rétta. 

Ég vona hér eftir sem 
endranær að þið passið ykkur á 
myrkrinu og fáið kvef að 
minnsta kosti einu sinni á vetri 
og að þið getið notfært ykkur 
þessar leiðbeiningar mínar ef 
þið komist í vanda með vísur 
framtíðarinnar. 

Sigurður Smárason, Dúdúfugla-
ræktarráðunautur. 

Stærsti 
viðburður 

• • sogunnar 
"Yður er í dag frelsari fæddur" (Lúk 2:11) 
Varla hefur nokkur viðburður veraldarsögunnar verið 

sagður svo oft, kynslóð fram af kynslóð, víðsvegar, eins 
og frásagan um fæðingu Jesú. Ég býst við að þú hafir 
heyrt hana alloft sjálf(ur) en hefur þú hugsað eitthvað um 
hana? Ef ekki, þá bið ég þig áð gera það núna. 

"Þvf svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf son sinn 
eingetinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, 
heldur hafi eilíft líf' (Jóh 3:16) 

Já það þarf mikinn kærleika til þess að gefa einkason 
sinn, en svo takmarkalaus og óskiíjanlegur er kærletkur 
Guðs til þín - og til mín að það er einmitt það sem hann 
gerði, gar okkur Jesú Krist svo við mættum fyrir trúna á 
hann eiga eilíft líf á himnum. Jesús ætti að vera númer eitt 
í hátíðarhaldinuen því miður vill Hann oft gleymast í öllu 
amstrinu. Hann er stærsta "jóla"gjöfin sem hver maðiir 
getur eignast, mætti Hann gefa þér sem lest þessar línur 
gleðilegjói 

Kristma. 
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Af yndislegri 
afþreyingu 

Pistill frá þrjúbíófélaginu 

Nú er komið á þriðja mánuð síðan 
þrjúbíófélagið fæddist og samkvæmt 
skilgreiningu Piagets (sem er stórt nafn í 
sálfræðinni) er félagið nú þegar komið á 
svokallað skynhreyfistig (sem er fyrsta stig 
þroskaferlisins) og verður þar næstu tvö árin. 
Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá því að 
fæðingunni var lýst í síðasta tölublaði Munins, 
en ekki er meiningin að segja hér frá lífshlaupi 
félagsins (áhugamönnum um það er bent á 
fréttabréf félagsins sem út kemur reglulega) 
heldur einungis að fjalla um þær tvær myndir 
sem sýndar hafa verið síðan Muninn kom út. 
Við skildum síðast við félaga okkar í stjórn 
þrjúbíófélagsins þegar þeir komu marðir en 
jafnframt talsvert fróðari út af myndinni um 
Garp. En félagarnir létu ekki þar við sitja heldur 
þustu næsta sunnudag á myndina Svartskeggur 
sjóræningi. Eftir þá mynd (reyndar löngu eftir) 
létu þeir þessi orð falla: 

Söguþráður: íþróttaþjálfari, sem við munum 
ekki hvað hét kemur í bæinn, sem við munum 
ekki heldur hvað hét. Hann fer á uppboð hjá 
kerlingunum og kaupir pönnu, hún brotnar og út 
streymir galdrabók kerlingarinnar, sem við 
munum ekki hvað hét, hann fer með töfraþulu 
og Svartskeggur birtist blindfullur. Svartskeggur 
hjálpar þeim í íþróttakeppni og gerir þar með 
góðverkið og fær þess vegna að hvfla í friði. 

Hápunktur: Þegar hann hjálpaði þeim í 
íþróttakeppninni. 

Einkunn: 

Við fyrirgefum félögum okkar að sjálfsögðu 
minnisleysið og stöldrum næst við þegar hinir 
fjórir fræknu (einn var fjarverandi) fóru á 
teiknimyndina "Heidi" sem í íslenskri þýðingu 
hefur hlotið hið firnagóða nafn Heiða. 

Söguþráður: Frænka Heiðu fer með hana til 
afa hennar, sem býr uppi í fjöllum, og skilur 
hana þar eftir. Hún sofnar og fær martröð og 
dreymir m.a. um grænu trompetkallana. Hún 
fær að hugsa um heimilið og allt. Svo kemur 
frænka hennar aftur og segist (óbeint) vera búin 
að selja hana í þrældóm. Þær fara til Frankfurt 
og gera allt brjálað heima hjá Klöru, því pabbi 
hennar er aldrei heima. Svo fá þær ketti (Klara 
og Heiða) og síðan fara þær til afa Heiðu, en 
fyrst horfa þær á rottuvideoið. Þegar þangað var 
komið voru allir kátir og Klara fór að labba. Att 
búi. 

Hápunktur: Rottuvideoið var meiriháttar og 
ætti að vera daglega á MTV. 

Einkunn: 

Og svo bíðum við spennt eftir næstu mynd 
(sem mun vera Smáfólkið) en þangað til biðjum 
við að heilsa og þó sérstaklega frænku okkar á 
Suðureyri sem rekur þar sjoppu og græðir 
peninga, en á meðan: góða nótt! 

Við mátt Gráskalla, 

Garpur. 
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Það var í Eþíópíu. 
Núna hét hann Jósef. Allir 

sem voru skírðir fengu að 
ferðast með bflnum, og þegar 
honum var sagt að það þyrfti 
ekki annað en að láta hvítu 
mennina í hvítu fötunum hella 
á sig köldu vatni, þá sló hann 
til. Og núna sögðu þeir að 
hann héti Jósef. 

Hann hafði farið til 
borgarinnar fyrir ári síðan og 
ætlað að læra eitthvað. Þegar 
hann kom, var honum sagt að 
læra að smíða, og núna hafði 
hann í heilt ár gert það sem 
mennirnir sögðu honum að 
gera, og nú sögðu þeir að hann 
kynni að smíða. Að vísu hafði 
hann ekki lært að smíða neitt 
annað en eftirlflcingar af 
gömlum styttum, og eina 
verkfærið sem hann átti, eftir 
eitt ár, var gamall 
útskurðarhnífur. 

Heima í þorpinu beið 
fjölskyldan og dóttir 
höfðingjans, stúlkan sem hann 
ætlaði að giftast. Þegar hann 
fór hafði allt verið að þorna og 
allir höfðu verið sífellt svangir, 
hvernig skyldi það vera núna? 
Hann vissi það eitt að þegar 
hann kæmi heim ætlaði hann 
að giftast dóttur höfðingjans og 
byrja að búa með henni. 

