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Hvernig fer leikurinn
Valur: Magdeburg i
kvöld i Evrópukeppni
bikarhafa?

„HITAVEITAN ER
LANGSTÆRSTA
II
VERKEFNIÐ
— segir Heigi Bergs, bœjarstjóri á Akureyri

,,Af einstökum verkefnum er
þa& hitaveitan sem er langstærsta viðfangsefni& i dag. Vi&
reiknum me& þvl a& 50% af
lnisimi á Akureyri eigi möguleika á tengingu i vetur", sag&i
Helgi Bergs bæjarstjóri á
Gunnar Finnsson, uemi: ,,(<:g segi
a&hann fari 1:0 fyrir Val. Ég ætla
aö sjá leikinn ef ég get vegna
skólans."

Gunnar S. nemi: „Ég held a& þeir
I Magdeburg hljótá aö vinna. Þeir
eru miklu betri. Leikurinn fer 2:1
fyrir þ á . "

Helgi B e r g s , bæjarstjóri á
Akureyri.
MYND : GVA

Stefán Þ . Stefánsson, hástökkvari: „Valsmenn hafa kannski
smá séns og ég spái þeim sigri
hér heima 1:0. Útileikurinn
veröur hins vegar erfiöari. Þ a r
tapa þeir 3 til 4 eitt og komast
ekki áfram."

Þorsteinn ólafsson, verkamaður:
„Þaö er nú ekki gott aö segja.
Ætli maöur segi ekki bara jafntefli 1:1. Og svo vona ég bara aö
þeim gangi vel úti."

Kári Halldórsson, vaktma&ur:
„Ég fylgist ekki meö knattspyrnu. Þar af lei&ir a& ég hef
enga skoöun á þessu. Ég vissi
ekki einu sinni a& þeir ættu a&
leika á morgun."
>-

Akureyri er rætt var vi& hann
um hvað væri helst að gerast.
,,Við ætlum okkur að ljúka
framkvæmdum við dreifikerfið
á næstu tveimur á r u m . "
Aðspur&ur sag&i Helgi að
alltaf væri mikið byggt á
Akureyri og ætlunin væri að
reisa nýtt hverfi fyrir nor&an og
vestan núverandi bygg& i
Glerárhverfi. „Það er þegar
búið að samþykkja hluta af
skipulaginu fyrir þetta svæði.
Þetta verður væntanlega um
3000 manna byggð. Gatnagerð
er að ljúka við þær ibúðargötur,
sem þegar hafa verið samþykktar". Helgi sagði að atvinnuástand væri og hefði verið
gott. „Ullariðnaðurinn hefur að
vísu átt við iuíkla erfi&leika a&
striða að undanförnu. Það hefur
hins vegar engu fyrirtæki verið
lokað. Eitthvaö munu þó verksmiðjurnar hafa haldið að sér
höndum I sambandi við mannaráöningar."
Aðspurður sagði Helgi að nú
væri verið að vinna a& skipulagi
miðbæjarins. ,,Ég vænti þess að
það veröi samþykkt i vetur. A
næstu tveimur árum er fyrirhuga& a& leggja hitaveitu i mi&bæinn og þá væri mjög æskilegt
a& skipulagi& lægi Ijóst fyrir
þannig að unnt væri a& vinna
þetta á hagkvæman hátt. 1 kjölfar þess að skipulagið verði
samþykkt koma ýmsar framkvæmdir."
—BA—

Sffelldar breytingar ver&a á svip Akureyrarbæjar þar sem ný hverfi
bætast stö&ugt viö i þessum höfuðstað Norðurlands.

