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Efnisyfirlit 
3 RitsjómarpistiU 

- pistíll frá ritsjórn alveg eins og í síðasta 
blaði... 

4 Á döfinni 
- Sigrún talar um daginn og veginn. 

5 Aldrei hef ég fyrr... 
- Dúdúfuglaræktarráðunauturinn Sigurður 

Smárason tekinn í karphúsið. 

6 Viðarstaukur '88 
- TÓMA misminnir á Staukinn. 

7 Af jónleikahaldi 
- TOMA og peningamir. 

8 Tónleikar með Megasi 
- Megas, nýkominn frá Birkilandi, söng í 

Möðruvallakjallara (ekki sitt síðasta þó...). 

10 Saga úr miðbænum 
- bönnuðinnan 18. 

11 Fuglar... 
- Bí, bí og blaka, einn kom til baka og það 

var Þórarinn Torfason. 

14 Kaffihúsið 
- Ég heiti Gunni og mér finnst kaffi vont... 

14 Skólasrjórn 
- tjáning. 

15 Kynning á störfum skólafélagsstjómar 
- Hvað ætlarðu að verða þegar þú verður 

stór? 

19 Hrakfarasaga 
- Erfitt er fyrir utanbæjarnemendur að stunda 

nám hér í skólanum, ég segi sko ekki annað. 

20 Leikfélag Menntaskólans á Akureyri 
- Hvað sýna þau næst? 

21 Fara kennarar í verkfall? 
- svar fæst á blaðsíðu 21. 

22 Ratúb 
- Ljóðaþátturinn sívinsæli er líka í þessu 

blaði, fastir liðir eins og venjulega. 

24 Fjárhagsstaðan 
- Mammon skólans segir frá fjárhagi 

skólafélagsins og fléttar inn spaugilegar 
athugasemdir. 

25 Til nemenda 
- Bergþór Hauksson segir ykkur hvað honum 

finnst um Viðarstauk. 

26 Listadagar 
- hér má fá upplýsingar um hvað er að gerast 

í skólanum á næstu dögum. 

28 Alan Parker 
- Ásmundur Þorkelsson segir frá hinum 

heimskunna og stórgóða leikstjóra og birtir 
nokkrar myndir eftir hann. 

30 Framhaldssagan 
- Hvemig fléttast lfkið í smjörlikisgerðinni 

inn í þessa sögu? 

32 Ekki er baksíða baksíða nema baksíður 
sé... 
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MUNINN, blað skólafélags 
Menntaskólans á Akureyri. 
3. tbl. 61. árg. 4. mars 1988. 

Skólafélagsstjórnarfulltrúi 
og ábyrgðarmaður 
Garðar Agúst Árnason 3.T 

Ritsrjóri 
Jón Hjalti Asmundsson 4.U 

Risrjórn 
Ólafur Jóhann Sigurðsson 3.T 
Sigurður Magnason 3.U 
Guðfinna Halla Þorvaldsd. 2.T 
Þórarinn Friðrik Gylfason 2.A 
Sólveig Sturlaugsdóttir l.E 

Pröfarkalesari 
svpáll 

Sérlegur tölvuráðgjafi 
Grétar G. Ingvarsson 

Leysiprentun og prentun 
Petit 

Orð dagsins: 
Orð eru til alls fyrst. 

Orð gærdagsins: 
Við fögnum samkeppni Öðru-
vísiblaðsins! 

Orð morgundagsins: 
Fæst orð hafa minnsta ábyrgð. 

Ábyrgðaimannsogskólafélagsstjórnarfulltrúapistill 

Ég hef stundum verið að velta því fyrir mér hvflík náðargáfa það er 
að geta skrifað ritstjórapistla sem líða nemendum aldrei úr minni og 

munu verða varðveittir um ókomna framtíð ásamt öðrum 
bókmenntaperlum íslendinga. Náðargáfu sem þessa verður ritstjóri að 
hafa til að bera ásamt ýmsu öðru sem betur er tíundað í pistli mínum 

um embætti ritstjóra. Ég skora á ykkur að kynna ykkur embætti 
skólafélagsstjómar og endilega að bjóða ykkur fram, megi daufar 

kosningar innan skólans heyra sögunni til. 
Eins og venjulega er ekkert um að vera í félagslífinu, marsmánuður 

verður sennilega enn daufari en nokkur annar mánuður hingað til og er 
þá mikið sagt! Þessi mánuður byrjar á tökum Sjónvarpsins á Önnum 
og appelsínum (þátturinn heitir Annir og appelsínur, ekki Önnur og 

appelsínur), síðan verða M.A.-V.M.A.dagar og Listadagar og nokkrir 
dagar á Selfossi og fleira, en allt um það er að finna í reglulegum 

pisdi Sigrúnar formanns. Eilítil breytíng hefur verið gerð á stjórn 
þessa blaðs, Jón Hjalti hefur tekið við „daglegri" stjóm og umsjón 

blaðsins, undirritaður ber aðeins ábyrgð á því sem hér birtist og situr 
skólafélagsstjórnarfundi. Siggi Magna sér um fjármál blaðsins, Halla 

og Sólveig eru yfir auglýsingadeild blaðsins, Óli Lúx sér um 
ljósmyndir og Dúddi um teikningar og útlit blaðsins. Með þessari 

verkaskiptingu var vonast til að ritstjórnarmeðlimir yrðu meira inni í 
því sem væri að gerast og bæru einhverja ábyrgð. Samt sem áður 
vinna ritstjórnarfulltrúar áfram þau verk sem til falla við vinnslu 

blaðsins. Það er mér ákaflega óljúft að geta ekki enn á ný boðið 
nemendum upp á hið stórskemmtilega og geysivinsæla lesefni sem lög 

Hugins eru en þeim sem vildu lesa þau er bent á Jólablað Munins. 
Þá er komið að háfleyga og skáldlega kaflanum sem verður að vera í 
hverjum ritstjórapisdi. Nú er farið að hilla undir nýtt sumar, sól er 

farin að hækka á lofti og hinir viðsjálu veðurguðir farnir að mildast í 
skapi. Þrátt fyrir það eiga þeir til að fá hin verstu reiðiköst og það 

einmitt helst á þessum árstíma. Með hækkandi sól er vonandi að birti 
yfir skapi okkar menntskælinga þótt það geti verið upp og ofan rétt 

eins og veðráttan þessa dagana. 
Listadagar fara nú fljótlega í hönd. Þar verður boðið upp á hina 

ýmsu listviðburði, hvern öðrum merkari. Það er að vísu áhyggjuefni 
hversu listhneigð nemenda hér í skóla er takmörkuð. Áhugi á listum, 
bókmenntum, menningu og æðri vísindum virðist vera nálægt núlli. 
Nemendur drekkja sér í afþreyingarefni og hugsa ekkert um það sem 
æðra er. Þeir fremja andlegt sjálfsmorð í þjóðfélagi fjölmiðlanna og 
gerast fullkomnir neytendur. Hátindur sköpunargáfunnar er að segja 
"hérna..sko.." í viðtali við einhvem ljósvakamiðilinn. Þó eru alltaf 
einhverjir sem leita á náðir listagyðjunnar, þá sem skaparar en ekki 
neytendur, en því miður lendir afraksturinn oftast ofan í skúffu. Til 
að sporna við þessu hefur verið lofað þeim háum verðlaunum sem 

senda inn bestu sögurnar og ljóðin í samkeppni Listadaga í von um að 
skáldsnillingar skólans skríði úr felum og leyfi okkur að njóta verka 

sinna. Við vitum að þið eruð þarna einhvers staðar. 

Garðar Ágúst Árnason 
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Ágætu skólafélagar! 

Hér kemur enn og einu 
sinni pistill frá mér um það 
hvað verður um að vera í 
félagslífinu hér hjá okkur á 
næstunni. Það er að minnsta 
kosti óhætt að segja að það 
verður mikið um að vera í 
félagslífinu á þessari önn. 

I síðasta pistli sagði ég frá 
nýkjörnum ráðum, þ.e. 
útvarpsráði og sjónvarpsráði, 
en nú líður einmitt að því að 
þau fara að starfa af fullum 
krafti. Hljóðbylgjan hefur 
loksins gefið grænt ljós fyrir 
okkur og eru útvarpsþættir 
okkar þegar farnir af stað. 

Sjónvarpsráð hefur verið að 
vinna á fullu við efnisöflun og 
undirbúning sjónvarpsþáttar-
ins "Annir og appelsínur" en 
því miður voru nemendur ekki 
nógu duglegir við að svara 
auglýsingum ráðsins um 
efnisöflun (eða kannski þeir 
hafi gleymt að lesa þær). 

Félagslífið fór fljótt af stað 
eftir gott "frí". Þegar þetta er 
ritað hefur ýmislegt verið að 
gerast svo sem tónleikar með 
Megasi, Carminuball, ræðu-
námskeið er í fullum gangi og 
fleira. En enn fleira er á 
döfinni, og það næsta eru 
VMA-MA dagarnir svoköll-
uðu, þar sem leiða saman 
hesta sína "erkifjendurnir" 
VMA og MA. Dagarnir byrja 
þann 3. mars e.h. og þá 
verður keppt í ýmsum grein-
um en þá um kvöldið verður 
sameiginleg kvöldvaka skól-
anna. Þar verður ræðukeppni 
og ýmis skemmtiatriði. Dag-
inn eftir, 4. mars e.h. verður 
keppni haldið áfram og úrslit 
fást (vonandi góð). Um 
kvöldið verður svo rúsínan í 
pylsuendanum, eða þrusudans-
eíkur þar sem Stuðkompaníið 
mun sjá um fjörið. 

Og áfram með smjörið, 
þann 4. mars verða "Lista-
dagar" settir og standa þeir 
yfir í u.þ.b. 3 vikur. Boðið 
verður upp á u.þ.b. 2 viðburði 
í viku, en þetta breytta fyrir-

im 
L'état, ce-est moi!! 

ægmr: 

komulag Listadaga og nánari 
dagskrá mun Helga Björg 
kynna okkur á öðrum stað í 
Munin. 

Nú nýverið tókum við upp 
skólasamskipti við Fjölbraut á 
Suðurlandi og verður farið 
þangað í keppnisferð 17.-19. 
mars. Við í stjórn Hugins 
höfum ákveðið að gefa öllum 
sem vilja kost á því að fara 
með suður meðan pláss leyfir 
því óánægjuraddir heyrast oft 
meðal manna um að alltaf fái 
þeir sömu að fara í þessir 
ferðir okkar. Vonandi mælist 
þetta nýmæli vel fyrir hjá 
ykkur og einnig vonast ég til 
að þessi ferð fari vel fram og 
allir hafi gaman af. 

Þetta ofanritaða mun nú 
vera það helsta sem um verður 
að vera fram að páskum en 

auk þess eru svo auðvitað 
bekksagnamótin í ræðu-
mennsku svo og ýmsir 
atburðir á vegum einstakra 
félaga innan skólafélagsins. 
Á þessu má vonandi sjá að 
nóg er um að vera og allir 
ættu að geta fundið eitthvað 
við sitt hæfi ef þeir hafa þá 
einhvern áhuga á því. En 
krakkar, verið endilega 
duglegri við að hjálpa okkur 
að halda uppi kröftugu 
félagslífi hjá okkur. Verið 
með! 

