Svartfuglseggin komin
Sælkerar á Ísafirði og nágrenni geta tekið gleði sína
því Kári Jóhannsson fisksali hefur fengið sendingu af
svartfuglseggjum. „Þau eru
úr Látrabjargi. Ég kaupi
þau af björgunarsveitunum
fyrir vestan og þannig er

maður líka að styðja gott
málefni,“ segir Kári.
Nokkuð er um liðið síðan
hætt var að fara í björgin á
Hornströndum, en þau sáu
Ísfirðingum fyrir eggjum
alla tíð. „Þeir segja mér
gömlu mennirnir að það

voru upp undir 10 þúsund
egg sem bara voru seld á
Ísafirði. En í þá gömlu góðu
daga voru svartfuglseggin á
sama verði og hænuegg en
það er nú heldur breytt,“
segir Kári.

Stofnað 14. nóvember 1984 · Fimmtudagur 1. júní 2017 · 20. tbl. · 34. árg. ·Ókeypis eintak

Svanhildur Sævarsdóttir dúx
við Menntaskólann á Ísafirði
Á laugardag voru 52 nemendur
brautskráðir frá Menntaskólanum á Ísafirði við hátíðlega athöfn
í Ísafjarðarkirkju. 32 nemendur
luku stúdentsprófi og var dúx
skólans Svanhildur Sævarsdóttir með meðaleinkunnina
9,49. Svanhildur hlaut einnig
verðlaun Landsbankans fyrir
framúrskarandi árangur í sál-

fræði og uppeldisfræði, verðlaun
Hugvísindasviðs HÍ fyrir framúrskarandi árangur í erlendum
tungumálum, verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir framúrskarandi árangur í íslensku,
verðlaun Sögufélags Ísfirðinga
fyrir framúrskarandi árangur
í sögu, verðlaun Eymundsson
fyrir framúrskarandi árangur í

Stúdentarnir komnir með hvítu kollurnar.

Nýútskrifaðir vélstjórar með B-réttindi og sjúkraliði.

ensku, verðlaun Íslandsbanka
fyrir framúrskarandi árangur
í félagsgreinum og verðlaun
Aldarafmælissjóðs Ísafjarðarbæjar fyrir hæstu meðaleinkunn
á stúdentsprófi.
Semidúx var Dóróthea Magnúsdóttir með meðaleinkunnina
9,40. Hún hlaut jafnframt verðlaun íslenska stærðfræðingafélagsins fyrir framúrskarandi
árangur í stærðfræði og verðlaun
þýska sendiráðsins fyrir framúrskarandi árangur í þýsku.
Þá luku átta nemendur réttindum A náms vélstjórnar og sjö
nemendur réttindum B-náms.
Brautskráðir voru fimm stálsmiðir og einn sjúkraliði. Þrjú
tónlistaratriði voru í athöfninni
sem nýstúdentar sáu um og risu
gestir úr sætum eftir einsöng
Arons Ottó Jóhannssonar og
klöppuðu honum lof í lófa.
Um kvöldið var síðan haldinn
útskriftarfagnaður þar sem saman
voru komnir 370 manns og hefur
fagnaðurinn aldrei verið svo
fjölmennur. Á fagnaðinn mættu
starfsmenn skólans, 10, 20, 30
og 40 ára afmælisárgangar og
svo auðvitað útskriftarnemendur
og fjölskyldur þeirra. Heiðrún
Tryggvadóttir var veislustjóri
og var margt til skemmtunar, líkt
og skemmtiatriði frá árgöngum,

Dúx MÍ árið 2017 Svanhildur Sævarsdóttir.
kennurum og útskriftarnemendum. Halldór Smárason sá um
tónlist yfir kvöldverðinum og
hljómsveitin Húsið á sléttunni lék
fyrir dansi að borðhaldi loknu.
Fjörið var hvílíkt að varla sást
í auðan blett á dansgólfinu frá
upphafstónunum að lokalaginu.
Þetta var síðasti útskriftarfagnaðurinn sem Hugljúf Ólafsdóttir
eða Lúlú og hennar fjölskylda sjá