HAUSTFUGLAR ERU FLOGNIR I GARÐ
um stendur eflaust mikið nær
Þá eru haustfuglarnir komnir á
l'ólki, enda er hún figúrativ I
kreik, sem óllkt öðrum fuglum
besta lagi — örlygsk með þeim
hafa sig mest I frammi aö
dæmum, að þar verður engum
sumarlokum. SEPTEM-sýningblandab saman við. örlygur
in i Norræna húsinu og sýning
varð snemma afburðamaður
örlygs á Kjarvalsstöðum voru
við tvennt, að nota munninn og
opnaðar um slðustu helgi, og
notaði fóíkið góða veðrið á
sunnudaginn til að sjá afraksturinn af erfiðinu, en eins
og einhver góður maður sagði,
þá er listin 99% vinna og 1%
hugljómun. Hvað sýningu Örlygs viövikur ætti betur viö að
segja að formúlan væri 69%
vinna, 30% vino rosso og svo
þetta eina prósent, sem hengt er
utan á ósköpin.
Sýning stefnumanna i Norræna húsinu er um margt falleg
og áhrifamikil sýning. Orkar
varla tvimælis að þeir Þorvaldur Skúlason og Karl Kvaran
bera af á sýningunni, en hinir
kunna eitthvað aö gjalda þess
sumir hverjir, að þeir eru að
reyna að finna milliveg innaii
hins uppleysta forms fyrirmynda og líkinda og lenda með
helming á hlmnum og helming á
jörð. Yfirburðir hinna ákveðnu ;
stefnumanna eru augljósir, þegar verkum þeirra er blandað
innanum
hálf-ffgúrativar
myndir. Kannski hefur þetta
nota pensilinn. Akureyri bókalltaf verið spurningin um annstaflega skalf og nötraði, þegar
a& hvort e&a. Hva& sem þessu
þessi sonur skólameistara brá
li&ur þá er gaman að koma á
undir sig betri fætinum og gerði
sýninguna i Norræna húsinu og
ýmiskonar huglæga og efnissjá þau þróttmiklu og föndurlæga úttekt á m a r g h á t t u ð u
lausu handtök sem menn hafa
borgaraslekti. Og minnisstæður
þar i listinni.
er hávaðinn og angrið sem hinn
gámli og grandvari skólameistSýning Örlygs á Kjarvalsstöð-
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ari hafði af nasistateppinu, sem
örlygur teiknaði eitt sinn fyrir
kosningar yfir þau Brynleif
Tóbiasson og Elisabetu Eirfksdóttur og átti ab lýsa einhverju
samkrulli i pólitikinni. Kortið
var selt á eina krönu tuttueu oií

fimm og var rifiö út.
Og enn sækir örlygur fyrirmyndir sinar til Akureyrar milli
þess sem hann er á Grænlandi
e&a i Su&ur-Frans a& gjóa auguiimii upp á strandmeyjar og
Cézanne hinn eyralausa, a& svo
miklu leyti sem einhver lykt er
eftir I vinnustofu hans. Sýningin

á Kjarvalsstö&um ber þess mikinn keim, a& örlygi lætur enn
vel a& segja sögu i mynd af einstöku mönnum, og eflaust er
þa&an sprottin ástæ&an fyrir
þeim mikla mannamyndafjölda
sem örlygur hefur gert, og
sumar hverjar eru alveg frábærar, enda ekkert sparab til a&
velta sálinni tit i svipbrig&um
augnabliksins.
Teikningar hans munu eflaust
þykja öllu forvitnilegri en málverkin. Þó er þaðánægjuefni, að
þau eru orðin bjartari en þau
voru, kannski vegna þess að
þrátt fyrir allt er örlygur tekinn
að eldast, en þá vilja litir fara
að lýsast, þdtt ekki verði visindalegar forsendur þess raktar
frekar. i teikningum fer hann á
kostum, sem eru alveg hreinnar
örlygskrar ættar. A konurnar f
Suður-Frans horfir hann eins og
við hinir sem hreinræktaður
„male chauvinist p i g " , og
bregður jafnvel fyrir sig þeirri
Hitchcock-aðferð að vera að
kyssa eina þeirra i aftursæti á
Peugeot, svona til staðfestingar
á þvi að hann hafi verið á staðnum feigin persónu. J á, örlygur
hefur svo sannarlega verið á
staðnum okkur til uppörfunar
hinum.sem stundum missum af
allri kátfnunni. Það er einna
helst ef menn eiga afmæli, að
þeim finnst syrta í álinn. öðru
máli gegnir um minningargreinar. Þær getur örlygur
skrifað af sinni sérkennilegu
hjartahlýju, enda er þá enginn
um eftirmálin.
Svarthöfði