Þá var hann loksins kominn 
heim. Hann hafði ekki búist 
við neinni hátíð, en fólkið 
virtist ekki einu sinni taka eftir 
því að hann væri kominn aftur. 
Allt var verra en þegar hann 
fór. Fólkið í fjölskyldu hans 
var annaðhvort dáið eða farið. 
"Burt" var það eina sem fólk 
sagði þegar hann spurði hvert 
það hefði farið. Kofi 
fjölskyldunnar var hruninn og 
allir nautgripirnir höfðu verið 
teknir af þorpsbúum. Nú átti 
hann eíckert nema 
útskurðarhnífinn. Hann var 
reiður og hræddur og vildi 
komast burt. Hann fór og 

Jólasaga 
talaði við höfðingjann, en 
höfðinginn sagði að það skipti 
ekki máli þó að nautgripirnir 
væru allir famir, hann yrði 
samt að fá eitthvað fyrir dóttur 
sína. Jósef fór og hugsaði. Þó 
að Jósef ætti ekkert sem hæfði 
sem gjöf fyrir höfðingjann þá 
gæti hann búið eitthvað til. Og 
þegar allir voru sofnaðir, fór 
hann að eina trénu sem eftir 
var nálægt þorpinu, trénu fyrir 
framan kofa höfðingjans. Og 
hann byrjaði að skera út í tréð 
þar sem það stóð. Og þegar 
fólkið vaknaði, var komin sú 
fallegasta stytta sem Jósef 
hafði nokkumtíma búið til þar 
sem tréð hafði áður staðið. En 
þegar höfðinginn hafði séð 
styttuna og gefið Jósef dóttur 
sína, þá varð hann skyndilega 
reiður. Hann áttaði sig á því að 
eina tréð í þorpinu, tréð sem 
átti að tryggja að alltaf kæmi 
góð uppsícera, myndi nú deyja. 
Og höfðinginn varð svo reiður 
að hann skipaði Jósef að 
yfirgefa þorpið, og taka með 
sér þessa tælandi konu sem 
hafði valdið því að hann 
hagaði sér svona heimskulega. 
Og þau fóru. 

Nú var liðinn langur tími frá 
því að þau voru rekin úr 
þorpinu. Þau höfðu þvælst um 
og betlað eða unnið, eftir því 
hvort var betra. Fyrst var þetta 
allt í lagi, en síðan fór barnið 
að íþyngja henni og þá gátu 
þau ekki ferðast og gengið eins 
mikið. 

En svo kom að því að 
mikilvægar fréttir bárust um 
landið. Hvítu mennixnir sögðu 
að allir ættu að fara heim til 
sín og láta skrásetja sig. Þá 
myndu verða settar upp búðir 
til þess að þau hefðu öll stað 
til að sofa á og þá yrði þeim 
gefið nóg að borða. En Jósef 
og konan hans gátu ekki farið 
aftur í þorpið sitt, svo að þau 
fóru í næsta þorp og ætluðu að 

láta skrásetja sig þar. Þau 
röðuðu sér upp á eftir öllum 
hinum og biðu eftir því að 
hvítu mennirnir gæfu þeim 
eitthvað að borða. Á meðan 
þau biðu, gengu hvítir menn, 
með lýsandi augu og litlar 
svartar bækur, um meðal 
fólksins, skfrðu og sögðu að 
Hvíti-Guð ætti afmæli, og þess 
vegna ættu allir að vera góðir. 
Eftir langa bið fengu þau að 
tala við mann sem spurði þau 
hvað þau hétu. Jósef sagðist 
heita Jósef og sagði að konan 
væri dóttir höfðingjans. Fyrst 
varð maðurinn vondur af því 
að konan hans hét ekki neitt en 
svo glotti hann og sagði að nú 
hétí hún María. Þá fóru allir 
að hlæja án þess að Jósef skildi 
hvers vegna. Síðan spurði 
maðurinn hvaðan þau væru. 
Þegar Jósef sagði það, þá varð 
maðurinn ennþá reiðari og 
sagði að þau ættu ekki að vera 
þarna og ættu að hundskast 
heim í sitt þorp. Jósef varð 
mjög hræddur og þau læddust 
burt. En eftir að þau höfðu 
beðið í þrjá daga, og María var 
komin að því að fæða, kom 
góður maður í hvítum fötum 
og vísaði þeim inn í stórt hús, 
þar sem blikkbeljur hvítu 
mannanna voru geymdar. En 
enginn kom að tala við þau, 
hvað þá að einhver kæmi með 
mat. Það var ekki fyrr en 
María lagðist til að eignast 
barnið, að Jósef fór og náði í 
seiðkonurnar. Þegar bamið 
loksins komst í heiminn sá 
Jósef og heyrði að þær urðu 
bæði undrandi og æstar. Og 
þegar hann fékk að sjá barnið 
skildi hann af hverju. Þetta var 
drengur, en ekkert venjulegur 
drengur. Hann var fallegri en 
nokkuð sem Jósef hafði áður 
séð. Húðin var ljósbrún og 
hafði eins og gullinn glampa. 
Á höfðinu var þegar vaxið þétt 
hrokkið dökkt hár, og andlitið 
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var ekki rjótt og krumpað eins 
og á venju- legu bami, heldur 
sást þegar móta fyrir fallegum 
andlitsdráttum. Áugun voru 
samt það undarlegasta. Þau 
voru ekki lokuð og blind, 
heldur galopin og horfðu róleg 
á umhverfið. Og augun voru 
ekki einu sinni brún á litinn 
eins og á venjulegu fólki, 
heldur voru þau heiðblá, blárri 
en himinninn gæti nokkurn-
tíma orðið. Og þegar Jósef 
horfði í augu drengsins fannst 
honum eins og hann væri að 
horfa í augu sér vitrari manns. 
Seiðkonurnar hrópuðu upp yfir 
sig og voru sammála um að 
þetta væri hinn nýi Guð sem 
öldungarnir höfðu talað um að 
myndi fæðast meðal fólksins. 
En Jósef var kristinn, og vissi 
að ekki mátti tala um það sem 
fólkið trúði áður. Þegar fréttin 
af barninu hafði borist um 
búðirnar, komu brátt þrír hvítir 
menn að líta á barnið. Jósef sá 

að þetta voru höfðingjar, og 
fylltíst mikilli lotningu og 
stoltí yfir því að eiga þvílíkt 
barn. Og hann varð ennþá 
stoltari þegar hann sá að þeir 
komu með gjafir handa bam-
inu. Sá fyrstí lét gagnsæjan 
mjúkan hring um úlnlið drengs-
ins, og á hringnum voru mörg 
dularfull tákn. Jósef skildi 
strax að meðan þessi hringur 
væri á barninu myndi ekkert 
illt henda það. Annar maður-
inn lét bamið hafa þunna skál, 
sem var samt svo sterk að það 
var hægt að missa hana oft í 
jörðina án þess að hún 
brotnaði. Maðurinn sagði 
mikið og Jósef skildi ekki allt, 
en svo mikið skildi hann að 
hann vissi að meðan bamið 
ætti þessa skál myndi það 
alltaf hafa nóg að borða. Sá 
þriðji kom með lítínn skrítinn 
hlut sem var vondur á bragðið 
en lyktaði samt betur en 
nokkurt blóm. Maðurinn talaði 

lengi um vatn og um það að 
vera hreinn, og þó Jósef skildi 
ekki alveg hvað hann var að 
meina, þá kinkaði hann kolli 
og hneigði sig til skiptis. Og 
allan tímann lá barnið kyrrt, 
þagði og horfði bláum augum 
á mennina. Og allan tímann 
þagði Jósef og vogaði sér ekki 
að spyrja þvílíka höfðingja um 
annað eins ómerkilegt og mat, 
eftír allt það sem þeir höfðu 
gefið baminu. Og fyrst þegar 
mennirnir vora allir famir og 
Jósef og María voru búin að 
dást lengi að gjöfum þeirra, 
gátu þau farið að hugsa fyrir 
hvfld. Og þó að þau væru 
mjög þreytt og hefðu ekki 
fengið neitt að borða í marga 
daga, þá voru þau viss um að 
hvítu mennimir myndu hjálpa 
þeim að byrja að lifa á ný. 