um en hún hefur séð um matinn
á útskriftarfögnuðum síðustu 19
ár. Veisluborðin svignuðu undan
kræsingum og var afar vel látið
af matnum. Að borðhaldi loknu
var Lúlú og fjölskylda kölluð
fram og var risið úr sætum og
þeim fagnað. Systur Lúlú, synir
og tengdadætur voru öll mætt
hingað vestur til að aðstoða við
framkvæmdina. annska@bb.is
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Pakkað í vörn
Eins dyggir lesendur Bæjarins Besta hafa tekið eftir þá hefur blaðið
okkar verið frekar metnaðarlaust frá áramótum en í þessu eins og
flestu öðru þarf að sníða sér stakk eftir vexti. Blaðið í dag er síðasta
blað fyrir sumarfrí en mun að öllum líkindum koma í breyttri mynd
þegar líða tekur að hausti. Útburðarkostnaður hækkar um þriðjung frá
1. júní fyrir blað í þessu broti og við því verður væntanlega brugðist
með breytingu á því. Vefurinn heldur sínu striki enda afar vinsæll og
samfélaginu mikil nauðsyn. Þar verður áfram hægt að lesa um hvað
við erum bralla hér á hjaranum og ástæða til að árétta að aðsendar
greinar eru ákaflega vel þegnar og fátt er skemmtilegra en líflegar
umræður með fréttunum okkar.
Og það er fleira í fréttum hjá okkur því bæði Jón Hallfreð Engil
bertsson og Anna Sigríður Ólafsdóttir munu láta af störfum 1. júní
og þá mun nú ýmsum bregða við. Halli hefur um árabil brotið um
blaðið, prentað grafljóð, hannað auglýsingar, pantað reikninga,
umslög og afgreiðsluseðla, skorið pappír o.fl. o.fl fyrir viðskiptavini
okkar. Annska hættir líka um mánaðamótin en menning og listir
hafa verið hennar ær og kýr. Bæði eru þau miklir gleðigjafar og eru
kvödd með söknuði og þakklæti.
Útgáfa Bæjarins besta og bb.is er til sölu og því verða ekki teknar
neinar stórar ákvarðanir um reksturinn, en prentunarþjónustan sem
Halli hefur sinnt er ekki lengur í boði.
Við höfum því pakkað í vörn, í bili, en sóknin er undirbúin og við
munum vinna leikinn.
BS

Ekki viðraði sem best á sjálfboðaliðana. Mynd: Haukur
Sigurðsson
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Þingfulltrúar á 62. Fjórðungsþingi sem var haldið í Bolungarvík.

Stofna Vestfjarðastofu
Fjórðungsþing Fjórðungssambands Vestfirðinga var haldið
í Bolungarvík síðustu viku.
Meðal þess samþykkta á þinginu
var stofnun Vestfjarðastofu
með því að sameina starfsemi
Fjórðungssambandsins og Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða.
Pétur G. Markan, formaður
Fjórðungssambandsins, segir
að með Vestfjarðastofu verði
byggðaþróunarmál og atvinnu-

þróunarmál fjórðungsins komin
undir sama hatt. „Að auki er
Atvinnuþróunarfélagið hlutafélag sem er ekki heppilegt form
þegar sýslað er með opinbert fé,“
segir Pétur.
Innan Fjórðungssambandsins
hefur verið rekið byggðaþróunarsvið en atvinnuþróun hefur
verið innan vébanda Atvinnuþróunarfélagsins. „Milli þessara
mikilvægu og nátengdu mála-

flokka hefur verið skurður sem
við erum að reyna að brúa með
Vestfjarðastofu,“ segir Pétur.
Aðspurður um örlög Atvinnuþróunarfélagsins segir Pétur
líklegast að Fjórðungssambandið
kaupi upp allt hlutafé og það
verði lagt niður. „Fjórðungssambandið og Byggðastofnun
eru stærstu hluthafarnir svo það
ætti að vera tiltölulega auðveld
aðgerð.“

Hreinsunarfólkið vaska á heimleið með Þór. Mynd: Haukur Sigurðsson.