Lifið heil 
Sigrún Kristjánsdóttir. 
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Fávitahætti sumra manna eru 
engin takmörk sett. Það er 
eins og þeim sé ekkert heilagt 
bara ef þeir geta komið 
sjálfum sér á framfæri. 

I síðasta Munin skrifaði einn 
slíkur maður greinina "Vísur 
framtíðarinnar". Þetta er það 
mesta samansafn af bulli og 
þvælu sem ég hef nokkurn-
tíma lesið. Greinin er senni-
lega samin í ölæði eða þá 
höfundur hefur ekki enn náð 
þeim þroska að greina á milli 
hugarburðar og veruleika. Að 
hleypa þannig persónu inn í 
þessa virtu menntastofnun, 
sem Schola Akureyrensis 
óneitanlega er, ber vott um 
vanhæfni og spillingu ráða-
manna skólans, nema þá að 
þessi persóna hafi smyglað 
sér inn í skólann til þess eins 
að LÆKKA meðalgreindarvísi-
tölu hans. Hugsanlega er 
þetta útsendari sorans úr suðri. 
Ég legg til að þessi maður 
verði gerður að "Persona Non 
Grata" á Stór-Akureyrarsvæð-
inu. 

En allt um það, ykkur til 
ánægju og yndisauka ætla ég 
að reka alla þvæluna úr fyrr-
nefndri grein ofan í kokið á 
höfundi vitleysunnar. Ég vona 
að hann sjái sóma sinn í því 
að kafna úr skömm þegar 
hann les þessi skrif. 

í fyrsti lagi fer höfundur ekki 
rétt með tímatalið en hann 
sagði vísuna skrifaða árið 
2br209!!! Þetta er algjör 
tilbúningur því í framtíðinni 
mun tími verða mældur í 
einingunum gat, rek og frauk. 
Það eru 12 göt í einum reka 
og 65 rekar í einu frauki. Eitt 
frauk samsvarar 1 1/2 snúningi 
orthomediu eða tæplega 7 
mánuðum (206 dögum 
nákvæmlega) að okkar tíma-
tali. 

Aldrei hef 
égfyrr... 

í öðru lagi verður ekkert sem 
nefnist "nýdróttkyæður háttur" 
í framtíðinni. Öll Ijóð, vísur 
og kvæði verða ort með 
hefðbundnum hætti eða með 
halalagi og súrum hætti eða í 
bunu. Mér endist ekki tími til 
að fara nánar út í þessar tvær 
aðferðir en ef til vill, með 
hækkandi sól, fáið þið nánari 
úthstun á þeim. 

I þriðja lagi breytist íslenska 
ekki að ráði fyrr en eftir 17. 
andromediu styrjöldina og 
löngu fyrir þann tíma var hætt 
að yrkja kvæði, eða milli 8. 
og 10. andromediustyrjald-
anna. Það stafar af omega-
geislum sem komu eftir 
plasmaupplausn septimu (7. 
stjörnuþokunnar, talið frá ysta 
svartholi). Geislunin náði í 
mjög litlum mæli til jarðar en 
þó nógu mikið til að 
stökkbreyta Homo Extremum, 
sem voru einu afkomendur 
Homo Sapiens er höfðu 
þroskaðan djúpheila (en hann 
nota þeir til að yrkja) í Homo 
Minimum sem fljótlega dó út 
eftir geislunina. 

Síðast en ekki síst hætta menn 
fljótlega að skfra sig nöfnum 
eftir 356-534 frök (200-300 
ár). Þá verður tekið upp kerfi 
sem samanstendur af númera-
röð og einum til þrjátíu 
bókstöfum. Þetta verður gert 
vegna þess að mannkyninu 
fjölgar svo gífurlega að til að 
koma í veg fyrir rugling þarf 
hver einstaklingur að skírast 4-
6 nöfnum og hafa a.m.k. 3 
ættarnöfn. Þessi mikla 
fjölgun stafar af nýlendustefnu 
sem verður allsráðandi á þeim 
tíma. Fólksflótti til annarra 

stjörnukerfa og stjarna skapar 
meira pláss jafnframt því sem 
þekking okkar á hrörnun 
mannslíkamans eykst gífur-
lega. Þetta veldur því að 
dánartala lækkar niður í eitt 
dauðsfall á 100 sólkerfi á 100 
frauka tímabili. 

Fleiri hluti má draga fram í 
dagsljósið eins og til dæmis 
hve snubbótta umfjöllun tíma-
ferðalög fá í greininni. 
Höfundur hreytir hreinlega 
ónotum í lesendur og segir 
m.a. orðrétt: „- hvemig ég 
ferðist um í tíma kemur ykkur 
ekki við". Þetta bendir til að 
greinarhöfundur sé ekki nógu 
gáfaður sjálfur til að skilja 
hvað það er að ferðast í 
tímanum. Þetta rennir stoðum 
undir þá kenningu mína að 
hann hafi aldrei farið um í 
tímanum, heldur skáldi bara 
eitthvað út í loftið. 

Ég vona að skrif mín hafi 
borið tilætlaðan árangur og 
við norðanmenn séum lausir 
við þennan útsendara frá landi 
hnignunarinnar. Að lokum 
birti ég eitt ljóð úr fram-
tíðinni (það er atibunu): 

Askarnir létust í bókvitið. 

Hólmi af sigri 
penninn stjörnumerkti 
með alltaf fer strokleðrið 
hvíti og rauði þann hlýtur 
ekki fortíðin er óviss en 

framtíðin 
aftur aldrei upp hann standi 
vonandi. 

Hróðgeir Hringhugi 
-skafís með súkkulaðispónum. 
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Viöarstaukur '88 

Munin: Gísli Tryggvason 

Kæru skólafélagar! 

Nú stefnir í undur og 
stórmerki því að hin árlega 
hljómsveitakeppni M.A., 
Viðarstaukur, verður haldin 
núna 11. mars. 

Ef einhver er nú ekki öruggur 
á því hvað Viðarstaukur er, er 
kannski rétt að geta þess að 
þar etja kappi frambærilegustu 
og frumlegustu tónlistarmenn 
skolans. Það hlýtur því að 

vera ljóst að af þessu má hafa 
hinu mestu skemmtun. 

TÓMA, hið algóða tónlistar-
félag skólans, stendur að 
vanda fyrir þessari uppá-
komu. Það á að kosta einar 
200 krónur inn á herlegheitin, 
sem ætti nú að vera í lagi 
fyrir styrkvædda Menntskæl-
inga. 

Að síðustu er rétt að benda 
þeim tónlistarmönnum, sem 

eru eitthvað seinir fyrir, á að 
enn er hægt að skrá sig í 
keppnina. Einnig er rétt að 
taka það fram að allir eru 
velkomnir á keppnina svo 
framarlega sem þeir eru ekki 
ölvaðir. 

Sjáumst svo 
Viðarstauk '88. 

TÓMA. 

hress 
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Af tónleikahaldi 
- TÓMA segir farir sínar eigi sléttar 

Kæru skólasystkin. 

Þessi pistill er hugsaður sem 
uppfræðslu- og minningar-
grein. Sem sé minningargrein 
fyrir þá sem mættu en 
uppfræðsla fyrir þá sem ekki 
mættu. 

Meiningin er sú að skrifa 
nokkrar línur um þá atburði 
sem hafa verið einna mark-
verðastir hér norðan heiða og 
Reykjavíkur, nefnilega Sykur-
mola- og Megasartónleika. 
Fyrst skal rætt um Sykur-
molatónleika. 

Sykurmolamir spiluðu fyrir 
svo til fullum kjallara og 
höfðu flestir gaman af, ef 
ekki allir. Tónleikarnir hófust 

kl. 21.00 stundvíslega og 
byrjuðu akureyrsku strákarnir 
í Lost og voru fimagóðir. Var 
hrein unun að horfa á þá og 
hlusta, þótt sumir þeirra ættu 
að læra á trompett og klari-
nett. Svo komu Sykurmol-
amir, sáu, spiluðu, tóku 
129.000 kr. og fóru. Þeir 
voru hreint út sagt sjúklega 
góðir og vel þess virði að fá 
hingað. Aðsóknin á tónleik-
ana var með afbrigðum góð og 
ber okkur í TÓMA að þakka 
breskum fjölmiðlum að miklu 
leyti fyrir hana. Gróðinn af 
þeim tónleikum var nú ekki 
mikill, en þó einar 3000 kr. 
sem skiptust á milli TÓMA og 
FATÍVMA. Ef ykkurfinnst 
það lítill gróði þá bíðiði bara. 
Á Megasartónleikana mættu 
helst til fáir og varð gróðinn 

mjög lítill. Tapið varð 30.000 
krónur. Tónleikarnir voru 
alveg svakalega vel heppnaðir 
að flestu leyti. Megas fór á 
kostum og var mjög 
skemmtilegur. Allir áheyr-
endur höfðu gaman af. En 
tapið já. Þannig var að okkar 
ástkæra, æðislega, frábæra 
skólafélagsstjórn veitti okkur 
30.000 kr. styrk og allir voru 
mjög glaðir, eða þannig. 

Sú nýbreytni að láta kosta inn 
á Viðarstauk er til þess að 
félagið verði ekki alltaf á 
hausnum og hafi höfuðstól og 
geti því fengið fleiri hljóm-
sveitir til að spila hér í 
Möðró. 

/ 'Bóí^ ergóðli 
'Effú hefur ek^i kgmQs í (Bófctóúð Jónasar slqUtu árifafngfangað núna. 
MCar sfcóCa6celqirnar semJJúfJarft að nota í veturfást í 'Bóí^aBúd Jónasar. 

%itföng, 6Coðj stítabczkur og möppur, aíítfttta og margtfCeira tií'skgCans fczrdfú í 
<BókabúdHónasar. 

ytyjustu tímaritin eru aCítafí hiítunum. 
'Bókfití.tCarnir hjá okfcur skipta Hundruðum. 

(Ból^ergóð. 
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Á nýliðinni Skólastíkumessu, 
sem bar eins og alltaf upp á 
10. febrúar, kom hinn aldni 
dægurlagasöngvari Magnús 
Þór Jónsson í heimsókn í 
Möðruvallakjallara og hélt þar 
tónleika. Var það að sjálf-
sögðu hið gagnmerka félag 
TOMA sem stóð fyrir ósköp-
unum og ber að hrósa forvígis-
mönnum þess fyrir stórhug-
inn. 

En svo haldið sé að ebbninu 
þá var Megas kallinn alveg 
ágætur þetta kvöld og 
skemmti ég mér alveg þokka-
lega, svona miðað við það að 
ég var með seyðing af haus-
verk og talsverðar áhyggjur af 
gengi Manchester United í 
ensku knattspyrnunni. 