En um nóttina dó barnið. 

jón Ká.'87. 

VIÐ 
AUGLÝSUM 

KJÖRBÓKINA 
Og nú er ekkert Eni 

Kjörbók Landsbankans er góður kostur til þess 
að ávaxta sparifé: Hún berháa vextí, hún er tryggð gagnvart 
verðbólgu með reglulegum samanburði við vísitölutryggða 

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

Pú getur bæði lagt traust þitt og sparifé á Kjörbókina. 

Góða bókfyrir bjarta framtíð! 

L Landsbanki 
Islands 
Banki allra landsmanna 
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Heimsókn Laugvetninga 
lexti: Halla og Sólveig 

Fimmtudagskvöldið 29. 
október sl. var hópur mennt-
skælinga mættur á heimavist-
ina til að taka á móti Laugyetn-
ingum en von var á þeim í 
heimsókn, meðal annars til 
þess að keppa við okkur Mennt-
skælinga í ýmsum íþrótta-
greinum. Leið nú og beið og 
ekki bólaði á gestunum. 
Nokkru síðar bárust þau skila-
boð að Laugvetningum myndi 
seinka vegna fárviðris og 
ófærðar og þeir ekki koma fyrr 
en rétt undir miðnætti. Nú 
voru góð ráð dýr. Móttöku-
athöfn, sem umræddir Mennt-
skælingar voru mættir til að 
taka þátt í, og hafði verið 
vandlega undirbúin mátti ekki 
fara fyrir bí, enda ástæða til að 
launa veglega fyrir móttökur 
Laugvetninga frá sl. vetri. En 
nú var öllum ljóst að ekki gátu 
allir dvalist á heimavistinni 
fram eftir öllu kvöldi, enda 
menntskælingar ekki þekktir 
fyrir að hafa ofgnótt af tíma, 
og því var það tekið til bragðs 
að biðja þá sem sæju sér það 

fært að doka við, og taka á 
móti umræddum Laugvetning-
um. Aðrir brugðu sér frá. 

Þegar til kom birtust Laug-
vetningarnir fyrr en reiknað 
hafði verið með og HLUTT 
móttökunefndarinnar var niðri 
í bæ og sá sér ekki fært að 
koma upp eftir ...! En ekki orð 
um það meir. Þessari móttöku-
athöfn lyktaði svo að Sigrún 
formaður bauð gestina vel-
komna með ræðu í Möðró, og 
var það látið gott heita. Það 
má þó ábýggilega segja að 
þetta hafi verið hálfskammar-
legt. 

Morguninn eftir mættu 
M.A.ingar galvaskir í skólann 
en Laugvetoingar sváfu á sín 
grænu eyru fram eftir morgni. 
Frí var svo gefið í 3. tíma, 
enda veitti ekki af þar sem þá 
hófst heilmikil íþróttakeppni. 
Þar áttu M.A.ingar heldur 
betur harma að hefna frá sl. 
vetri og allir voru í hefndar-
hug. Það átti sko að bursta 
þessa Laugvetninga. Fólk fjöl-
mennti í höllina, þó svo að 

Dávn and áL 
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auðvitað hefði verið gaman að 
sjá miklu fleiri, og hvatti sína 
menn. Keppnin hófst með 
frjálsum íþróttum karla og 
kvenna og þar fóru leikar 
þannig að kvennaliðið okkar 
sigraði með glæsibrag (en ekki 
hvað) og við hlutum 2 stig en 
Laugvetningar ekkert. 

Strákarnir okkar töpuðu hins 
vegar, þannig að stigin voru 
jöfh eftir keppnina í frjálsum. 
Eftir þetta rak hver greinin 
aðra. Er skemmst frá því að 
segja að stelpurnar okkar 
sigruðu í handbolta,körfubolta, 
fótbolta, og borðtennis en þær 
og valkyrjurnar frá Laugar-
vatni skiptu stigunum systur-
lega (sbr. bróðurlega) á milli 
sín í sundið. Strákarnir okkar 
stóðu sig líka alveg með 
ágætum og unnu handbolta, 
körmbolta, fótbolta og sund en 
Laugvetningarnir unnu borð-
tennis. Við töpuðum blaki 
bæði hjá strákum og stelpum. 
Stærðfræðilið M.A. vann svo 
stærðfræðikeppnina sem fór 
einnig fram þennan sama dag. 
Segið þið svo að þetta sé ekki 
hörkuhð sem við eigum. 

Þetta var annars ágætis 
íþróttakeppni og ansi gaman 
að við skyldum sigra svona 
glæsilega af því að þetta 
endaði nú svo sorglega í fyrra. 

Þetta sama kvöld var ekkert 
um að vera í skólanum en 
fjöldi Laugvetninga sást meðal 
M.A.inga bæði á skemmti-
stöðum og á götum Akureyrar-
bæjar, enda sjálfsagt fyrir þá 
að kynna sér allt það sem 
bærinn býður upp á, eða hvað? 
Laugardaginn notaði fólk til 
hvers þess sem því var hug-
leikið en þó nokkrir fylgdust 
með keppni í Ólsen-Olsen, 
minigolfi, skák og bridge sem 
fram fór á heimavistinni. Það 
má víst með sanni segja að 



Doddi vinur saxafónsins. 

laugardagurinn sem slíkur hafi 
ekki verið okkar dagur. Við 
nefnilega töpuðum öllum fyrr-
nefndum greinum nema skák 
sem við unnum með yfir-
burðum. 

Um kvöldið var kvöldvaka í 
Möðruvallakjallara og var 
kjallarinn gjörsamlega fullur af 
fólki. Hún hófst með spurn-
ingakeppni, þar sem víðfrægt 
lið okkar frá því í spurninga-
keppni framhaldsskólanna í 
fyrra þ.e.a.s. Helga, Hákon og 
Einar Logi, og lið Laug-
vetninga leiddu saman hesta 
sína. Þessi keppni þótti 
mörgum full langdregin auk 
þess sem hún þótti reyna um 
of áaðverafljóturaðfattaogleysa 
snúnarstærðfræðiþrautir- gáfur 
keppenda. Um þessa keppni 
er annars það helst að segja að 
Laugvetningar unnu en okkar 
fólk stóð sig þó ágætlega. Eftir 
þetta var ræðukeppni þar sem 
Helga Kristjáns, Björg og Lúlli 
kepptu fyrir okkar hönd og 
fóru með sigur af hólmi. 

Helga ræddi fimlega um 
bringuhár (o.fl.) og var valin 
ræðumaður kvöldsins. 