Aðalvík hreinsuð

Árla síðastliðinn laugardagsmorgun hélt vaskur hópur
hreinsunarfólks í Hornstrandafriðlandið til ruslhreinsunar.
Það var varðskipið Þór sem
sigldi með hópinn til Aðalvíkur
en vegna óhagstæðrar norðaustanáttar var stefnunni breytt þar
sem upphaflega áætlunin gerði
ráð fyrir að í ár yrði hreinsað til
í Bolungarvík á Ströndum sem
illfært var að lenda í við slík
veðurskilyrði. Það voru rúmlega
þrjátíu manns sem tóku þátt í
hreinsuninni að þessu sinni, en
hafa sjálfboðaliðar verið duglegir
við að bjóða fram krafta sína
þegar skipulagðar hreinsanir hafa
farið fram í friðlandinu, en þessi
er sú fjórða í röðinni.
Gauti Geirsson forsprakki

hreinsunarferðanna segir að heilt
yfir hafi hreinsunin í ár tekist
ótrúlega vel þrátt fyrir að ekki
hafi verið hægt að fylgja upprunalega planinu á staðsetningu.
Í staðinn var hreinsað á Látrum,
í Miðvík og á Sæbóli og þá aðallega plastrusl og netadræsur.
Í fjörunni á Látrum var tekið
talsvert af dekkjum og köplum
og öðru slíku sem má tengja við
veru Bandaríkjahers á svæðinu í
kalda stríðinu.
Gauti segir sérstaklega
skemmtilegt að fá nemendur úr
Háskólasetri Vestfjarða með á ári
hverju, en þeir hafa verið uppí allt
að helmingur þátttakenda: „Þetta
tengist mikið námi þeirra og þeim
finnst líka frábært að geta gefið
til baka til samfélagsins sem þau

eru að koma inní fyrir utan hvað
þau eru dugleg.“
Ekki liggur fyrir nákvæmlega
hversu mikið af rusli fór um
borð í Þór að hreinsun lokinni,
en það voru allavega einhver
tonn. Að hreinsun lokinni var
skellt upp grilli í Aðalvík og var
hópurinn mettaður með dýrindis
lambasteik áður haldið var aftur
til Ísafjarðar að kvöldi dags.
Landhelgisgæsla Íslands,
Ísafjarðarbær, Vesturferðir, Umhverfisstofnun, Borea
Adventures, Vesturverk, Aurora
Arktika, Sjóferðir Hafsteins
og Kiddýjar, Skeljungur og
Gámaþjónusta Vestfjarða styrkja
hreinsunarátakið í Hornstrandafriðlandinu.
annska@bb.is
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kr. 2x100 g

1.698
kr. kg

Íslandsnaut Smash Style Borgarar
2x100 g

Íslandsnaut Ungnautahakk
Ferskt

K

GOTT VERÐ Í BÓNUS
ÍSLENSKT

ÍSLENSKT

3.998
kr. kg

3.998
kr. kg

Íslandsnaut
Ungnauta Ribeye, ferskt

Íslandsnaut
Ungnauta Fillet, ferskt

SAMA VERd

um land allt

ÍSLENSKT

Grísakjöt

Ungnautakjöt

Matarmikil súpa

FULLELDUÐ

Lambakjöt

1.298
kr. kg

1.398
kr. kg

Bónus Grísakótilettur
Kryddaðar

SS Lambalæri
Kryddlegið, 2 teg.

Aðeins að hita

Aðeins

69
dósin

STÓR
Pakkning

kr.

414
kr. pk.

Coca Cola
Coca Cola Zero
6 x 330 ml dósir

1.598
kr. 1 kg
Mexíkósk Kjúklingasúpa
1 kg

Nr.3 - 5 - 9kg
Nr.4 - 8-16kg
Nr.4+ - 9-18kg
Nr.5 - 11-23kg
Nr.6 - 15+kg

-

90
78
76
72
64

stk.
stk.
stk.
stk.
stk.

1.398
kr. pk.
Pampers Bleiur
Allar stærðir

FIMMTUdagur 1. JÚNÍ 2017
Opnunartími í Bónus: Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00
Verð gildir til og með 4. júní eða meðan birgðir endast
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Í HÁSKÓLABÆNUM AKUREYRI
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námsleiðir

sem ekki eru í boði

í öðrum háskólum landsins!

Sjávarútvegsfræði
Fjölmiðlafræði
Líftækni
Iðjuþjálfunarfræði
Nútímafræði
Félagsvísindi
Lögreglufræði

GRUNNNÁM VIÐ HA
Hjúkrunarfræði
Iðjuþjálfunarfræði
Líftækni
Sjávarútvegsfræði
Viðskiptafræði
Tölvunarfræði í samstarfi við HR
Félagsvísindi
Fjölmiðlafræði
Kennarafræði
Lögfræði
Lögreglufræði
Nútímafræði
Sálfræði

Allt grunnnám við HA er SVEIGJANLEGT NÁM
sem þýðir að þú getur stundað námið hvar sem er!
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Umsóknarfrestur er til

5. JÚNÍ

unak.is
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Tax free tilboð jafngildir 19,35% afslætti af almennum vörum og 9,91% af matvörum. Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs.
*Gildir ekki af vörum í timbursölu, Weber grillum, KitchenAid, tilboðsvörum og „Lægsta lága verði Húsasmiðjunnar“

í Húsasmiðjunni og Blómavali
Aðeins fimmtudaginn 1. júní

Í ÖLLUM VERSLUNUM UM LAND
ALLT Á FIMMTUDAG
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SÉRTILBOÐ
BLÓMAVALS

990kr
Stjúpur 10 stk.