A dagskránni voru mestmegn-
is lög af nýjustu plötu gamla 
mannsins, Loftmynd, enda sú 
skífa öll hin ágætasta og vel 
hlustunarverð. Hvað um það, 
Við Birkiland, Reykjayíkur-
nætur og hin stórbrotna Ástar-

MEGAS 
- á Möðruvöllum 

saga runnu ljúflega inn um 
annað eyra mitt (hljóðhimnan 
er fallin saman á hinu) ásamt 
vænum slurki af eldri lögum. 
Virtist mér sem flestir hinna 
sjötíu áhorfenda skemmtu sér 
hið allrabesta, sumir að vísu 
fullvel þannig að af varð ami. 
Það var nebbnilega svo að 
einhverjir fávísir og óþrosk-
aðir unglingar höfðu með sér 
forboðnar veigar og vildu 
neyta þeirra innan veggja 
skólans þvert ofan í allar 
reglur. Var af þessum mönn-
um talsvert ónæði og létu 
þeir ófriðlega þegar átti að 
vísa þeim út. Að lokum tókst 

þó að koma þessum fimm 
einstaklingum (sem ekki eru 
nemendur M.A. ef einhver 
getur huggað sig við það) út 
úr húsinu. Munið það krakkar 
mínir, enga vímugjafa eða 
óáran í húsakynnum skólans. 

Að tónleikunum á ný, Megas 
endaði gamanið á þremur 
lögum af væntanlegri plötu 
sinni sem koma mun út á 
fertugasta og þriðja afmælis-
degi kappans, 7. apríl. Verða 
það að teljast alveg sæmileg 
afköst að gefa út breiðskífur 
með jafn stuttu millibili og 
sannar það endanlega að allt 

Mynd: SigurBur Páll Sigurosson 
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aga úr miðbæeem 
eftfr háa lióshærðai m 

Jón renndi úlpunni upp í 
háls og fór í leðurstígvélin. 
Hann fór út og lokaði varlega 
á eftir sér því að mamma hans 
og pabbi máttu ekki vita af 
þessu. Klukkan var tvö á 
fimmtudagsnótt. 

Jón hraðaði sér yfir Ráðhúsð-
torgið og inn í göngugötuna. 
Hann beygði inn í sundið hjá 
pósthúsinu. Nú þurfti hann 
bara að bíða. Eftir 30 mínútur 
var honum orðið kalt og hann 
var að hugsa um að fara heim, 
en þá heyrði hann fótatak. 
Ung og vel klædd kona kom 
gangandi eftir götunni. Jón 
hnipraði sig saman og dró 
sænska veiðihnífinn hans 
pabba síns upp úr slíðrinu 
sem hann hafði fest við beltið. 
Um leið og konan gekk 
framhjá stökk hann fram úr 
fylgsni sínu og aftan að henni. 
Hann greip um hár hennar 9g 
kippti höfðinu aftur. Op 
hennar kafnaði í hryglu og 
hann fann volgt blóðið 
streyma yfir hendina á sér og 
upp í ermina. 

Hann flýtti sér heim og 
beint inn í baðherbergið til að 
þvo sér. Hann leit í spegilinn 
og brosti ánægjulega. Loksins 
hafði hann látið verða að því. 
Hann háttaði og var rétt að 
sofna þegar hann heyrði 
eitthvert þrusk frammi á gang-
inum. Hann starði á hurðina. 
Hafði hann læst henni? 
Hurðarhúnninn byrjaði að snú-
ast, en stoppaði á miðri leið 
og fór til baka. Jón horfði 
lamaður af hræðslu á dyrnar. 
"Mamma", hvíslaði hann, 
"pabbi", en hann fékk ekkert 
svar. Hann steig varlega fram 
úr rúminu og gekk að 

hurðinni. Það var læst og 
hann andaði léttar. Hann snéri 
sér við en sá þá einhvern 
skugga utan við gluggann. 
Rúðan splundraðist og glerbrot 
og tréflísar þyrluðust inn í 
herbergið. Eitthvað þaut í átt 
til hans og hann sá afskræmt 
andlit og sundurskorinn háls 
áður en honum var hent af 
fítonskrafti í vegginn. Hann 
sá snöggan glampa og fann 
blóðbragð í munninum þegar 
höfuðið lenti í veggnum. 
Hann sá blika á hnífsblað í 

hendi konunnar og honum 
fannst eitthvað vera rifið út úr 
líkamanum. Konan hélt rauð-
um titrandi hlut fyrir framan 
andlit hans og hann sá 
að þetta var hans eigið hjarta 
sem sló ennþá. Nú var konan 
komin með stóra öxi sem hún 
sveiflaði að honum. Hann 
fann fyrir þungu höggi og 
hann valt fram á mitt gólfið. 
Hann sá líkama sinn liggja 
upp við vegginn, sundurtætt-
an, án höfuðs. 

i%*»r 

Technics 
^S Ö I n c a r cniil/~ir/~ir ' v Laser spilarar z. 
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Fuglarnir... 
Margir velta því fyrir sér hvað taki við 
eftir stúdentsprófið. Fuglarnir fljúga á 
braut og ekki spyrst til þeirra meir. 
Ritsjórn Munins tók sig því til og hafði 
upp á nokkrum valinkunnum mönnum sem 
voru svo vænir að hnýsast til um hagi 
þeirra fjórðubekkinga sem útskrifuðust 
síðasta vor: 

4.A. 
Aðalheiður Þorsteinsdóttir er í Tónlistar-
skólanum á Akureyri og stjórnar kór M.A. 
með Óskari Einarssyni. 
Anna Kristín Arnarsdóttir er að læra frönsku í 
skíðabænum Grenoble í France. 
Anna Margrét Kristinsdóttir fór suður til að 
læra betur að fljúga. 
Arna Einarsdóttir er í Noregi að stúdera. 
Gísli Már Jóhannsson er í France, stundar nám 
og líf við ströndina í Cannes. 
Guðmundur Guðlaugsson var síðast þegar 
fréttist á söluferð um landið. 
Guðrún Sigtryggsdóttir er á Akureyri, aðallega 
við húsmóðurstörf. 
Halldís Hörn Höskuldsdóttir selur föt í 
Kringlunni. 
Hermann Þór Baldursson skreytir götur 
höfuðborgarinnar í löggudressi. 
Hrafnhildur Hafberg Einarsdóttir er í snyrtilegu 
námi í París, í Frakklandi. 
Hrólfur Eggert Pétursson er timburmaður á 
Skagaströnd (innréttar hús). 
Jófríður Anna Jónsdóttir er í Háskólanum. 
Jón Þór Aðalsteinsson fór í ensku og íslensku í 
Háskólanum. 
Jón Þorgrímur Friðriksson vinnur á Verk-
smiðjunum og spáir í framtíðina. 
Jónas Hallgrímur Ottósson púlar í fiski á 
Bolungarvík og pússar nýja bflinn sinn þegar 
hannerífríi. 
Margrét Hólm Valsdóttir er á Akureyri, nýbúin 
að eignast barn. 
Páll Gunnar Pálsson fra Hallested er að stúdera 
frakkneska tungu og mannlíf í Montpellier, 
France. 
Sigríður Birna Björnsdóttir er í Kennara-
háskólanum. 
Sólveig Birna tvíburi Stefánsdóttir er heima í 
sveitinni. 

Trausti Þórisson vinnur hjá Rafveitu Akur-
eyrar, en hyggur jafnvel á nám næsta vetur. 
Valgerður Osk Bjömsdóttir er að vinna í 
Reykjavík. 
Þorgils (Dúddi) Sævarsson keyrir út öl og gos 
hjá Sanitas, en ætlar ekki að verða ellidauður 
þar. 
Þómý Snædal Húnsdóttir vinnur í Reykjavík. 
Þorsteinn Siglaugsson er meðal annars við 
skrifstofustörf í Reykjavík. 

4B 
Bergþóra Huld Birgisdóttir er í Myndlista-
skólanum á Akureyri. 
Gerður Dagný Pétursdóttir er í Tónlistar-
skólanum á Akureyri. 
Guðrún Anna Matthíasdóttir vinnur nú á 
barnaheimili í Bergen í Noregi. 
Jóhanna Helga Halldórsdóttir vinnur á sjúkra-
húsi á Blönduósi. 
Monika Sólbprg Axelsdóttir, hvar ertu? 
Sigrún Eva Ármannsdóttir er í skóla í Grenoble 
í Frakklandi. 
Sverrir Heiðar Júlíusson stundar nám í 
Bændaskólanum. 
yggi Jónsson er í íslenskum fræðum í Háskóla 
íslands. 

4.F. 
Árdís Antonsdóttir slær inn greinar og annað 
smálegt fyrir Dag hér á Akureyri. 
Armann Ólafsson býr í Reykjavík. Um aðra 
hans hagi (og bflaeign) er ekíci kunnugt. 
Árni Gunnarsson er orðinn innsti koppur í búri 
hjá framsóknarfélögunum í Norðurlandskjör-
dæmi vestra. 
Bernharð Sebastían Gylfason stúderar við 
þýskan háskóla, hagfræði eða eitthvað álíka. 
Dóra Vigdís Vigfúsdóttir. Læknaritari þegar 
síðast fréttist. 
Guðlaugur Þór Þórðarson í Háskólanum. Að 
læra hvað? Heimskulega spurt, viðskiptafræði 
að sjálfsögðu. 
Halldór Askelsson er skrifstofumaður hjá Vör 
hf, og stundar fótboltann af kappi ennþá. 
Halldóra Arnardóttir lagði land undir fót og 
hélt til heimsborgarinnar London. Nemur 
listfræði þar. 
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Haraldur Dean Nelson. Spígsporar í svörtum 
og hvítum búningi og hirtir þá sem ekki fara 
að settum reglum hér í bæ. 
Ingunn Sveinsdóttir starfar í hópbónus á 
Bolungarvfk. 
Jófríður Jónsdóttir hélt á vit nýrra ævintýra á 
Spáni þar sem hún kennir tveimur krakka-
ormum ensku milli þess sem hún reynir að 
læra spænsku. 
Jón Stefánsson hélt til Bandaríkjanna með 
Fjólu sinni, í háskóla. 
Kristján Ö. Hjálmarsson er á rækjutogara frá 
Húsavík. Mætti ganga betur eigin sögn. 
Pétur Björgvin Þorsteinsson hélt til náms í 
Háskólanum, en ekki í guðfræði. Ó, nei, 
heldur lögfræði. 
Róbert Víðir Gunnarsson skrapp í tveggja 
mánaða ferð um Austurlönd. Er nú kominn 
heim og vinnur hjá plastverksmiðju á 
Blönduósi. 
Sigurður Arnar Ólafsson starfar hjá mjólkur-
samlagi KEA, þegar hann hefur tíma frá blak-
æfingum og leikjum. 
Þórarinn Torfason. Sökum þess hve gaman 
honum þykir í M.A. ákvað hann að vera einn 
vetur enn. 