Loksins þegar ræðukeppn-
inni lauk hófust SKEMMTI-
atriðin!!!!!! og þóttí mörgum 
tími til kominn. Þau voru hin 
ágætustu og fóru ýmsir á 
kostum, meðal annars Kristján-
Hlynur og svo líka Sævar, sem 
las dagblöð við undirleik 
hljómsveitarinnar Down and 
out, af gömlum vana og 
smásögu eftir sjálfan sig, án 
undirleiks. Umrædd smásaga 
telst þó engin smásaga eftir 
þessa opinberun, ef marka má 
undirtektir. (Hún hafði eins og 
nærri má geta, verið birt áður í 
Munin). Skemmtiatriði á 
vegum Laugvetninga voru 
einnig með ágætum og enginn 
vafi leikur á að þeim hefur 
farið fram frá því í fyrravetur. 
Að þessu loknu var nú orðið 
nokkuð létt yfir salnum þó það 
hefði nú að ósekju mátt gerast 
örlítið fyrr. Þá var ákveðið að 
halda smá dansiball en 

einhverra hluta vegna sáust þar 
engir Laugvetningar. Grunur 
lék á að hrifning þeirra á 
bænum kvöldið áður hafi verið 
svo mikil að þeir hafi ekki 
getað stillt sig um að berja 
bæinn augum einu sinni enn, 
áður en þeir héldu aftur heim á 
sitt menntasetur. 

Um hádegi á sunnudag 
flykktust þeir svo í misjöfnu 
ásigkomulagi inn í rútu sem 
flytja átti þá til síns heima, 
þ.e. allir nema einn sem varð 
eftir á heimavistinni, stein-
sofandi. Þegar það uppgöt-
vaðist var sá hinn sami þegar í 
stað sendur með póstkröfu til 
Laugarvatns. Hafa ekki borist 
fregnir af því hvort sú krafa 
hafi verið leyst út. 

Svona í lokin má nú geta 
þess hvernig keppnin fór svo í 
heildina. Við nefnilega unnum 
en stigin eru ekki alveg á 
hreinu. 

Já, já, þetta var sætur sigur! 
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, ,Ut vil ek.. / ' 
Ferðaráð 3. bekkjar er tekið 

til starfa, og fyrsta verk þess 
var að kanna áhuga þriðju-
bekkinga og skoðanir á því 
hvert skuU haldið. 
Niðurstöðurnar voru á þá leið 
að flesta fýsti að fara til 
Grikklands, eða 54, þar á eftir 
kom ítalía með 27 atkvæði og 
í þriðja sæti kom svo Spánn 
með aðeins 7 atkvæði. Lang-
flestir vildu vera í 3 vikur og 
koma við í stórborg í 3-5 daga. 

Beðið var um tillögur um 
"siðgæðisverði" út röðum 
kennara. Vinsælust í hverjum 
bekk voru: 
3.A Bragi (13) og Gísela (12). 
3.B Bragi (13) og Jón Már 
(10). 

3.F Magnús Gehringer, Þórir 
Haraldsson og Sigurður 
Bjarklind (6 atkv. hver). 
3.T Magnús Gehringer (8), 
Sigurður Bjarklind (7) og Jón 
Már (7). 
3.U Sigurður Bjarklind (10) og 
Magnús Gehringer (8). 

Röð efstu manna er þá 
þessi: Braga Guðmundsson 
vildu 39, Jón Má Héðinsson 
28, Magnús Gehringer 24, 
Sigurð Bjarklind 20, Gíselu 
17, Þóri Haralds 11 og Sverri 
Pál 10. 15 aðrir kennarar voru 
tilnefndir og fengu færri en 10 
atkvæði. 

Ferðaráð er byrjað að afla 
tilboða frá ferðaskrifstofunum, 

með vilja nemenda að leiðar-
ljósi. Að öllum líkindum 
verður síðan kosið á milli 
tveggja hagstæðustu tilboðanna 
í vor, og loks lagt íann næsta 
haust í meeiiiiriháttar reisu... 

Nú verðum við bara að vera 
dugleg í fjáröfluninni, þriðju-
bekkingar! 

Ferðaráð skipa: 

Atli Örvarsson 3.F 
Gíslína Magnúsdóttir 3.B 
Guðmundur Sverrisson 3.A 
Sigurður Magnason 3.U 
Snorri Halldórsson í 3.T 

W^ 
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, ,Þeir hafa tekið.. / ' 
Dagurinn er 4. mars 1987 

og það er sjöundi tfmi. Nokkur 
hópur vaskra drengja í þriðja 
bekk X laumast eftir efsta 
gangi Möðruvalla. Staðan er 
góð. Það hlakkar í mönnum. 
Það verður frábært að ráðast á 
þessa litlu vesalinga sem eru í 
sakleysi sínu að læra í stofu 
fjögur. Hurðin á M4 er rifin 
upp og öllum blauta pappírnum 
er varpað inn eins fagmannlega 
og hægt er. En hvað... Inni eru 
engir aumingjalegir fyrstu-
bekkingar, heldur stórir og 
stæðilegir fjórðubekkingar, 
nemendurí4.X! 

Þetta gerðist á seinni hluta 
síðasta skólaárs og þetta var í 
eitt af þeim skiptum sem 
núverandi fjórði bekkur 
eðlisfræðideildar gerði hrapaleg 
mistök. Þeim var fleygt út úr 
stofunni og sumir fengu að líta í 

vatnsskálar áður en yfir lauk. Þá 
byrjaði stríðið og óeirðirnar í 
kringum núverandi 4.X. 
Efnahernaður og annar hernaður 
var nú stundaður af kappi þar til 
vetri lauk. En nú á nýju skólaári 
hefur 4.X fundið sér önnur 
fórnarlömb, eða 4.U, og enn 
einu sinni hefur X-ið gert 
hrapaleg mistök. 

Nokkrir X-arar byrjuðu nú á 
ýmsum látum í garð U-ara. Lét 
U-ið þetta viðgangast í 
nokkurn tíma í von um að ekki 
þyrfti að koma til aðgerða af 
þeirra hálfu. Málið var látið 
kyrrt liggja alveg þar til 
mælirinn fylltist og öll hjólin á 
Mözdu 626 eins drengsins í 
4.X voru skrúfuð undan og 
farið með þau heim til hans og 
raðað snyrtilega í garðinn 
umhverfis heimiU hans. Þetta 
gerðist í skjóli myrkurs einn 

morguninn, og var fyndið að 
sjá dekkjalausa Mözduna 
standa á nokkrum hellum á 
bflaplaninu fyrir ofan skólann. 
Ekki minnkaði nú brandarinn 
þegar eigandi bflsins þurfti að 
puða einn við að setja hjólin 
undir aftur og tók það hann 
einn og hálfan klukkutíma, en 
það hafði ekki tekið vaska U-
arana nema tæplega tíu 
mínútur að kippa þeim undan 
og flytja þau heim í garð. 

Ekki varð nú mikið um 
mótleik hjá X-urum, nema þá 
að hleypt var úr einu dekki hjá 
U-ara, en ósköp var það nú 
máttlaust. 

Finnst 
annars? 
ekki veit!! 

ykkur það 
Spyr sá 

ekki 
sem 

(Fréttatilkynning frá 4.U) 

Einn bfll án dekkja + ljögur dekk = einn bíll með iJórum dekkjum. 
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,,Eða eins og séra 
Þorvaldur sagði . . ." 