990kr
Sypris 80-100 cm

1.790kr

1.990kr

Byggjum á betra verði

g
Frí heimsendinhu
sa.is

slun
í vefver
EÐA MEIRA
SLAÐ ER FYRIR 5.990 KR.
EF VER
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Útibúi sýslumannsins
í Bolungarvík lokað
Í hagræðingarskyni hefur verið ákveðið, að sameina starfsemi embættis Sýslumannsins á
Vestfjörðum, sem verið hefur í
Bolungarvík og á Ísafirði, undir
einu þaki frá og með 1. júní
nk. Er miðað við að starfsemin
verði á skrifstofu embættisins
að Hafnarstræti 1 á Ísafirði, en
hætt verði að veita þjónustu í
útibúinu í Bolungarvík. Þar hafa
verið tveir starfsmenn sem auk
almennrar afgreiðslu önnuðust
innheimtu vanrækslugjalds á
landsvísu. Hafa þeir við þessi
tímamót kosið að láta af störfum
hjá embættinu.
Jónas Guðmundsson, sýslumaður á Vestfjörðum, kveðst
harma að hafa þurft að grípa til
þessa úrræðis en eilífar kröfur um
hagræðingu kalli á þessa aðgerð,

sem auk fjárhagslegs sparnaðar
ætti að leiða til aukinna samlegðaráhrifa á skrifstofunni
á Ísafirði. Þá sé stöðugt vaxandi samgangur milli staðanna
og auðveldara og öruggra að
komast á milli auk þess sem
bætt tækni auðveldi samskipti
við sýslumenn óháð búsetu. Þá
megi nefna að þrír Bolvíkingar
vinni á skrifstofunni á Ísafirði.
Vill Jónas þakka Bolvíkingum samfylgdina í Ráðhúsinu í
Bolungarvík þau 25 ár sem hann
bjó í Bolungarvík og starfaði þar
sem og þann tíma sem útibúið á
jarðhæðinni hefur verið stafrækt
og jafnframt bjóða Bolvíkinga
velkomna á skrifstofu embættisins á Ísafirði hvenær sem á
þarf að halda.

Til leigu

Aðalstræti 20, Bolungavík, 60+ íbúð
Um er að ræða þriggja herbergja íbúð á
annari hæð (til hægri á mynd). Samtals 101
m2, þar af geymsla með hillum í kjallara 7,2
m2. Aðgangur að lyftu. Yfirbyggðar svalir. Engir
þröskuldar inni í íbúðinni. Tvö svefnherbergi
með skápum. Pláss fyrir þvottavél og þurrkara
í baðherbergi. Rúmgóður sturtuklefi. Frábær
staðsetning og gott útsýni, m.a. höfnin, Djúpið, og Syðridalur. Íbúðin er tóm og því laus
til útleigu. Nánari upplýsingar veitir Lárus G.
Birgisson í síma 892-0615/437-2081.

Ómar Karvel, Emelía og Kristín við sjálfsmyndir sem þau unnu á námskeiðinu.

Fjölmenni á
opnun ÓKE
Þau Ómar Karvel Guðmundsson, Kristín Þorsteinsdóttir og
Emelía Arnþórsdóttir opnuðu
fyrir helgi sýningu á verkum
sínum í Rögnvaldarsal Edinborgarhússins. Þríeykið sem

kallar sig ÓKE-hópinn hefur
undanfarna tvo mánuði sótt
myndlistarnám hjá myndlistarkonunum Ólöfu Dómhildi
Jóhannsdóttur og Solveigu Eddu
Vilhjálmsdóttur og var afrakstur

þeirrar vinnu til sýnis og mætti
fjölmenni á opnunina. Það var
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
sem stóð fyrir myndlistarnámskeiðinu sem mældist mjög vel
fyrir hjá þátttakendunum.