4T 
Agnes Smáradóttir er að læra uppafræði (að 
verða uppi) í Ameríku, afsakið, au-pair í 
Amerfku... 
Bjarnheiður Jóhannsdóttir fjölgaði mannkyninu 
í haust og er nú heimavinnandi húsmóðir í 
fullu starfi. 
Dagmar Kristjánsdóttir stundar næturlífið í 
Ameríku, hún er nefnilega au- pair þar. 
Eiríkur Kristján Aðalsteinsson er verkstjóri í 
niðursuðu K. Jónssonar, og hann á bíl! 
Friðrika Marteinsdóttir fór í flugtíma til USA 
en vinnur nú á Hótel Varðborg Akureyri. 
Friðrika Harpa Ævarsdóttir, gerir eitt og 
annað, gætir barna, vinnur á Sólborg, skúrar 
o.fl. o.fl. 
Guðrún Jóna Magnúsdóttir vinnur fyrir sunnan, 
nánar tiltekið í matvörubúð, hún á líka "bíl" 
(Trabant). 
Hilma Sveinsdóttir er sölumaður tískufatnaðar 
í höfuðborginni. 
Hreiðar Þór Valtýsson vinnur nú við húsa-
smíðar, lærir flug af kappi og hann á bíl og 
flugvél (hluta). 
Hulda S. Ringsted er í Háskólanum á Akureyri 
og nemur þar hjúkrunarfræði af miklum móð, 
kennir djassdans. 
Ingvar Þór Guðjónsson "kannaði Suðurland" en 
snéri norður á ný og er nú í vinnu hér. 
Jóhanna Valgeirsdóttir skellti sér í Kennó 
(Kennaraskóla Islands). Katrín Guðrún 
Pálsdóttir er í matvælafræði í H.í. 
Kristín Guðbjörg Halldórsdóttir (áður nefnd 

Stína sprettur) vinnur nú á vistheimilinu 
Sólborg. 
María Helena Tryggvadóttir fór sem au-pair til 
Þýskalands en vinnur nú á tyrknesku 
veitingahúsi í sama landi. Ævintýra hvað? 
Oskar Einarsson stundar nú nám í 
Tónlistarskóla Akureyrar auk þess sem hann 
æfir söngfugla í M.A. ásamt Aðalheiði. 
Rannveig Edda Hjaltadóttir er au-pair í 
Luxemburg. 
Sigrún Bima Sigtryggsdóttir skúraði af hreinni 
hugsjón kringum sjúka fyrri hluta vetrar en 
selur nú bláfátækum skólalýð námsbækur í 
einnibókabúð bæjarins. 
Skafti Skírnisson (the country man) er í 
sveitinni! 
Sveinn Torfi Pálsson keyrir út vörur fyrir 
heildsala hér í bæ. 
Þóra Björg Eiríksdóttir vann á Rannsóknarstofu 
Norðurlands fyrri hluta vetrar en vinnur nú á 
Náttúrufræðistofnun Akureyrar. 
Þóra Björg Magnúsdóttir var í efnafræði við 
H.Í., en hætti og leitar nú að vinnu. 
Þóra Regína Þórarinsdóttir fór til Noregs, en 
kom aftur og vinnur nú sem skrifstofudama 
hjá heildsala hér í bæ. 

4U 
H.I. Ebba Margrét Magnúsdóttir er í 

læknisfræði. 
Elfa Guðmundsdóttir var í tannlæknisfræði í 
H.Í. 
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Erla Fanndal Birkisdóttir er au-pair í Þýska-
landi. 
Guðrún Jóhanna Stefánsdóttir er í bænda-
skólanum á Hólum. 
Gunnar Armannsson er í H.í. í lögfræði og les 
af kappi. 
Hafdís Kristjánsdóttir er húsmóðir á Húsavík. 
Helga Hlín Helgadóttir er au-pair í Þýskalandi. 
Hildigunnur Svavarsdóttir er einnig au-pair í 
Þýskalandi. 
Hólmar Ástvaldsson er í viðskiptafræði í H.í. 
Ólafur Guðmundur Adolfsson er í H.í. í 
lyfjafræði. 
Ólafur Hartwig Björnsson - haldið er að hann 
sé í skíðaháskóla í Noregi. 
Rúnar Júlíusson fór suður - en kom fljótt aftur 
og er á vinnumarkaðinum. 
Sigríður Margrét Þorfinnsdóttir var í hjúkrun 
en er í líffræði nú í H.í. 
Sólveig Ása Árnadóttir fjölgar nú tíum (10) í 
H.I., sjúkraþjálfun. 
Sólveig Dóra Magnúsdóttir er í læknisfræði í 
Háskóla íslands. 

4X 
Guðmundur Jónsson er staddur á Englandi og 
stundar þar nám í málaskóla. 
Guðmundur Magnússon gegnir því mikla 
ábyrgðarhlutverki að aka mjólkurvörum KEA 
út á mjókurbíl. Hyggur þó á nám í verkfræði í 
Alaborg n.k. haust. 
Halldór Pálsson Dungal byrjaði í rafmagns-
verkfræði í haust en hætti. Leist ekki nógu vel 
á H.í. Hefur hug á að fara til Osló að nema 
fræði viðskipta og kynnast einhverju nýju n.k. 
haust. Þetta er mjög persónulegur og góður 
skóli segir Dungallinn. 
Hjörtur H. Jónsson er í H.í. í eðlisverkfræði. 
Fékk 9 í stærðfræðigreiningu og líkar vel. 
Verður þar næstu árin en rykfellur vonandi 
ekki. 
Hrafn Hauksson. Vinnan hefur átt hug hans 
allan og vinnur nú í Reykjavík. Er einnig með 
ungu og fallegu stúlkunni að norðan sem hann 
var með síðari hluta síðasta vetrar. Sko strák! 
Jón Ríkharð Kristjánsson fór í verkfræði síðast 
liðið haust í H.í. Fékk 4 í stærðfræðigreiningu. 
Spilar mikið handbolta, og líkar vel og líður 
vel. 
Jón Páll Vilhelmsson er við vinnu í Reykjavík 
og sniglast þar eitthvað um í frítímum. 
Mikael J. Traustason vinnur einhversstaðar á 
hafi úti við góðan orðstír. 
S. Hjörtur Kristjánsson fór í læknisfræði og 
gengur vel. Heldur ennþá góðu sambandi við 
fagran kvennmann hér í bæ. 
Sigurður Þórarinsson fór í verkfræði í H.í. og 
fékk 6 í stærðfræðigreiningu en líkar ekkert 

mjög vel. Hefur beint sjónum sínum til 
einhvers háskóla en við bíðum spennt. 
Auðvitað fylgir hann formanninum hvert sem 
er. 
Smári Krisinsson nemur viðskiptafræði í H.í. 
Gengur vel. 
Steingrímur Páll Kárason nemur verkfræði í 
H.I. Fékk 9 í stærðfræðigreiningu og líkar 
mjög vel. Lærir eins og brjálaður og leiðrétir 
kennarana reglulega. Sko strak, þetta gat hann! 
Tryggvi Egilsson er í verkfræði í H.I. Fékk 6 í 
stærðfræðigreiningu og heldur áfram. Hefur 
verið lúmskur í kvennamálum hingað til. 

(Heimildamenn Munins: Sigrún Bima 
Sigtryggsdóttir, Björg Eiríksdóttir, Harpa 
Ævarsdóttir, Bergþóra Huld Birgisdóttir, 
Þórarinn Torfason, Sverrir Páll, Aðalheiður 
Þorsteinsdóttir, Þorgils Sævarsson og 
Hallgrímur Óskarsson) 

Hjá okkur fáiö þió: 

Ritföng 
föndurvörur 

Úrval af myndum 
kortum og römmum. 

AB - búðin 
Kaupangi, sími 25020 
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Kynning á embætti; 

SKÓLASTJÓRN 

Vegna kosninganna sem 
fara fram seinna í þessum 
mánuði er Muninn með 
kynningu á þeim embættum 
sem nemendur geta verið í. 
Þeirra á meðal er embætti 
fulltrúa í skólastjórn. 

I skólastjórn sitja fyrir hönd 
nemenda tveir fulltrúar 

Skólastjorn úrskruðar um 
inntöku, agabrot og einstakl-
ingsbundnar umsóknir þeirra, 
s.s. undanþágu undan reglum 
um flutning milli bekkja og 
reglur um próf. Skólastjórn 
skal einnig vera skólameistara 
til aðstoðar við stjórn skólans 
og rekstur. 

Fulltrúar nemenda í skóla-
stjórn ber í þessum málum að 
sinna hagsmunum nemenda. 

Fundir í skólastjórn eru reglu-
ega einu sinni í mánuði. 

Helga Þórunn Erlingsdóttir 
Nína Magnúsdóttir 

Hvar er andinn? 
Muninn er blaðið þitt. 

GOTT FOLK, 
SAMEINIST! 

- Tjáning um 
félagslíf nem-
enda með hjúp 

Skiptar skoðanir hafa verið 
um ágæti félagslífs þessa 
skóla. Sumir geta vart vatni 
haldið yfir ágæti þess og tala 
fjálglega um ýmiss konar 
skemmtilegar hefðir, t.d. 
Carmínuball. Ekki mun ég 
fjölyrða um það hversu vel 
þessar hefðir hafa tekist enda 
er engan veginn víst að ég 
hefði getað gert nokkuð 
betur. 

Án þess að vera að afellast 
nokkum verð ég þó að segja 
að félagslífið mætti að ósekju 
vera öflugra. Auðvitað starfa 
félög hér í skóla af miklum 
dugnaði ásamt sínum með-
limum en nota bene, eingöngu 
með þeim. Það vantar fleiri 
uppákomur fyrir hinn almenna 
nemanda. 

En þar sem ég og félagar 
mínir í 3. bekk erum þekkt 
fyrir annað en að sitja hjá 
þegar eitthvað bjátar á, ætlum 
við að reyna að bæta hér úr. 
Upp hefur komið sú hugmynd 
að hafa kvöld þar sem leitast 
verður við að skapa þessa 
dæmigerðu kaffihúsastemm-
ingu. Einu sinni í viku verða 
lesin upp ljóð, sögur og 
annað slíkt, lifandi tónlist 
leikin eftir föngum og svo að 
sjálfsögðu kaffi og ljúffengar 
kökur. Eins og öllum má vera 
ljóst yrði þetta mikil 
lyftistöng fyrir félagslíf skól-

ans og með því að mæta væri 
fólk ekki aðeins að fullnægja 
þörf sinni fyrir félagsskap 
heldur einnig að styrkja 
verulega gott málefni, 
nefnilega ferðasjóð 3. bekkjar. 

Þessi hugmynd hefur ekki 
verið borin upp við 
skólafélagsstjórn né skóla-
stjórn en ótrúlegt verður að 
teljast að hún fái ekki gott 
brautargengi hjá þeim. Það 
hlýtur að vera jákvætt þegar 
hópur fólks í skólanum tekur 
sig til og tekur virkan þátt í 
uppbyggingu félagslífs. 

Nánari upplýsingar 
nemendur í 3. bekk. 

veita 

Með fullri virðingu fyrir öllum 
hlutaðeigandi. 