Eitt sinn fór ég út að keyra um þverbak. Ók ég mér fram og aftur og var úti að 
aka um stund. Tók ég þá upp brennivínsfleyg og fyllti mælinn, ók síðan út yfir 
allan þjófabálk og kom fram á rollu sem var að bera í bakkafullan lækinn og þótti 
mér kyndugt mjög að ærin skyldi éta um leið. Ég hafði hönd í bagga með henni en 
hún nagaði mig í handarbakið, því allt er hey í harðindum. Þegar henni þótti 
lambið úr sér gengið, stóð hún upp, hálf klaufalega og kunni sér ekki hóf. Ærin 
virtisj vera frá Lapplandi því hún var Sama-marki brennd og hafði allt á hornum 
sér. Eg hafði hendur í hári hennar og varð loðinn um lófana en fór strax að teygja 
lopann enda mikið í hana spunnið. Að lokum hafði ég þó rúið hana inn að skinninu 
og þótti mér Kka full ástæða til að launa henni lambið gráa sem barðist í bökkum 
en sökk að lokum og óx fiskur um hrygg. Lambið var síðar fundið í fjöru og er nú 
úr sögunni. Kindin var nú farin að hafa horn í síðu mér og komst ég við illan leik 
yfir lækinn á síðustu forvöðum, eftir að hafa staðið nokkrum á sporði en þó sá ekki 
högg á vatni. Þar steig ég í vænginn við æðarkollu og sá ég múm dúnsæng út 
breidda en það var eins og kasta vatni á gæs og að lokum gaf ég skít í hana og var 
það heldur seint í rassinn gripið. 

Eftir þetta hélt ég ferð minni áfram eftir veginum en hitti Þránd í götu og 
neyddist til að fara út um þúfur og voru mínar farir ekki sléttar þar til mig rak í 
vörðurnar og tók veginn aftur. Nú var svo komið að ég hafði fengið hálsbólgu, þó 
ég hafi alltaf verið kokhraustur mjög. Til að stytta mér stundir, rembdist ég eins og 
rjúpa við staur við að drepa tittlinga. Skyndilega rakst ég inn í gæludýrabúð og 
keypti þar köttinn í sekknum. Afgreiðslumaðurinn var í óða önn að brynna músum 
og hávaðinn var eins og í fuglabjargi þar til einn viðskiptavinurinn þaggaði hann 
niður með því að berja lóminn og skaut honum síðan ref fyrir rass. 

Þarna var hundur að tefla við páfagauk og stóðst ekki mátið og það bætti ekki 
úr skák að hrókur alls fagnaðar var óbarinn biskup og því var hundurinn sakaður 
um svindl. Gaukurinn reiddist og beit höfuðið af skömminni. Mér var nú nóg boðið 
og fór heim með kisu í pokanum en gleymdi að taka hana upp og eftir langan tíma 
hafði ég aðeins óhreint mjöl í pokahominu. Nú hef ég helgað mig vísindalegum 
tilraunum á að gera úlfalda úr mýflugu. 

H2+T2+S2 
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Fjárhagsstaða Hugins 
Frá gjaldkera vorum 

Ágætu skólasystkin, ég ætla í örfáum orðum að gera grein fyrir 
útgjaldaliðum þeim er hér eru tilgreindir og innheimtu félagsgjalda. Nú 
(30. nóv) eru 528 nemendur búnir að greiða 1540 krónur hver og teljast 
það nokkuð góðar heimtur. Enn er von til að 8 nemendur geri skil. 
Nokkrir utanskólanemendur greiða ekki og er lítið við því að gera. 

Jæja, eins og þið sjáið á útgjöldunum hefur MFH (Málfundafélag 
Hugins) farið geysivel af stað en Kristján hinn röggsami stjómandi er nú 
eitthvað að bremsa sína menn. En stærstu liðirnir í þeirri tölu eru ferð á 
Isafjörð 30.000. krónur og þátttökugjald í Morfís kr. 15.000. 

Koma Laugvetninga kostaði okkur uppihald á þeim í 3 daga. 70 X 
1000 krónur gerir kr. 70.000. 

Bóma fékk styrk kr. 25.000 í tilefni af afmæli félagsins til að fá 
hingað rithöfund og kvikmyndaleikstjóra. 

Kostnaður við myndbandsvélina eru myndbandsspólur og einn filter. 
Til Pósts og síma greiðum við símakostnað og frímerkjakostnað. 
"Ritföng" sem sumum finnst kannski svolítið hár liður eru að tæplega 
helmingi (3232 krónur) gömul Tómaskuld við Bókabúð Jónasar. Við 
greiddum Flugleiðum fargjald fyrir ungan stærðfræðing sem fór til 
Reykjavfkur til að taka á móti fyrstu verðlaunum í Stærðfræðikeppni 
framhaldsskólanna. 

Kostnaður vegna skólafélagsskírteina eru plasthulstur og stimpill. 
Símtæki var keypt í Huginskompuna til að ég geti hringt í Sidda og spurt 
hvað sé í matinn. 

Og að síðustu var svo fé ausið í Svavar Pór skífuþeyti því hann vantaði 
svo plötur í safnið sitt. 

Lifið heil, gjaldkeri skólafélagsins Sturla Fanndal Birkisson. 

I. - Peningaeign 12 okt. 45.753.20 

- Félagsgjöld nemenda +813.120.00 

- Heildarútgjöld -188.202.25 

- Fjárhagsstaða Hugins 30. nóv. 670.670.95 

H. Útgjöld Hugins frá 12. okt. '87 til 30. nóv. 
-MFH(Kiddi) 60.137.00 
- Kostnaður vegna myndbandsvélar 2.329.00 
- Styrkir til félaga 25.000.00 
- Póstur og sími 3.688.25 
-Ritföng 6.715.00 
- Koma Laugvetninga 71.045.00 
- Flugleiðir 4.484.00 
- Kostn. v. skólafélagsskírteina 2.701.00 
- Símtæki 5.403.00 
- Diskóbúrið plötur 6.000.00 

Alls 188.202.25 
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Dularfullu kattahvörfin 
2. hluti. 

Sigríður gamla á neðri 
hæðinni stóð skælbrosandi fyrir 
utan með þykka, gráa háríð sitt 
útíloftið. 

Nei góðan daginn 
Sigríður, sagði Haukur bros-
andi. 

- Sæll og blessaður, svaraði 
gamla konan, hefurðu nokkuð 
séð köttinn minn? Hann var 
hér fyrir utan blokkina áðan en 
virðist hafa gufað upp, það 
sést hvorki tangur né tetur af 
honum... 

- Nei, ég hef ekki séð 
köttinn þinn. Haukur leit um 
öxl og sá kjöttætlurnar sem 
lágu um allan eldhúsbekkinn. 
Hann leit snöggt aftur á 
Sigríði, - því miður er ég 
upptekinn núna, prófaðu að 
auglýsa á einhverri útvarps-
stöðinni, eða eitthvað... Hann 
brosti skelfingarbrosi og gerði 
sig Kklegan til að loka 
dyrunum. 

- Já kannski ég reyni það..., 
fyrirgefðu ónæðið. Meira fékk 
hún ekki sagt, Haukur hafði 
lokað dyrunum. Hann fór inn í 
eldhúsið, náði í poka og tók til 
yið að hreinsa eldhúsbekkinn. 
Ósjálfrátt teygði hann hendina 
í útvarpstækið og kveikti. 

- Já, og hefur þú svarið?!... 

Skyndibiti... 
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Halló... er einhver á líh... 
Halló, hallój er þetta... 

- ERT ÞU með svarið? 
- Svar?? Neei, ég ætlaði að 

auglýsa eftir kettinum mínum, 
þannig er sko mál með vexti 
að ég hleypti honum út í 
garð... 