ÓKE-hópurinn ásamt kennurum sínum Ólöfu Dómhildi Jóhannsdóttur og Solveigu Eddu
Vilhjálmsdóttur.

Vantar þig heyrnartæki?
Heyrnarmælingar, ráðgjöf og heyrnartækjaþjónusta

AR
LÆKN EÐ
M
A
L
MÆ K!
HUS

Árni Hafstað heyrnarfræðingur verður á Ísafirði við
heyrnarmælingar, ráðgjöf og sölu heyrnartækja.
Mikið úrval af hágæða heyrnartækjum.

NÁTTÚRULYF
Á SÉRLYFJASKRÁ

Ísafjörður 13. júní
Bókaðu tíma í síma 568 6880 eða á www.heyrnartaekni.is

Náttúrulegar trefjar sem halda
meltingunni í góðu formi
HUSK fæst í apótekum, heilsubúðum og Fjarðarkaupum
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ehb@ebridde.is, www.ebridde.is

Heyrnartækni | Glæsibæ | Álfheimum 74 | 104 Reykjavík | Landsbyggðaþjónusta | Sími 568 6880
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Háspenna á Torfnesinu
Það var ekki bjart yfir stuðningsmönnum Vestra í hálfleik
í leik liðsins við Völsung á
Torfnesvelli á laugardag. Liðið
var 0-1 undir og hafði varla
ógnað marki mótherjans í þær
45 mínútur sem voru liðnar af
leiknum og fékk á sig klaufalegt mark á 24. mínútur. Það
dimmdi enn meira yfir stúkunni
þegar átta mínútur voru liðnar af
seinni hálfleik þegar Völsungar
skoruðu sitt annað mark og
vandræðalegt tap á heimavelli
blasti við.
Ögurstund leiksins var á 57.
mínútu þegar Danimir Milkanovic þjálfari skipti Gilles
Ondo inn á. Hann átti eftir að
gjörbreyta leiknum og styrkleiki
hans, tækni og leikskilningur
færði spilamennsku Vestra upp
á annað og betra plan. Á 69.
mínútu krækti hann í víti sem
Kevin Alson Schmidt skoraði úr.
Á 80. mínútu kom góð fyrirgjöf
inn í teig Völsungs sem Ondo
skallaði út í teig hvar Nikulás
Jónsson kom askvaðandi og
smellhitti boltann og jafnaði
leikinn með óverjandi skoti –
staðan orðin jöfn.
Völsungar vörðust fimlega og
voru skipulagðir og Vestramenn
reyndu allt til að knýja fram
sigurmark án þess að komast í
afgerandi færi. Nokkuð var um
tafir í leiknum og dómarinn bætti

fimm mínútum við venjulegan
leiktíma. Á 95. mínútu fékk
Vestri hornspyrnu og hver annar
en Gilles Ondo stangaði boltann

Sætur sigur Vestra á laugardag. Mynd úr safni.
í netið og við það sama flautaði
Vestri er í þriðja sæti deildardómarinn til leiksloka ótrúlegur innar með 9 stig, jafnmörg og
sigur Vestra í höfn og kættist þá Afturelding sem er með betra
heldur betur yfir stúkunni.
markahlutfall.

Næsti leikur liðsins er á
laugardag við Huginn og verður
leikið á Seyðisfjarðarvelli.

PIPAR\TBWA
•

SÍA
•

172451

VÖRUKYNNING

Nilfisk, Ecolab og
Kimberly-Clark
Verið velkomin á vörukynningu í útibúi Olís í Bolungarvík, fimmtudaginn 8. júní kl. 15–18.
Skráning á umbbol@olis.is.