F.h. 3. bekkjar, 
Björg Björnsdóttir. 
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Xosoiksair 
- nokkur orð um 

Já nú er farið að styttast í 
það að kjósa verði á ný í 
hin fjölmörgu embætti 
skólafélagsins, en þau eru: 
formaður skólafélagsins, 
forseti hagsmunaráðs, 
gjaldkeri, ritari, ritstjóri 
Munins, skemmtanastjóri, 
formaður málfundafélags-
ins, hagsmunaráð (einn 
fulítrúi úr hverjum bekk), 
ritsrjórn Munins (einn 
fulltrúi úr hverjum bekk 
plús tveir óháðir) og tveir 
fulltrúar í skólastjórn. 

Undanfarin ár hefur ekki 
verið nógu mikið Hf í 
kringum kosningar og við 
höldum að það geti stafað 
af þekkingarskorti nemenda 
á því hvaða störf felast í 
öllum þessum embættum. 
Til að bæta úr því höfum 
við í srjórn Hugins ákveðið 
að reyna að kynna fyrir 
ykkur á sem gleggstan hátt 
í hverju starf okkar er 
fólgið. 

Við vonumst til þess að 
fólk, sem hefur verið að 
íhuga að bjóða sig fram í 
embætti, láti frekar verða 
að því þegar gerð hefur 
verið betri grein fyrir hvað 
gerist innan veggja 
skrifstofu skólafélagsins. 

Þeim nemendum sem finnst 
störfunum ekki vera gerð 
nógu vel skil skal bent á 
að það er alltaf hægt að 
spyrja okkur nánar. Við 
erum í hliðarstofu M5. 

störf stjórnarinnar 

Formannsstarfið. 

Eg ætla mér með þessari grein 
að kynna fyrir ykkur, nem-
endur góðir, eftir bestu getu 
það sem felst í starfi formanns 
skólafélagsins. 

I mjög stuttu máli er starf mitt 
í því fólgið að hafa yfirumsjón 
með öllu félagslífi innan 
skólans ásamt stjórnarmeðlim-
um mínum. Við sjáum um 
félagakynningu, skólafundi, 
gerð fjárhagsáætlunar fyrir 
skólaárið, kosningar, álagn-
ingu skólafélagsgjalda, veit-
ingu styrkja o.fl. Formaður sér 
um að halda stjórninni saman, 
kalla saman fundi, undirbúa 
þá og stjóma þeim. Hann sér 
einnig um að kalla saman 
formannafundi sem haldnir 
eru til að samræma félagslífið 
eftir bestu getu og einnig til 
að fá nýjar og ferskar 
hugmyndir. 

Segja má að formaðurinn sé 
talsmaður nemehda út á við, 
og þá á ég við samskipti við 
aðra skóla, skólameistara og 
ýmsa aðra. 

Formaður hefur mikil sam-
skipti við skólameistara því 
hann hefur jú úrslitavald yfir 
öllu. Svo hefur formaður 
einnig samskipti við félags-
málaráðunaut okkar þegar á 
þarf að halda. 

Formaðurinn ber ábyrgð á öllu 
í sambandi við félagslíf 
skólans, þ.e. hann verður að 
sjá um að viss verk séu unnin 
og reka fólk áfram ef með 
þarf (það þarf). 

Formaðurinn þarf einnig að 
halda ræður og koma fram við 
ýmis tækifæri svo sem dimmi-
teringu, 1. des, á skólafundum 
og við ýmis fleiri tækifæri. 

Geta má þess að auðvitað eru 
ýmis þessi verk í verkahring 
allrar stjórnarinnar en það er 
að miklu leyti undir for-
manninum komið hve vel 
honum tekst að halda stjóm-
inni við verkið. 

Ég gæti sjálfsagt fundið 
þúsund önnur atriði sem 
formaðurinn gerir en yrði of 
langt mál að telja og sá sem 
verður eftirmaður minn lærir 
bara smátt og smátt. En ef 
einhvern langar til að fá 
nánari upplýsingar um starf 
formanns þá er þeim hinum 
sama velkomið að spyrja mig 
spjörunum úr um þau mál og 
ég reyni að svara. 

Sigrún formaður. 

Fáein orð um embætti 
ritstjóra Munins. 

Starf ritstjóra Munins er fólgið 
í að hafa yfirumsjón með 
útgáfu skólablaðsins okkar. 
Hann á að skipuleggja starfið, 
skipta niður verkum og í 
stuttu máli að sjá um að 
blaðið komi út. Ritsjóra er 
einnig skylt að sækja skóla-
félagsstjómarfundi sem eru 
tvisvar í viku. 

Ritstjóri er ábyrgðarmaður 
blaðsins og ber þar af leiðandi 
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ábyrgð á því sem þar birtist 
en þá ábyrgð axlar ekki hver 
sem er. Ritstjóri gegnir 
einnig fjölmörgum öðrum 
ákaflega mikilvægum embætt-
um sem of langt mál yrði að 
nefna. 

Sá sem sækist eftir embætti 
ritstjóra verður að vera 
duglegur, ábyrgðarfullur, sam-
viskusamur, kurteis, greiðvik-
inn, heiðarlegur, rólegur, 
ákveðinn, vingjarnlegur, 
vinnusamur, skemmtilegur, 
meira en 1,80 m á hæð, 
kappsamur, glaðlegur, kunnug-
legur, mælskur, fríður, gáf-
aður, hugulsamur, vinnuglað-
ur, læs, reyndur, innan við 80 
kg þungur, miskunnsamur, 
víðlesinn, andlega og líkam-
lega sterkur, karlmaður að 
sjálfsögðu, þrautseigur, ráða-
góður, þolinmóður, skipulagð-
ur, samstarfsfús, syndlaus, 
úthaldsgóður andíega sem lik-
amlega, bjartsýnn, hugrakkur, 
hjartahreinn, í hreinum sokk-
um og umfram allt að geta 
skrifað ritstjórapistla sem 
enginn les ógrátandi. 

Nokkuð erfitt hefur reynst að 
manna þetta embætti síðustu 
ár, en vertu óhræddur! Þú 
gætir verið rétti maðurinn. 
Það er mikill heiður að 
komast í ritstjórastól, margir 
merkir menn hafa notað hann 
sem stökkbretti til frekari 
frægðar og frama, og má þar á 
meðal nefna Sverri Hermanns-
son, Gunnar Frímannsson og 
Bolla Gústavsson. 

Efist ekki! Þetta embætti er 
stóra tækifærið! Litlu tæki-
færin, ef þið viljið þau 
frekar, eru embætti fulltrúa í 
ritstjóm Munins. Þau embætti 
eru: fjórír bekkjarfulltrúar 
(einn fyrir hvern bekk) og 
tveiróháðir fulltrúar. 

Hlutverk fulltrúanna í ritstjórn 
er að hlýða ritstjóra og vinna 
þau störf sem hann akveður. 
Þessi störf eru meðal annarra, 
þau sem til falla við vinnslu 
blaðsins, að ganga á eftir 
mönnum til að fá efni, taka 

viðtöl, skrifa pistla og greinar 
og annað slíkt sem við kemur 
efnisöflun í blaðið, einnig 
þurfa fulltrúar eitthvað aðeins 
að fást við auglýsingaöflun og 
rukkun. 

Það er skemmtilegt og 
þroskandi að vera í ritstjórn, 
og mikill heiður að fá t.d. að 
taka viðtöl við merkisfólk sem 
kemur til tónleika- eða 
fyrirlestrahalds hér í skólann. 

Ég hvet alla sem penna geta 
valdið að íhuga vel framboð 
sitt í ritstjórn núna! 

Garðar Ágúst Árnason. 

Ritari. 

Það þarf ekki langt mál til að 
lýsa störfum ritara, þ.e. þeim 
störfum sem^ einkenna ritara-
embættið. í fyrsta lagi þarf 
hann að sjá um að skrá niður 
hvert einasta orð (eða næstum 
því) sem sagt er á stjórnar-
fundum skólafélagsins. Einnig 
er hann fundarritari, t.d. á 
aðalfundi I, og hinum ýmsu 
skólafundum. Það felst reynd-
ar ekki mikil vinna í því að 
vera ritari á þessum fundum 
því að þeir eru allir teknir upp 
á segulbandsspólur. Þeir sem 
hafa hins vegar áhuga á að 
bæta vélritunarkunnáttu sína 
ættu að bjóða sig fram í 
embætti ritara því að hann sér 
um að koma öllum bréfum og 
tilkynningum stjórnarinnar á 
blað. 

Toppurinn á ferli ritara (ef vel 
tekst) er að sjá um árshátíð 
skólans. Þá þarf að skipa í 
allar nefndir og segja þeim 
hvað þær eiga að gera. Síðan 
þarf að redda hinu og þessu 
og sjá um að allur undir-
búningur gangi snurðulaust 
fyrir sig. Þegar kemur að 
hátíðahöldunum sjálfum þá er 
það í verkahring ritara að 
vera veislustjóri. Eg get alveg 
fullvissað ykkur um það að 

það getur gengið á ýmsu við 
undirbúning og framkvæmd 
árshátíðarinnar en engu að 
síður er mjög gaman að standa 
að þessu. Auk þessa tekur 
ritari þátt í almennum störf-
um skólafélagsstjómarinnar og 
hann á að hafa ágætan tíma 
til að sinna þeim störfum þar 
sem embætti hans er ekki eins 
sérhæft og mörg önnur em-
bætti stjórnarinnar. 

Elín Díanna Gunnarsdóttir 

Hvert er starf gjaldkera í 
skólafélaginu og er það 
starf áhugavert??? 

í þessari grein ætla ég að 
reyna að opna augu ykkar 
fyrir því hvernig það er að 
hafa fjármál skólafélagsins 
með höndum. 

Starf gjaldkera einkennist af 
törnum í kringum stærstu 
viðburðina í félagslífinu, þ.e. 
Dimissio, árshátíðina og 
Listadaga, en þá þarf maður 
að fara víða og borga 
reikninga. En þess á milli' 
hefur gjaldkeri ekki mikið að 
gera, nema helst að halda 
aftur af helstu eyðsluklóm, 
eins og Kidda í MFH og 
öðrum stjórnarmeðlimum sem 
vilja ólmir kaupa allt sem 
hugurinn gimist þó það komi 
hinum almenna nemanda alls 
ekki að neinu gagni. 

Þegar svoleiðis kemur upp á 
þarf gjaldkeri að vera svolítill 
diplómat í sér. Verði einhver 
vitlaus yfir nískunni leiðir 
gjaldkeri þann sem hefur 
tryllst, á rétta braut án þess 
að spilla friðinum sem á að 
ríkja í stjórn Hugins. Þetta 
getur oft á tíðum verið 
allsnúið sérstaklega ef fleiri en 
einn í stjórninni fá sömu 
eyðsluhugmyndina. Aðeins 
fólki með sterkar taugar og 
miklar peningagáfur treystandi 
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fyrir þessu starfi, því ganga 
má út frá því sem vísu að 
aðrir stjórnarmeðlimir hafi 
minna en ekkert vit til slíkra 
starfa. 