- Þetta átti víst að vera 
eitthvað sniðugt! Hneykslunar-
tónninn leyndi sér ekki hjá 
unga dagskrárgerðarmann-
inum, hann hélt langa tölu um 
óþroskuð böm og lélega 
kímnigáfu. 

Haukur þurrkaði af eldhús-
bekknum, tók pokann með 
kjötafgöngunum og batt hnút á 
hann. Hann gekk út á 
stigaganginn og var rétt búinn 
að stinga pokanum í ruslagatið 
þegar Sigríður gamla kom í 
hendingskasti niður stigann, 
hún var ekki brosandi. 

- Þessi óforskammaði ungi 
maður skellti á mig, gamla 
konuna, og kallaði mig 
óþroskaðan krakka og ég veit 
ekki hvað! 

- Hann hefur kannski haldið 
þetta vera gabb, stakk Haukur 
uppá. 

- Þetta var sko ekkert gabb, 
ég skal skp sýna þessum unga 
manni... Á eftir fylgdi þvílík 
runa af óprenthæfu, máli að 
Hauk setti hljóðan. í málleysi 
sínu sá hann þann kost vænstan 
að hörfa inn í íbúð sína, sem 
hann og gerði. Þegar hann 
lokaði dyrunum heyrði hann 
blót og bölbænir gömlu 
konunnar deyja út í fjarska. 

Hann fór inn í eldhúsið og 
lagaði kaffi. í útvarpinu var 
minnt á sálfræðiþjónustu 
útvarpsstöðvarinnar. Haukur 
sperrti eyrun. Hann átti við 
vandamál að stríða og það 
ekkert lítíð. Viðtalstíminn var 
einmitt byrjaður. Haukur gekk 

að símanum. Þegar hann hafði 
safnað kjarki tók hann upp 
símtólið og valdi símanúmer 
útvarpsstöðvarinnar. Það var á 
tali. Hann reyndi aftur. 

- Góða kvöldið, þetta er 
sálfræðiþjónusta Sigurjóns, 
hvað get ég gert fyrir þig? 

- Ja, ég á við svoKtið 
vandamál að stríða... 

- Lát heyra! 
- Jú þannig er, að það hvíla 

einhverskonar álög á mér... 
- Álög? 
- Já, ég þarf að borða kött 

minnst vikulega til að lifa... 
Haukur stoppaði, þetta var 
alltof ótrúlegt. Hann beið eftir 
að sálfræðingurinn skellti á, 
eins og ungi maðurinn hafði 
skellt á Sigríði, en ekkert 
gerðist. 

- Borða ketti já? Það er 
nokkuð sérstakt... Eg tel mig 
skilja vandamálið, en ég er 
hræddur um að ég geti ekki 
hjálpað þér í gegnum síma. Ég 
ráðlegg þér að panta þér 
viðtalstíma hjá mér, síðan 
skulum við sjá hvað hægt er að 
gera. 

- Ha? Já... ég skil, einmitt, 
ég geri það. Þakka pér fyrir. 
Hann lagði á. Sálfræðingurinn 
tók þessu af alvöru. Haukur 
trúði þessu ekki. 

Það fyrsta sem hann gerði 
daginn eftír var að panta tíma 
hjá Sigurjóni sálfræðingi. 
Hann þurfti reyndar að laumast 
í símann hjá einkaritaranum í 
hádeginu og mátti ekki miklu 
muna að einkaritarinn hefði 
staðið hann að verki. Haukur 
fékk tíma klukkan þrjú. 

Þegar klukkuna vantaði tíu 
mínútur í þrjú stóð Haukur 
fyrir utan sálfræðistofu 
Sigurjóns sem var í húsi við 
Laugaveginn, gengið inn að 
aftan. Hann opnaði dymar og 



fór inn. Hann var staddur í 
þægilegri biðstofu. Andartaki 
síðar kom ungur drengur með 
íþróttatösku út úr einu 
herberginu, bauð brosandi 
góðan daginn og hvarf út í 
sólskinið. Maður á fimmtugs-
aldri með dökk gleraugu birtist 
í dyragátt herbergisins og bauð 
Hauki að koma inn. Haukur 
tók af sér frakkann, hengdi 
hann á gamaldags fatahengi og 
fór inn í herbergið. Það var 
nokkuð stórt, búið gömlum 
þungum húsgögnum og bóka-
skápar þöktu alveg tvo veggi. 
Beint á móti dyrunum var 
skrifborð, hálfdrukknað í bók-
um og pappírsstöflum. Við 
hhðina á skrifborðinu var 
bólstraður bekkur og djúpur og 
mikill hægindastóll. Sálfræð-
ingurinn bauð Hauki að 
leggjast á bekkinn, en sjálfur 
settist hann í hægindastólinn. 
Hann teygði sig í skrifblokk og 
penna. 

- Gætir þú aðeins sagt mér 
frá vandamálinu? spurði sál-
fræðingurinn mjúkri röddu. 

- Já... Ég þarf að veiða kött 
og borða hann hráan, helst 
lifandi, einu sinni í viku til að 
lifa... 

- Einmitt, hvenær byrjaði 
þetta? Sálfræðingurinn hripaði 
eitthvað niður í flýti. 

- Þegar ég var fimmtán ára, 
þá... 

- Fimmtán? Hvenær ertu 
fæddur? 

- 1736. Haukur lokaði aug-
unum. Hvernig stóð á því að 
sálfræðingurinn trúði þessu? 
Þetta gat nú varla verið 
algengt, hann var nokkuð viss 
um að öll systkini hans væru 
látin. 

- 1736? Hvað gerist ef þér 
tekst ekki að ná í kött? 
Þá eldist ég, verð tvöhundruð-
fimmtíuogeinsárs á örfáum 
mínútum, og dey. 

- En ef þú nærð í kött? 
Sálfræðingurinn lagaði dökku 
gleraugun. 
- Þá klofna ég í tvennt og verð 
tveir. 

- Fjölgarðu þér? 
- Nei, sá okkar sem fyrr nær 

að bíta úr hjarta kattarins lifir, 
hinn hverfur í grænum blossa. 
Ef hvorugur nær að bíta í 
hjartað eldumst við og 
hverfum eins og við hefðum 
ekki náð neinum ketti, sálin 
lifir mjög stutt klofin. 

- Veistu hvernig á þessum... 
þessum "álögum" stendur? 
- Já. Móðir mín vildi að við 
systkinin yrðum eilíf. Galdra-
kona í þorpinu, sem hét Þóra 
Haraldsdóttir, kunni seið sem 
gat gert þetta mögulegt, hún 
þekkti leyndardóm lífsins. 

- Þið systkinin? Voruð þið 
fleiri? 
- Já við vorum tíu, en ég held 
að þau séu öll dáin, kettir voru 
oft af skornum skammti á 

þessum slóðum þá. Þau hurfu 
sum, fóru til stórborga og sáust 
aldrei aftur. 

- Hvaða slóðir voru það? 
- Norður-írland 
- Veistu um einhverja leið 

til að losna úr "álögunum"? 
spurði sálfræðingurinn rólega, 
en Haukur sá að hönd hans 
skalf. 

- Það er til ein leið, það er 
a... 

- Að borða eitt systkinið í 
stað kattar? skaut sálfræð-
ingurinn inn í. Hauki dauðbrá, 
hann leit upp. 