Samferða síðan 1927
Búðarkanti 2 • 415 Bolungarvík • Sími 456 7990 • olis.is
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Vestfirskir listamenn
Emilía Jónasdóttir
F. 19. maí 1901 á Þingeyri,
D. 26. febrúar 1984 í Hafnarfirði.
Öndvegisverk:
Tannhvöss tengdamamma í samnefndum
leik, Soffía frænka í Kardemommubænum, Nilla í Jeppa á fjalli.
Þó Emilía Jónasdóttir sé ein
vinsælasta gamanleikkona síðustu aldar hér á landi hefur alltof
lítið verið um hana ritað og vitað.
Ef ekki væri fyrir tvær ómetanlegar upptökur af list hennar
væri enn meira fennt yfir nafn
hennar. Eða hver kannast ekki við
hina einu sönnu Soffíu frænku í
frumuppfærslu Kardemommubæjarins eftir Thorbjörn Egner.
Sem kom fyrst út á hljómplötu
og síðar á geisladiski og æska
síðstu nú rúmlega hálfrar aldar
hefur notið. Hún túlkaði einnig
bangsamömmu í Dýrin í Hálsaskógi eftir Egner. Bæði þessi
hlutverk túlkaði Emilía með
slíkum bravúr að erfitt hefur
reynst að leika þær á annan hátt.
Það má líka bæta við að bæði
leikritin hafa reynst hinar bestu
barnfóstrur.
Emelía var fædd og upalin á
Þingeyri og foreldrar hennar,
Jónas Jónasson og Ingibjörg
Bergsdóttir, voru á kafi í leikstarfinu og urðu því að taka
Emilíu litlu með sér á æfingar
„ég andaði þessu að mér frá
fæðingu.“ Sagði hún í sjónvarpsviðtali löngu síðar og það var
einmitt í leikhúsinu á Þingeyri
sem hún tók hina stóru ákvörðun.
Það var þegar hún sá föður sinn
leika í Sigríði Eyjafjarðarsól og
þegar hann fór að gráta í sýningunni þá snerti það dótturina
svo djúpt að daginn eftir sagði

hún við krakkana í skólanum:
„Þegar ég verð orðin stór þá ætla
ég að verða leikkona og láta fólkið gráta.“ Það gekk sannarlega
eftir þó oftar hafi gónendur frekar
grátið af hlátri af leik hennar.
Emilía flytur síðan á Akureyri
og þar hefst leikferillinn. Strax
árið 1922 leikur hún í leikverkinu
Dalbæjarprestsetrið sem var í
leikstjórn Haraldar Björnssonar,
fyrsta lærða leikara þjóðarinnar.
Fjórum árum síðar er hún kom á
svið hjá Leikfélagi Akureyrar og
leikur greifafrú í Ambrosíus eftir
Christian Molbeck einnig í leikstjórn Haraldar. Þegar hún flytur
til borgarinnar byrjar hún að
starfa með Leikfélagi Reykjavíkur hvar hún lék næstu áratugina.
Hún var einnig í revíum- og kabarett sýningum Bláu stjörnunnar
sem var í Sjálfstæðishúsinu við
Austurvöll. Ekki má gleyma
revíufélaginu Fjalakettinum sem
setti upp hvern smellinn á fætur
öðrum um miðja liðna öld. Þrjar
vinsælar gamanleikkonur Emilía,
Aróra Halldórsdóttir sem einnig
er að vestan og Nína Sveinsdóttir
ásamt undirleikaranum Sigfúsi
Halldórssyni mynduðu síðan
skemmtihópinn Frúrnar þrjár
og Fúsi. Ferðuðust um landið
og fylltu öll félagsheimili með
gríni og söng.
Það hlutverk sem gerði Emilíu
að stjörnu hér á landi var tannhvöss tengdamanna í samnefnd-

Ræningjarnir ræna Soffíu frænku í frumuppfærslu Þjóðleikhússins á Kardemommubænum, 1960. Ævar R. Kvaran,
Soffía hrjótandi í hengirúmminu, hinn vestfirski Baldvin
Halldórsson og loks kómíkerinn Bessi Bjarnason.
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Emilía á sviðinu í Þjóðleikhúsinu í Nashyrningunum eftir Ionesco. Frá vinstri eru leikararnir
Haraldur Björnsson, Herdís Þorvaldsdóttir, Lárus Pálsson, Emilía og Rúrik Haraldsson.
um gamanleik eftir Falkland
Carry og Philip King. Þar fór hún
sannarlega á kostum því meira að
segja hinn einstaki gamanleikari
Brynjólfur Jóhannesson féll í
skuggann. Enda kannski vel við
hæfi því hann túlkaði bældan
eiginmann hinnar tannhvössu.
Þessi leikur var frumsýndur 1957
og gekk þrjú leikár í röð. Sýnt var
í Iðnó og víða um landsbyggðina en alls urðu sýningar 130.
Leikhópurinn var sannarlega vel
skipaður þar var m.a. ungur og
efnilegur leikari að nafni Árni
Tryggvason. Í ævisögu sinni, Lífróður, talar hann um leikkonuna:
„Emilía var með þessa fínu, innbyggðu tímasetningu; hún hafði
meðfædda „tæmingu“, sem small
akkúrat á réttum tíma og fékk
fólk til að hlæja.“ Hann bætir svo
við skemmtilegri lýsingu á hinni
sérstöku hjátrú hennar: „Emilía
kom alltaf fyrir litlum borðum
eða stólum bak við dyrnar. Á
þeim hafði hún sítrónusafa, appelsín, brjóstsykur og hálstöflur.
Í hvert skipti sem hún gekk af
sviði, hvort sem það var hægra
megin eða vinstra megin, gæddi
hún sér á sælgætisnestinu. Það
skipti hana engu, þótt hún væri
stutta stund af sviði. Hún skellti
ávallt í sig sælgætinu og sturtaði
niður með gosi. Ég hef ekki þekkt
neinn annan leikara sem hagaði
sér á þennan hátt. Hún var ekki
sísvöng eða þyrst; ég hygg að
þetta hafi stafað af því að hún var
svo taugastrekkt við tilhugsunina
um að þorna í kverkunum. Það
er það hryllilegasta sem kemur