Annars tekur gjaldkeri jafnan 
þátt í starfi stjórnarinnar eins 
og aðrir meðlimir hennar. 
Og þeir vita, sem að 
félagsmálum hafa starfað, að 
það getur verið gaman, en 
þeim sem hafa Ktið komið 
nálægt félagsstörfum skal 
bent á að það veitir manni 
ómældar ánægjustundir að 
starfa með góðu fólki að 
góðum málum. Maður kynn-
ist mun fleirum en ella. 
Maður lærir að hlusta á sjónar-
mið annarra og hugsa út frá 
þeim, og hættir að þumbast 
áfram sínar eigin leiðir. 
Einnig lærir maður að taka 
ákvarðanir með hópi. 

Þetta ár mitt í stjórninni hefur 
hjálpað mér að byggja upp 
sjálfstraust, til dæmis þegar 
maður kemur í hóp og þarf að 
tjá skoðanir sínar yfir allan 
hópinn. Þetta er nokkuð sem 
ég átti mjög erfitt með áður, 
en reynist mér mun 
auðveldara eftir þessa reynslu. 

Þó að ég hafi hér að framan 
nær eingöngu verið fjallað um 
jákvæðu hliðarnar í starfinu 
koma líka inn í þetta daufir 
kaflar, þegar maður fær ekkert 
nema skít og skammir fyrir 
það sem maður hefur verið að 
gera. Sérstaklega finnst mér 
oft að hinn almenni nemandi 
skilji ekki að þegar við erum 
að vinna að stjórn skóla-
félagsins erum við að nota 
okkar eigin frítíma. Það er 
eins og sumir haldi að við 
séum á launum við þetta. En 
það eru svo fá skipti sem 
svona leiðindi koma uppá að 
þau fyrnast í allri ánægjunni 
sem fylgir því að starfa í 
félagslífi. 

Eg vona nú að þið, ágætu 
skólasystkin, séuð einhverju 
nær um það hvert hlutverk 
gjaldkera er og einhver ykkar 
manni sig upp í að bjóða sig 

fram í stöðuna. Ég var sjálf-
kjörinn í fyrra því það kom 
ekkert mótframboð. Það á 
ekki að þurfa að koma fyrir 
því það er nóg af góðu fólki í 
skólanum sem langar að taka 
þátt í uppbyggingu félags-
lífsins. Við purfum að styðja 
við bakið þessu fólki. 
Bráðlega ljúkum við Sigrúnar-
sinnar kjörtímabili okkar og 
kosningar nálgast. Ég vona 
að við getum sýnt að í M.A. 
er fólk sem vill hafa gott 
félagslíf, en það sést ekki 
nema fólk bjóði sig fram til 
starfa. 

Lifið heil, 
(Núverandi Mammon skól-
ans). 

Formaður Málfundafélags-
ins. 

í stjórn Málfundafélags Hug-
ins eru 5 manns: formaður, 
ritari og þrír meðstjórnendur. 
í sameiningu sér þessi stjórn 
um að stjórna málfundafélag-
inu sem er eitt fjölmennasta 
félag skólans. 

Stjórnarfundir eru haldnir einu 
sinni í viku og stundum 
rúmlega það, og sér formaður 
um að boða til þeirra og stýra 
þeim. 

Formaður hefur yfirumsjón 
með starfsemi félagsins sem er 
margvísleg, má þar nefna 
ræðukeppni við aðra skóla, 
ræðunámskeið, bekksagna-
mót, ofl. Formaður MFH á 
einnig sæti í stjórn skóla-
félagsins og situr þar fundi 
tvisvar í viku. Auk þess 
sinnir hann, ásamt hinum 
stjórnarmeðlimum Hugins, 
ýmsum störfum sem inna þarf 
af hendi. 

Þó að þetta starf sé frekar 
tímafrekt þá er það bæði 
skemmtilegt og uppbyggjandi. 
Maður fær tækifæri til að 
starfa með öðru fólki og nýta 

þá krafta sem maður býr yfir. 

Ég ætla ekki að vera að 
orðlengja þetta neitt meir og 
segi því bara takk fyrir mig. 

Kristján Ingimarsson. 

Forseti Hagsmunaráðs. 

Forseti Hagsmunaráðs 
- skal útvega afslátt hjá 
verslunum og fyrirtækjum og 
sjá um útgáfu afsláttarkorta. 
- skal sitja skólastjórnarfundi. 
Hann hefur ekki atkvæðisrétt 
en er heimilt að koma með 
athugasemdir. 
- skal hafa yfirumsjón með 
framkvæmd Listadaga. 
- skal sjá um að halda 
málfundi ef koma upp mál 
sem varða alla nemendur skól-
ans. 
- skal gæta hagsmuna nem-
enda eftir kostum. 
- skal starfa í stjórn skóla-
félagsins og vinna að þeim 
verkefnum sem þarf. 
Þetta er svona í stórum drátt-
um það sem forseti Hags-
munaráðs sér um. Það er þó 
ýmislegt fleira í hans verka-
hring, t.d. þarf hann stundum 
að undirbúa mál sem flytja 
þarf á skólastjórnarfundum 
fyrir hönd nemenda. Það er 
mikil vinna og tími sem fer í 
að starfa í skólafélagsstjórn og 
oft á tíðum er þetta mjög 
vanþakklátt starf. Þetta er 
hins vegar mjög gefandi og 
þroskandi, þar af leiðandi 
hvet ég alla sem áhuga hafa til 
þess að bjóða sig fram. 

Um frekari störf hagsmuna-
ráðs má lesa í Lögbók Hugins. 

Helga Björg Jónasardóttir for-
seti Hagsmunaráðs. 
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Skemmtanastjóri. 

Embættisheitið skemmtana-
stjóri gefur til kynna að starfið 
sé mjög skemmtilegt. Þetta 
er í fyrsta skipti sem 
skemmtanastjóri starfar í heilt 
ár og er starfið því ekki enn 
alveg fullmótað. 

Aðalstarf skemmtanastjóra 
er að hafa yfirumsjón með 
öllum kvöldvökum og skipu-
leggja dagatal í Möðruvalla-
kjallara. Mestöll félagsstarf-
semi fer þar fram og því þarf 
að skipuleggja tímann vel og 
sjá til þess að allir fái sitt. 
Skemmtanastjóri tekur þátt í 
öllum öðrum störfum stjórnar-
innar eins og við gerum 
reyndar öll í stjórninni. 

Starfið er í heild 
skemmtilegt og maður kynnist 
skólafélögum sínum vel. Að 
vísu er það tímafrekt en ég tel 
þeim tíma vel varið sem fer í 

félagsstörf. Það að vera í 
skólafélagsstjóm er krefjandi 
og heilmikið ábyrgðarstarf en 
það er sannarlega fyrirhafnar-
innar virði. 

Senn líður að kosningum. í 
starfi mínu sem skemmtana-
stjóri hef ég kynnst fjölda 
nemenda sem auðveldlega 
gætu tekið til hendinni á þeim 
vettvangi. Það er því von mín 
að kosningarnar verði líflegar 
og framboð nóg í öll em-
bætti. 

Látið því ekki hógværðina 
hefta ykkur - bjóðið ykkur 
fram! 

Þuríður Óttarsdóttir 

Ágætu lesendur. 

Vonandi hafa þessi skrif okkar 
hér á undan orðið einhverjum 
til gagns og gamans sem og 
ýtt undir áhuga einhverra á 
því að bjóða sig fram. 

Þess má geta að framboð í 
þessi embætti skulu hafa 
borist kjörstjórn fyrir mið-
nætti miðvikudaginn 9. mars, 
en kosið verður miðviku-
daginn 16. mars. 

Upplýsingar um kosningar og 
kosningarétt er að finna í 
lögum Hugins sem birt voru í 
síðasta tölublaði Munins, jóla-
blaðinu. 

Stjórn Hugins 

VIÐ 
AUGLÝSUM 

KJÖRBÓKINA, 
GOÐA 
BÓK 

FYRIR 
BJARTA 

FRAMTÍÐ 

Og nú er eKkert En! 
Kjörbók Landsbankans 

er góður kostur til þess að ávaxta sparifé: 
Hún ber háa vextl, hún er tryggð 

gagnvart verðbólgu með 
reglulegum samanburði við visitölutryggða reikninga 

og innstæðan er algjörlega óbundin. 
Kjörbókin er engin smáræðls bók. 

Þú getur bæði lagt traust þitt og sparifé á Kjörbókina, 
- góða bók fyrir 
bjarta framtíð. Landsbanki 

íslands 
Banki allra landsmanna 
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Kertalog 
- LMA logar 

Það hefur verið fastur liður 
(eins og venjulega) í félags-
lífinu hér 1 skóla að 
Leikfélagið setji upp leikrit á 
vorönn, og er ætlunin að halda 
þessari hefð gangandi nú sem 
fyrr. 

Eins og flestum er kunnugt 
sýndum við skrípaleik í 
mörgum þáttum í fyrra, 
þ.e.a.s. leikritið Bubba Kóng, 
við ágætis undirtektir, leyfi ég 
mér að segja - nema hvað 

einstaka manni þótti þetta 
einum og mikið rugl! (því 
miður, því miður?). 

I ár verðum við á allt öðrum 
nótum. Við ætlum að setja 
upp leikritið Kertalog sem er 
eftir Jökul Jakobsson. Ég ætla 
ekki að fara neitt út í 
söguþráðinn þið koinið bara 
sjálf og sjáið þegar allt verður 
tilbúið. En þess má geta að 
þetta leikrit fckk 1. verðlaun í 
leikritasamkeppni Leikfélags 

Reykjavíkur 1971. Það liggur 
gífurleg vinna að baki upp-
setningu leikrits og verður 
nóg að gera næstu vikurnar, já 
eða mánuðina, hjá okkur. 

Að lokum vil ég aðeins segja 
þetta: Lífið er draumur. Lífið 
er leikhús. Lífið er geðveikra-
hæli. 

F.h. L.M.A., 
Dn'fa Þuríður Arnþórsdóttir. 

Frá kjörstjórn: 
Við viljum vekja athygli á því að 
skólafélagskosningar fara fram 16. rnars. 
Framboðsfréstur rennur út á miðnætti 9. rhárs. 

Framboðum skal skila til eftirtalinna með mest 
25 og minnst 10 undirskriftum. 

Bryndís Arnarsdóttir 4.T. 
Guðný Þörunn Þórarinsdóttir 3.F. 
Ingvi Ráfn Ingváson 2.A. 
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Verður verkfall? 
Nú er svo komið að kjara-
samningar kennara eru 
lausir og ef ekki semst gæti 
auðvitað komið til verk-
falla. Það kæmi sér einstak-
lega vel fyrir okkur nem-
endur að fá verkfall til 
dæmis í maí! Samningavið-
ræður eru nú í fullum gangi, 
eða svo á að heita, en hljótt 
hefur verið um þær. Kennarar 
hafa sett fram ýmsar hug-
myndir um álag á laun og 
mismunandi kennsluskyldu 
eftir námsgreinum, en sú hug-
mynd er ákaflega umdeild 

meðal kennara. Kennarar geta 
kennt með lausa samninga 
eins lengi og þeir vilja, og er 
því ekki annar þrýstingur á 
þeim að semja en sá að það er 
ríkinu í vil að samningar 
dragist og kaupmáttur launa 
þeirra minnkar stöðugt, hann 
er reyndar núna kominn ansi 
nálægt því sem var fyrir 
síðasta verkfall. Heimildir 
herma að í raun viti enginn 
neitt og algert hreyfingarleysi 
virðist vera í samningamálum, 
þau eru í biðstöðu. Vanda-
málið er hvað gerist þegar 

hjólin fara að snúast, fara 
kennarar í verkfall eður ei? 
Við vitum að það væri eitt-
hvað nýtt ef samningar næðust 
átakalítið, ríkið er lítið gefið 
fyrir að auka útgjöld til 
menntamála. 