- Hvernig veistu...? Hjartað 
tók kipp þegar sálfræðingurinn 
tók af sér dökku gleraugun. 
Augun voru græn og sjálf-
lýsandi. Hann hélt ekki lengur 
á skrifblokk og penna, hann 
hélt á sveðju. Sálfræðingurinn 
brosti djöfullegu brosi þegar 
hann lyfti upp sveðjunni. 

Frh. síðar meir. 

tív^Wvr—' 
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Lög Hugins 
Nafii 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 í 
dagskóla. Skulu þeir greiða 
félagsgjald sem nemendur 
ákveða í kosningum ár hvert 
að loknum umræðum á 
skólafundi 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 skólagjöld. 
Öllum öldungardeildarnemum 
og kennurum skal þó heimilt 
að greiða skólafélagsgjöld hafi 
þeir áhuga á að starfa að 
félagsmálum innan skólans. 

4. Félagsgjöldum Hugins skal 
eingöngu varið til félags-
starfsemi á vegum skólans. 

5. Gjalddagi skólafélagsgjalda 
er 1. vetrardagur og eindagi 
þeirra 1. nóvember. 

6. Til staðfestingar þess að 
gjaldið hafi verið greitt skal 
afhent sérstakt skóla- og 
félagsskírteini með fullu nafni, 
lögheimili, nafnnúmeri, 
fæðingardegi og ári, stimplaðri 
mynd af viðkomandi aðila og 
öðrum þeim upplýsingum sem 
nauðsynlegar ícunna 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 
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sínum. Skal það starfrækja 
hagsmunaráð sem hafi þetta 
verkefni með höndum. 
2) gefa út blað er auðveldi 
félagsmönnum að koma á 
framfæri skoðunum sínum og 
áhugamálum í rituðu máli. 
3) styðja við bakið á annarri 
félagsstarfsemi í skólanum 
eftir föngum. 

n 
Stjórn félagsins 
1. Stjórn félagsins skal skipuð 
sjö mönnum: formanni, ritara 
og gjaldkera, auk forseta 
hagsmunaráðs, ritstjóra 
Munins, formanni 
málfundafélags Hugins og 
skemmtanastjóra sem eru 
meðstjórnendur. Allir þeir 
sem skipa stjórnina hafa jafnan 
atkyæðisrétt á stjórnarfundum. 
2. í verkahring stjórnarinnar er 
að: 
1) semja fjárhagsáætlun fyrir 
starfsárið, áætla félagsgjöld í 
samræmi við hana og dreifa 
áætluninni til nemenda 
sólarhring áður en hún er 
borin undir nemendur til 
samþykkis. 
2) boða til skólafunda. 
3) Skólafélagsstjórn skal sjá 
um að boða til fundar með 1. 
bekk í byrjun hvers skólaárs. 
Æskilegt er að það gerist innan 
10 daga frá skólasetningu. Á 
þessum fundi skal kjósa 
fulltrúa 1. bekkjar í ritstjórn 
Munins og einn fulltrúa í 
hagsmunaráð. 

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 
tölublaði Munins. 

4. Skemmtanastjóri skal sjá 

um skipulagningu tímatöflu á 
Möðruvallakjallara. Auk þess 
skal hann sjá um kvöldvökur. 

5. Að öðru leyti skiptir stjómin 
með sér verkum. 
6. Stjórnin skal birta reikninga 
endurskoðaða af löggiltum 
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 valdir að 
hausti úr röðum nemenda. 
Þeir skulu endurskoða 
reikninga klúbba og félaga. 

8. Stjómin skal ekki veita 
styrki til einstakra félaga nema 
þau hafi skilað endurskoðuðu 
bókhaldi fyrir síðasta starfsár. 
Nýstofnuð félög geta sótt um 
styrk. 

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

10. Stjórnin skal a.m.k. einu 
sinni á önn halda fund með 
formönnum félaga og öðmm 
framámönnum í félagslífl 
skólans til samræmingar á 
félagsstarfi annarnnar. 

m 
Hagsmunaráð 

1. Ráðið heitir hagsmunaráð 
Hugins. 
2. Hagsmunaráð fjallar um og 
gætir (sameiginlegra) 
hagsmuna nemenda, gagn-
vart þeim sem standa að 
og sjá um skólann og 
skólastarfsemi, í umboði 
stjórnar skólafélagsins. 

3. Hagsmunaráð fjallar um: 
1) breytingar á kennsluháttum 
og öðrum starfsháttum skólans 
í samráði við skólastjórn. 
2) vandamál sem upp kunna að 
koma í sambandi við almenn 
skólastörf. 
3) önnur mál sem einstakir 
nemendur eða skólastjórn 
æskja að hagsmunaráð taki 



afstöðu til. 
4. Hagsmunaráð er skipað 
fimm mönnum, forseta og 
einum manni úr hverjum 
bekk. Einn þessara fulltrúa 
skal vera ritari ráðsins. Þeir 
skulu kosnir á aðalfundi II, 
nema fulltrúi 1. bekkjar. 

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

6. Hagsmunaráð hefur rétt til 
að skipa nefndir eða 
einstaklinga til starfa við 
hagsmunamál. 

7. Hagsmunaráð felur forseta 
sínum að krefjast skólafundar, 
ef það vill fá álit nemenda á 
einstökum málum, sem 
skólastjórn hefur til 
meðferðar. Fulltrúar nemenda 
túlka svo aftur niðurstöður 
skólafundar þar. 

8. Hagsmunaráð skal afla 
upplýsinga og gagna eftir 
föngum um þau mál sem 
hggja fyrir skólafundum. Slik 
gögn skulu liggja fyrir á 
fundunum. 
9. Hagsmunaráð skal taka 
afstöðu til viðbragða 
skólastjórnar (eða viðkomandi 
aðila) við ályktunum 
skólafundar og taka ákvarðanir 
ásamt stjórn félagsins um 
hugsanlegar aðgerðir.málinu til 
áréttingar. 

IV 
Skólablaðið Muninn 

1. Blað skólafélagsins heitir 
Muninn. 
2. Efni þess skal ávallt leitast 
við að hafa sem fjölbreyttast. 
3. Auk ritstjórans skal ritstjórn 
blaðsins skipuð sex 
nemendum, einum fulltrúa úr 
hverjum bekk og tveimur að 
auki. Skulu þeir kosnir á 
aðalfundi n, nema fulltrúi 1. 
bekkjar. 
4. Ritstjón blaðsins skal vera 
ábyrgðarmaður þess. 
5. Ritstjórn á rétt á því, að 

nota fullt nafn. Leyfilegt er að 
birta dulnefni. 

Málfundafélag Hugins 

1. Félagið heitir Málfundafélag 
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 málfundrr með 
öðrum skólum. Auk þessa 
skal félagið efna til mælsku-
námskeiða. 

4. Stjórn félagsins skipa fimm 
menn: Formaður,ritari og þrír 
meðstjórnendur. Formaður er 
kosinn á aðalfundi II. Aðrir 
meðlimir 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 fundargerðir, er sam-
þykktar hafa verið á fundum. 
Skal hann einnig vera 
fundarritari sé ekki annar 
skipaður í hans stað. 
3) Meðstjórnendur skulu 
aðstoða við val efnis og allan 
undirbúning funda. 