Emilía í stjörnurullunni í Tannkvöss tengdamamma. Með
henni er ísfirska leikkonan Áróra Halldórsdóttir.
leikkonu, er hressileg og fjörleg
fyrir leikara.“
Hún lék í tveimur af fyrstu framkoma á leiksviðinu og rík
sýningum Þjóðleikhússins árið skopgáfa. En um fram allt er
1950, Fjalla-Eyvindur og Ís- það hjartahlýja hennar. Margir
landsklukkan. Næstu tæpa þrjá telja að best hafi henni tekist
áratugi leikur hún til skiptist þar að túlka hina látlausu og hrjáðu
og hjá Leikfélagi Reykjavíkur. alþýðukonu.“
Hún lék auk þess lítið hlutverk
Heimildir:
í kvikmyndinni 79 á stöðinni.
Morgunblaðið 19. maí 1976 Emilía
Klemenz Jónsson, leikari, ritar Jónasdóttir leikkona 75 ára, Klemenz
grein í Morgunblaðið í tilefni af Jónsson
75 ára afmæli Emilíu, 1976, en
Ingólfur Margeirsson. Lífróður Árna
sama ár fagnði hún einnig hálfrar Tryggvasonar leikara, 1991.
Sjónvarpsþátturinn Það er komin
aldar leikafmæli sínu. Þar ritar
gestur frá árinu 1975 í umsjón Trausta
hinn ágæti leikhúsmaður m.a. um Ólafssonar
listakonuna sem verða um leið
Þórunn Valdimarsdóttir, Eggert Þór
okkar lokaorð: „Það sem hefur Bernharðsson. Leikfélag Reykjavíkur.
einkennt Emilíu Jónasdóttur sem Aldarsaga. 1997
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Gísla saga
Súrssonar
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9.

hluti

Handrit: Elfar Logi Hannesson
Teikningar: Ómar Smári Kristinsson

Gísli Súrsson var á vorþingi og fylleríi með bróður sínum og mágum.
Honum barst til eyrna slúður um að vinskapur þeirra kynni að reynast brothættur. Hann tók
því alvarlega og hafði forgöngu um að þeir treystu bönd sín með formlegum hætti og gengju í
fóstbræðralag. Vésteinn, mágur og besti vinur Gísla risti upp úr jörðu jarðarmen svo að báðir
endar voru fastir í jörðu. Gamli goðinn setti þar undir málaspjót Vésteins og stýrði athöfninni.
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Krossgátan
HÁSIN