í viðtali við Muninn sagði 
Grétar Ingvarsson, trúnaðar-
maður kennara, að lítil hætta 
væri á verkföllum í vetur, það 
fer að verða of seint að standa 
í slíku því kennarar fara auð-
vitað ekki í verkfall í sumar-
frfinu sínu. Nú er bara að bíða 
og sjá... 

Muninn þakkar eftirtöldum 
fyrirtækjum stuðiúnginn: 
Fatahreinsunin Slétt og fellt hf. 

Sunnuhlíð 12, s. 27224 

Dagur 
Strandgötu 31, s. 24222 

Valgarður Stefánsson hf. 
Hjalteyrargötu 12, s. 21866 

Eyfjörð 
Hjalteyrargötu 4, s. 25222 
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Ratúb 
EINSOG 

Ég hef aldrei séð lamadýr. 
Þó er mér tjáð 
að ef á þeim er troðið 
skyrpi þau, 
leggist niður, 
neiti að hreyfa sig. 
Svoleiðis ætla ég líka að gera. 
Stundum. 

TNT 

MORGUNMATUR 

Þokan át tinda 
fjallanna 

og stangaði síðan 
úr tönnunum. 

Verst hvað þeir fara illa með meltinguna, tindarnir hér f Eyjafirði 
hugsaði þokan með sér 

og leystist upp 
og leystist niður 

og leystist líka til hliðanna. 

Venjulegi maðurinn og grænu vinirnir hans. 
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Þú 

Stefl 
Tilbeiðsla 

Þú horfðir á mig 
ég sökk djúpt í augu þín 
svo djúpt 
þú brostir og ég fékk ofbirtu í 

Þú hlóst með mér 

'augun 

og hjarta mitt titraði af gleði 
svo glatt 
þú talaðir og ég fékk hellu í eyrun 

SteflH 
1. fundurhann 

Vín 
Kuldi 
Hiti 

Andlitið smellur 
alblóðugt 
í steinsteypuna 
á laugardagskvöldi 

0 

Þú snertir mig 
og hörund þitt eins og flauel 
svo mjúkt 
þú ilmaðir og ég féll í vímu 

þú sagðist vera með öðrum! 

Ég hef hitt hann, vissulega. 

SteflV 
2. fundur þú 

StefH 
Umbreyting 

Ég vakna upp með andfælum 
Tveir rýtingar stingast á kaf 
í augun 
Tveir borir stingast á kaf 
íeyrun 
Tveir naglar stingast á kaf 
í húðina 
Gleðin umbreytist í angist 
íhatur 

Og nýtt takmark fæðist 
lyftir sér á svörtum vængjum 
úr hyldýpi illra hugsana 

I. 

Þú horfir á mig 
hatrið sekkur djúpt í sál mína 
svo djúpt 
þú glottir og ég rifna í tvennt 

II. 

Þú hlærð að mér 
og hjartað tekur kipp af skelfingu 
svo hrætt 
þú öskrar og hljóðhimnurnar springa 

m. 
Þú snertir mig 
og rýður salti í sárin 
svosárt 
þú slærð og ég fell í öngvit 

IV. 

Þú segist hata mig 

Bergpór Hauksson 
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Utgjaldaliðir Hugins frá 30. nóvember 
til 24. febrúar 1988 

Góðir menntskælingar, enn er okkar ágæta skólablað Muninn á ferðinni og er 
því skylda mín sem fyrr að gera grein fyrir helstu útgjaldaliðum skólafélagsins 
fram að upphafi Góu, en í seinasta tölublaði Munins var gerð grein fyrir 
útgjöldum frá haustinu og fram að Ýlisbyrjun og er það sem hér fer á eftir 
framhald þess. 

-Mest útgjöld á tímabilinu voru tengd árshátíðinni okkar en kostnaðarliðir þar 
voru hér um bil kr. 100.000 en innkoma vegna sölu aðgöngumiða var um kr. 
120.000 þannig að árshátíðin kom fjárhagslega vel út. 

-Næststærsti útgjaldaliðurinn var bókasafnsgjald sem er 5% af skólagjöldum 
nemenda. Næst koma svo styrkir. 
-TOMA hefur fengið styrk kr. 30.000. 
-Friðardaga sem 4.F setti upp í skólanum fyrir jól og nemendum stóð til boða að 

líta á, styrktum við. Styrkurinn nam kr. 7.000. 
-Afmæliskvöldvaka í tilefni af 60 ára afmæli Hugins var haldin fyrir jól og var 

vel sótt. Stærsti liðurinn þar var 15.000 króna kökuhlaðborð frá 3. bekk. 
-Fjölritun tengd félagsstarfinu (þ.e. öll félög) nam um kr. 16.000.-. Þetta er 

fyrir fyrri önnina. 
-Næsta útgjaldalið kalla ég videoklúbb og tækjakaup og er það vegna þess að 

Jón Hjalti er pabbi beggja þessara liða en þetta er viðhald á eignum skólafélagsins 
og kostnaður vegna videospólukaupa. 

-Póstur og sími er á sínum stað og hluti kostnaðar þarna eða um kr.5.000.- var 
vegna uppsetningar á utanbæjarlás. 

-Ritfangaliðurinn er svona ýmiss smákostnaður. 
-MFH (Kiddi) er enn lifandi eins og þið sjáið, en Kiddi er búinn að vera rólegur 

svona yfir jólaföstuna og Þorrann en hann er nú að fara í gang aftur greyið. 
Jæja, þá er mál að hætta þessu rausi, en þið eruð vonandi einhverju nær um það 

hvert aurarnir renna. 

Lifið heil, 
gjaldkeri Hugins (mammon Hugins) 

1. Árshátíðin 
2. Bókasafnsgjald 5% af skólgjöldum 
3. Styrkir 
4. Afmæliskvöldvaka Hugins 
5. Fjölritun MA 
6. Vídeklúbbur og tækjakaup 
7. Póstur og sími 
8. Ritföng 
9. M.F.H. 

Alls 

Fjárhagsstaðan frá 30. nóv. '87 
Tekjur af árshátíð 
Utgjöld alls frá 30. nóv. '88 

98,868 
42,350 
37,000 
21,415 
16,395 
11,783 
4,275 
2,243 
1,405 

240,734 

670,671 
+120,200 
-240,734 

Fjárhagsstaða Hugins 24.02 '88 550,137 
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Til Nemenda 
- eftir Bergþór Hauksson 

Von bráðar hefst hin árlega 
hljómsveitakeppni TÓMA, 
þ.e. Viðarstaukurinn sem að 
mínu viti er ein merkasta 
uppákoman í þessum andans 
skóla, engu ómerkari en t.d. 
Desinn. Þar keppa hljómsveit-
ir innan skólans um titilinn 
Besta hljómsveitin, ásamt 
verðlaunum um bestu bún-
ingana o.s.frv. Þetta ætti að 
geta verið mjög vegleg hátíð 
með mörgum frambærilegum 
hljómsveitum því ekki vantar 
frjóa huga og hæfileikafólk í 
þennan skóla Norðurlands. 
En þó var sú ekki raunin í 
seinustu keppni því þar komu 
mjög fáar hljómsveitir fram 
og sú besta, að margra mati, 
féll úr keppni sökum þess að 
hún flutti ekkert frumsamið 
lag. 

Af hverju stafar þetta 
gerræðislega áhugaleysi? Er 
það vegna gífurlegra anna 
nemendanna, sökum mikillar 
heimavinnu, eða er það vegna 
þess að nemendurnir hugsa 
almennt ekkert um tónlist, 

hlusta ekkert á tónlist, hafa 
ekkert vit á tónlist, fyrirlíta 
tónlist, þykir tónlist leiðinleg, 
eða eru þeir bara svo stein-
geldir að þeir geta ekkert 
skapað og fýsir bara að vera 
óvirkir neytendur, nú og um 
alla framtíð? 

Ég held að fyrsta atriðið 
vegi þyngst á metunum því 
vissulega er erfitt að stunda 
nám hér í þessum skóla, 35% 
fall í stærðfræði í fyrsta bekk 
sýnir það best, en síðari 
atriðin eiga ekki við nema um 
fáa, ég trúi ekki öðru en að 
listamannseðlið blundi í okkur 
öllum, það liggur bara mis-
djúpt í mönnum. Það þarf að 
leggja á sig talsverða vinnu 
við að koma saman og æfa 
hljómsveit og ekki er víst að 
allir hafi nennu og getu til 
þess en þeir sem á annað 
borð stofna hljómsveit græða 
mikið á því, þ.e andlega, því 
samvinnan er þroskandi, og 
viss fullnægja fæst með því að 
skapa eitthvað. 

En hvaða leiðir eru til 

Athugið! 

Skilafrestur fyrir næsta tölublað Munins rennur út 
þann 24. mars. Allir í ritstjórn taka við efhi, 
auk þess sem kassi Munins í Möðruvallakjallara 
gleypir fúslega allt sem þið nemendur góðir óskið 
að fá birt í skólablaðinu. 

úrbóta? Eina leið ,sé ég og 
hún er sú að TÓMA eða 
jafnvel skólafélagið kaupi sér 
„græjur", þ.e magnara, söng-
kerfi og jafnvel hljóðfæri og 
útvegi æfingahúsnæði og hlúi 
síðan að þeim hljómsveitum 
sem upp koma í skólanum. 
Helsti ókostur þessarar leiðar 
er sá að hún er mjög dýr, en 
þó held að við hefðum alveg 
efni að henni ef við legðum 
okkur fram og veittum 
nokkrum prósentum af þeim 
gjöldum sem við greiðum við 
upphaf hvers skólaárs til 
tækjakaupa. Einnig væri hægt 
að taka leigu af „græjunum", 
þó væga svo að fátækir náms-
menn gætu æft sig. 

Burtséð frá fjármálunum er 
helsta vandamálið umgengnin 
því oft vill brenna við að hún 
verði frekar slæm ef ekki eru 
nógu góðar reglur um hana og 
eftirlit með að þeim sé 
framfylgt. Þó á þetta ekki að 
vera mjög erfitt, a.m.k. geng-
ur þetta vel í þeim skólum 
sem ég þekki til og eiga 
hljóðfæri. Ég skora því á 
TÓMA að taka þetta til 
nákvæmrar athugunar og ég 
mun styðja stjórnina heils 
hugar ef hún kemst að þeirri 
niðurstöðu að þetta sé mögu-
legt, sem ég trúi staðfastlega. 
Reyndar býður TÓMA nú 
uppá æfingahúsnæði fyrir þá 
sem ætla að taka þátt í 
Viðarstauk og er það vel, en 
betur má ef duga skal og ég 
tel að alveg jafn nauðsynlegt 
sé að skólinn eigi „græjur" 
eins og myndbandstökuvél og 
mælist því til að við nem-
endur sameinumst og kaupum 
þær og lyftum um leið menn-
ingunni hér á hærra plan. 