6. Reglusemi skal gætt í 
hvívetna á fundum félagsins og 
skal fundarstjóri styðjast við 
almenn fundarsköp. 

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 
bekkjardeilda ójöfn tala, er 
formaður jafnframt fulltrúi 
sinnar deildar, annars þarf 
hans deild að velja viðbótar-
fulltrúa í ráðið. 
3. Bekkjarráðin eru ekki undir 
stjórn eða áhrifum 
skólafélagsins. 

vn 
Skólafundir 

1. Skólafundir fjalla um 
hagsmunamál nemenda, 
embættisafglöp, svo og ýmis 
önnur mikilsverð mál, sem upp 
kunna að koma. Skólafundir 
eru æðsta vald nemenda í 
öllum málum nema 
lagabreytingum. 

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 harin sjá um val á 
frummælanda 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 dagskrá. 

4. Formaður Hugins setur 
skólafundi og skipar fundar-
stjóra. Kennarar hafa málfrelsi 
á skólafundum en ekki 
atkvæðisrétt. Að öðru leyti 
gilda almenn fundarsköp á 
skólafundum. Einfaldur meiri-
hluti atkvæða nægir til að 
samþykkja ályktanir skóla-
fundar. 

vm 
Aðalfundir og embættis-
mannaskipd 
1. Aðalfundi skal halda í 
tvennu lagi: Aðalfund I og II. 
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Á aðalfundi I skal fjallað um 
lagabreytingar en á aðalfundi 
II skal kosið í öll embætti 
skólafélagsins. 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 
eftirtalin ákvæði: 1) Formaður 
félagsins setur fundinn og 
stingur upp á fundarstjóra. 2) 
Einfaldur meirihluti nægir til 
að samþykkja lagabreytingar. 
3) Heimilt er á aðalfundi að 
bera upp breytingartillögur við 
tillögur til lagabreytinga og 
viðaukatillögur við þær 
tillögur. 
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 
formaður félagsins, forseti 
hagsmunaráðs, gjaldkeri,ritari, 
ritstjóri Munins, skemmtana-
stjóri, formaður Málfunda-
félags Hugins, hagsmunaráð, 
ritstjórn Munins og tveir 
fulltrúar í skólastjórn. 

5. Um kosningar skulu gilda 
eftirtalin ákvæði: 1) Kjörstjórn 
sér um að framboð berist í öll 
þau embætti sem kjósa skal í. 
Þetta hindrar þó eigi að önnur 
framboð berist. 
2) Framboð skulu tilkynnt 
kjörstjórn eigi síðar en viku 
fyrir aðalfund n. Framboð 
sem síðar eru tilkynnt eru 
ólögleg. 
3) Hverju framboði skal fylgja 
listi með minnst 10 og mest 25 
meðmælendum. 
4) Kjörstjórn skal birta 
opinberlega öll lögleg fram-
boð, unchr sínu nafni, innan 
sólarhrings frá því framboðs-
frestur rennur út. 
5) Kjörstjórn sjái um 
undirbúning kosninganna, fram-
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kvæmd þeirra og talningu 
atkvæða. 
6) Kjörstjórn skal gæta þess 
vandlega að kosning fari fram 
samkvæmt fundarsköpum að 
öðru leytí en hér greinir. 
7) Þegar fleiri en einn eru í 
framboði til einhvers embættís, 
skal kjörstjórn sjá um að gera 
kjörseðla með áletruðum 
nöfnum þeirra, sem í fram-
boði eru, í dreginni röð. 
Kjósendur skulu krossa við þá 
sem þeir kjósa. Ef krossað er 
við fleiri en kjósa á er seðillinn 
ógildur. 
8) Við allar kosningar gildir sú 
regla, að hafi enginn náð 
hreinum meirihluta atkvæða, 
skuli kosið að nýju milli þeirra 
tveggja sem flest atkvæði 
fengu. 
9) I kosningum á aðalfundi II 
skal kosið þó aðeins einn sé í 
framboði. Skal sá hljóta 
minnst helming greiddra 
atkvæða svo kosning sé 
gild. 
10) I kosningum á aðalfundi II 
þarf minnst 50% kjörsókn til 
þess að þær séu gildar. Náist 
ekki 50% kjörsókn skal kosið á 
ný. 

6. Embættismannaskipti skulu 
fara fram fjórum vikum fyrir 
síðasta kennsludag vetrarins. 
Þó skulu fulltrúar nemenda í 
skólaráði og fulltrúar 4. 
bekkjar í hagsmunaráði og 
ritstjórn sitja til vors. 

7. Nýkjörinni srjórn er skylt að 
fylgjast með störfum fráfarandi 
stjórnar frá því páskaleyfi 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 
formaður og tveir 
meðstjórnendur. 

2. Kjörstjórn skal sjá um allar 
kosningar innan skólafélagsins, 

bæði á reglulegum kjörfundi, 
þ.e.a.s. aðalfundi II og einnig 
ef embættismaður segir af sér 
eða hverfur úr embætti af 
öðrum orsökum. 

3. Stjórn félagsins skipar 
laganefnd. 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 
einstakir félagar geti borið 
fram tillögur til lagabreytinga. 

4. Lögin skulu birtast í fyrsta 
blaði Munins er út kemur eftir 
lagabreytingafund. 

5. Lagabreytingatillögur skulu 
hanga uppi a.m.k. í tvo 
kennsludaga fyrir 
lagabreytingafund. 

X 
Kosningaréttur 
1. Við kosningu formanns, 
ritara, gjaldkera, ritstjóra 
Munins, skemmtanastjóra, for-
manns Málfundafélags Hugins, 
rveggja ritstjórnarfulltrúa, for-
seta hagsmunaráðs, skóla-
stjórnarfulltrúa, endurskoðenda 
og bókasafnsnefndar skulu allir 
félagar hafa jafnan kosninga-
rétt. 

2. Við kosningu fulltrúa í 
hagsmunaráð og ritstjórn 
Munins hafa þeir einir 
kosningarétt sem eru í sama 
bekk og kjósa á fulltrúa fyrir. 
3. Við kosningu formanna 
bekkjarráðanna hafa fulltrúar 
bekkjardeildanna einir 
kosningarétt. Við kosningar 
fulltrúa 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 
fullnægt. 
3) Endurtekning á alvarlegum 
skyssum í starfi. 
4) Sóun á fjármunum. 
5) Áberandi framtaksleysi í 
starfi. 

2. 10% félaga geta borið fram 
skriflega vantraustsyfirlýsingu 
á sérhvern í stjórninni eða 
hana í heild. Sama gildir um 
hagsmunaráð og ritstjórn 
Munins. Yfirlýsingu þessari 
skal komið til formanns 
kjörstjórnar. Skal hann þá 
boða til skólafundar um málið. 
Um slíka skólafundi gilda 
eftirtalin ákvæði: 

1) Formaður kjörstjórnar setur 
þá fundi og stýrir þeim. 
2) Forsvarsmenn vantrausts-
tillögunnar skulu gera ýtarlega 

f reinfyrir henni. 
) 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. 

xn 
Gildistaka og vafaatriði 
1. Komi upp ágreiningur um 
túlkun laganna, skal laganefnd 
skera úr. 
2. Fastsettar dagsetningar geta 
færst til verði röskun á starfi 
skólans og skal laganefnd þá 
skera úr. 

3. Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Óreglulegur 
ferhjnrningur 
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