Stúlkur athugið! 
Óska eftir kynnum við 
vel útlítandi stúlku 
sem hefur greiðan að-
gang að bíl. 

Svar ásamt mynd af 
bílnum sendist til: 
Sigga í Teppinu 4.U 
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Listadagar 
- nokur fleyg orð 
um dagskrá Lista-
daga í ár 

Listadagar verða settir mánu-
dagskvöldið 7. mars n.k. 
Dagskráin er ekki alveg full-
mótuð ennþá en flestir við-
burðir eru komnir á fasta 
daga. 

A málfundi sem hagsmuna-
ráð hélt í haust kom fram 
áhugi á að breyta formi 
Listadaga, þ.e. hafa heildar-
tíma Listadaga lengri og 
dreifa uppákomum meira. 
Einnig kom þar fram áhugi á 
að uppákomur (listviðburðir) 
yrðu flestar frá nemendum 
komnar og sem minnst frá 
utanaðkomandi aðilum. 

Á setningu 7. mars verða flutt 
lögin sem koma fram í 
þættinum „Annir og appel-
sínur", nemendur í Tónlistar-
skólanum flytja klassíska 
tónlist tvær stúlkur úr skólan-
um sýna dans, haldin verður 
grettukeppni ofl. 

Fimmtudagskvöldið 10. mars 
heldur stórsveit Tónlistarskól-
ans tónleika í kjallara Möðru-
valla. Nokkrir nemendur 
M.A. eru í þessari miklu 
djasshljómsveit, en aðalstjórn-
andi hennar er Norman 
Dennis. 

Föstudagskvöldið 11. mars 
verður Viðarstaukur, tónlistar-
hátíð Menntaskólans, haldinn 
í Möðró. 

Laugardag 12. mars syngur 12 
manna sönghópur úr Fjöl-
brautaskólanum í Garðabæ á 
Sal í Gamla skóla. Þarna 
verða fluttir madrigalar og 

íslensk kórlög, en stjórnandi 
Garðbæinganna var hér í skóla 
fyrir fáum árum, Guðlaugur 
Viktorsson. 

Sunnudag 13. mars verður að 
öllum líkindum opið hús í 
Möðruvöllum. Fólki er þá 
gefinn kostur á að skoða 
myndlistarsýningu nemenda á 
myndlistarbraut, hlusta á 
nemendur leika, meðal annars 
klassíska tónlist, og vonandi 
gæða sér á kræsingum af 
kaffihlaðborði 3ja bekkjar. 
Fleira kann að verða til 
skemmtunar í þessu opna 
húsi, en það verður nánar 
auglýst síðar. 

Þriðjudag 15. mars sýnir 
Kvikma líklega „Rocky 
Horror Picture Show" í 
Borgarbíói. 

Miðvikudag 16. mars verður 
ljóðakvöld á vegum Bóma í 
Möðruvallakjallara. Nokkur 
skáld sem eru stödd á 
Akureyri og í nágrenni koma 
og flytja ljóð sín. 

tígrisdýr í Kongó?" á vegum 
Alþýðuleikhússins í Möðru-
vallakjallara. Þetta er leikrit 
um eyðni og er mjög athyglis-
vert, enda hefur það farið víða 
um lönd. 

Miðvikudaginn 23. mars 
verður Listadögum slitið með 
athöfn í Möðruvallakjallara. 
Verðlaunaverk verða kynnt og 
flutt. 

Auk þessarar dagskrár verður 
ýmislegt á döfinni sem ekki er 
enn ákveðið. Það verður 
auglýst nánar síðar og því má 
segja að nú er venju fremur 
nauðsynlegt að allir fylgist vel 
með auglýsingum. Kvikma 
verður lflcíega með 1-2 sýn-
ingar í viðbót. Fyrirhugað er 
að hafa skákmót og fá 
skákmenn af stórmótinu hér á 
Akureyri til þess að tefla 
fjöltefli í skólanum. (t.d. 
Jóhann Hjartarson). Mynd-
listarsýning nemenda á mynd-
listarbraut verður opnuð á 
Listadögum en dagsetning er 
ekki ákveðin. 

Engin dagskrá verður 17.-20. 
mars vegna heimsóknar MA 
til Fjölbrautaskóla Suðurlands 
á Selfossi. 

Mánudaginn og þriðjudaginn 
21-.22. mars verða þrjár 
sýningar á leikritinu „Eru 

Ég vona að flestir láti sjá sig á 
uppákomum Listadaga og 
allar hugmyndir um viðbót 
við þessa dagskrá eru vel 
þegnar. 

Helga Björg Jónasardóttir 
Forseti Hagsmunaráðs. 
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Muninn þakkar eftirtöldum 
fyxirtækjum stuðninginn: 

Videohöllin 
Glerárgötu 34, s. 26563 

Véladeild KEA 
Óseyri, s. 21400 

Alþýðubankinn hf 
Skipagötu 14, s. 26777 

Hagkaup 
Norðurgötu 62, s. 23999 

Kristjáns Bakarí 
Hrísalundi 3, s. 25900 

WWMK2 

Súkkulaðiverksmiðjan LINDA hf. 
P.O.Box 458 • 602 Akureyri 

£ssw íalfaraleið 
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Alan Parker 
Á vorönn 1987 gekkst 
kvikmyndaklúbbur M.A. fyrir 
sýningu myndar er á frum-
málinu nefndist Birdy. Uppá-
koman var í tengslum við 
Listadaga og mæltist nokkuð 
vel fyrir. Myndin er eins og 
flestum er kunnugt gerð af 
Alan Parker, sem hefur áður 
átt mynd á sýningu KVIKMA. 
Þá var það hin frábæra 
tónlistarmynd The Wall, 
tónskreytt af Pink Floyd með 
Roger Waters innanborðs. Sá 
ágæti maður samdi einnig 
handrit myndarinnar sem er 
álitið vera byggt á ævisögu 
hans. En mesta athygli vöktu 

teiknuð ("animated") atriði 
sem skeytt var inn í myndina 
af mikilli kostgæfni. 

Alan Parker hefur unnið sér 
margt annað til frægðar. 
Nefna má myndir eins og 
Midnight Express (1977), 
Bugsy Malone (1976) þar sem 
böm léku öll hlutverk, Shoot 
the Moon (1982) og Fame 
(1980) sem þótti frekar góð og 
seldist ótrúlega vel, svo vel að 
menn hafa haft atvinnu af því 
í átta ár að nauðga hugmynd-
inni í samnefndum sjónvarps-
þáttum. 

Af skrifum mínum má ætla að 
Alan Parker sé fær kvikmynda-
gerðarmaður en honum er 
fleira til lista lagt. Því til 
staðfestingar eru hér á næstu 
síðu nokkrar teikningar eftir 
hann sem birtust í bókinni 
"Night at the Pictures" sem 
gefin var út í tilefni aldar-
afmælis breskrar kvikmynda-
gerðar. En aðeins eru liðin 90 
ár frá frumsýningu fyrstu 
bresku hreyfimyndarinnar. 

Ásmundur Þorkelsson 

^ 

...MEÐ A NQTUNUM 
M 

ttK**^ 
o^oo 
*°\,c,'lC>í<1 „..nSSO* Q) onaöarbankmn 

Akureyri -nútima banki 



&)� �����% � �� �� ��� ��� ����� 

���" 

	 � � �" � ) 	 
� � 
�	�$ 

�� 

��� ����� 

	������� ������
����� 

��! - 
+�
 ������ �� 

������ ��
 

'& ��� �#� �* ��$� ��!�������	 . � ��� 

+-����� �,�� ����"� �� ����� ���$( 

��� 

'�� ��#!##!#� ��� 

�������� � � 

�%!�!! 
 



Dularfullu kattahvörfin 
3. hluti 

- eftir græna manninn og venjulegu 
vininahans 

Sveðjan klauf legubekkinn í tvennt. 
„Sálfræðingurinn" rak upp stór augu. 

- Ég hef alltaf verið sneggri en þú bróðir 
sæll, sagði Haukur, hann stóð nokkrum 
metrum fyrir aftan bróður sinn, sálfræðinginn. 
Bróðirinn snéri sér snögglega við og réðst 
öskrandi á Hauk með sveðjuna á lofti. Haukur 
lagði á flótta. Hann stökk inn um næstu dyr og 
kom inn á langan gang með ótal dyrum. 
Haukur reif upp fyrstu dyrnar sem hann kom 
að, stökk inn og lokaði á eftir sér. Hann heyrði 
bróður sinn hlaupa fram hjá. Hann dró djúpt að 
sér andann, og reyndi að slaka á. Hann nötraði 
allur. Skyndilega uppgötvaði hann að skjálft-
inn var ekki vegna geðshræringarinnar heldur 
vegna gífurlegrar löngunar í kött. Löngunin 
heltók hann, augun urðu græn og skjálftinn 
jókst, Haukur taldi sig jafnvel heyra mjálm í 
ketti. Hann heyrði mjálm í ketti! Þetta var ekki 
ímyndun. Hann leit í kringum sig. Feitur 
angóraköttur lá á miðju gólfinu og mjálmaði. 
Haukur læddist að honum og renndi hendinni 
niður eftir bakinu á honum. Kötturinn malaði 
makindalega. Haukur greip um háldsinn á 
honum og beit áfergjulega í bringuna. Hann 
tuggði kjötbitann og kattahárin stóðu út úr 
munnvikunum. Hann tók annan bita af 
spriklandi og hvæsandi kettinum. I, því opn-
uðust dyrnar. Hauki dauðbrá. Ókunnugur 
maður stóð í dyrunum, Haukur reyndi að fela 
hræið af kettinum og þurrka blóðið og 
kattahárin af hökunni. Maðurinn skelltí hurð-
inni aftur og Haukur heyrði skóhljóð hans 
deyja út í fjarska. Haukur átti enn hjartað eftir. 
Hann rauk á köttinn og stakk hendinni inn í 
opið brjóstholið. Hann kippti hjartanu út. Hann 
hafði ekki enn þá klofnað og vonaðist til að 
sleppa frá klofnuninni ef hann næði hjartanu 
strax. Hann gerði sig líklegan til að bíta í 
hjartað en í sama mund kom bróðir hans inn 
með sveðjuna á lofti. 

- Loksins næ ég þér, öskraði hann 
brjálæðislega, hér í smörlíkisgerð von Grab-

steins greifa! 
- Þú getur ekki gert það, ég er aðal-

söguhetjan í þessari framhaldssögu og án mín 
verður ekkert framhald! 

Sveðjan klauf loftið með lágum þyt. 
Hljóðið þegar sveðjan smaug í gegnum háls 
Hauks minnti á þegar kálhaus er skorinn í 
sundur. 

er best... 
.. .ískalt 

Sana 

30 Muninn 