EFTIRSÓKN

GERÐ

HÆTTA

FRÓN

HLÓÐIR

KURTEIS

Sportið í beinni
fimmtudagur 1. júní
18:30 The Memorial Tournament
19:05 Leiknir R. - Grindavík
21:15 Borgunarbikarmörkin
01:00 Golden State - Cleveland
föstudagur 2. júní
16:00 ShopRite LPGA Classic
18:30 The Memorial Tournament
19:05 Þróttur - Keflavík
21:00 Teigurinn Knattspyrnumót
22:00 1 á 1 Knattspyrnumót
laugardagur 3. júní
16:30 The Memorial Tournament
18:45 Juventus - Real Madrid
19:00 ShopRite LPGA Classic
01:30 UFC Countdown
02:00 UFC 212: Aldo vs Holloway
sunnudagur 4. júní
16:00 The Memorial Tournament
16:45 Valur - ÍBV
18:30 ShopRite LPGA Classic
19:45 FH - Stjarnan
00:00 Golden State - Cleveland
mánudagur 5. júní
16:50 Víkingur Ó. - KA
19:45 Víkingur R. - Fjölnir
22:00 Pepsímörkin
23:25 Síðustu 20 Pepsi deild
miðvikudagur 7. júní
01:00Cleveland - Golden State
fimmtudagur 8. júní
17:30 Manulife LPGA Classic
17:50 Fram - Þór
20:00 FedEx St. Jude Classic
föstudagur 9. júní
17:30 Manulife LPGA Classic
18:35 Lettland - Portúgal
18:35 Eistland - Belgía
18:35 Svíþjóð - Frakkland
20:00 FedEx St. Jude Classic
20:45 HM Markasyrpa
21:00 Teigurinn Knattspyrnumót
22:00 1 á 1 Knattspyrnumót
01:00 Cleveland - Golden State
laugardagur 10. júní
13:30 Formúla E: Berlín
13:55 F1: Æfing - Kanada
15:50 Kasakstan - Danmörk
15:50 Aserbaídsjan - N-Írland
15:50 Skotland - England
16:50 F1: Tímataka - Kanada
17:00 FedEx St. Jude Classic
18:35 Noregur - Tékkland
18:35 Pólland - Rúmenía
18:35 Þýskaland - San Marino
19:00 Manulife LPGA Classic
20:45 HM Markasyrpa
sunnudagur 11. júní
15:50 Moldóva - Georgía
15:50 Finnland - Úkraína
15:50 Írland - Austurríki
17:00 FedEx St. Jude Classic
17:30 F1: Keppni - Kanada
18:35 Makedónía - Spánn
18:35 Serbía - Wales
18:35 Kósóvó - Tyrkland
19:00 Manulife LPGA Classic
20:45 HM Markasyrpa
23:00 Ísland - Króatía

10

KÆRLEIKUR

ERTA

ÖRLÁTUR
KUSK

KENNIMARK

VISNA

FRUMDRÖG

BÁTUR

SKVETTA
HRESSIR

KJAFTUR

TÓNLIST

GELT

VARNAÐARORÐ
ORSAKA

FYRIRKOMULAG

OF LÍTIÐ
HINDRUN

ATLAGA

SKRAF

TRÉ
MJÖG

ÁTT

UPPHRÓPUN

SLÁTTARTÆKI

KOSTUR

NÆGILEGA
YNDI

Í RÖÐ

KRINGUM

ILLFÆR
KVITTUN

SKÆRUR
TUNNUR

ÍÞRÓTT

ÓLÁNS

TVEIR EINS

YFIRGAF
TVEIR
EINS

FIKTA

GÖNGULAG

VELGJA

INNVOLS

TALA

GUBB

SPEKT

FUM

ÓVILD

SKJÓL
SEYTL

VESALINGS

BÓKSTAFUR
FROSKUR

SNÍKILL

ÞRÁBIÐJA

SKÓA
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Á döfinni – Viðburðadagatal
Viðburðadagatal Bæjarins besta er nýr farvegur til að koma upplýsingum
um menningarviðburði eða fundi á framfæri við íbúa á norðanverðum
Vestfjörðum. Hvar og hvenær það er sem skiptir máli og á vefnum má
svo finna ítarlegri upplýsingar um viðburðina.

fim. 1. júní

sun. 4. júní
Hvítasunnudagur

mán. 5. júní
2. í hvítasunnu

fim. 8. júní

Skjaldborgarhátíð
á Patreksfirði

Skjaldborgarhátíð
á Patreksfirði

sun. 11. júní

mán. 12. júní

þri. 13. júní

mið. 14. júní

mán. 19. júní

þri. 20. júní

mið. 21. júní
LÚR listahátíð sett

þri. 6. júní

fös. 2. júní

lau. 3. júní

Skjaldborgarhátíð
á Patreksfirði

Skjaldborgarhátíð
á Patreksfirði

fös. 9. júní

lau. 10. júní
Gallerí Úthverfa:
Haraldur Jónsson

fim. 15. júní

fös. 16. júní

lau. 17. júní
Þjóðhátíðardagur

fim. 22. júní

fös. 23. júní

Bæjarstjórnarfundur
kl. 17:00
Bíldudals grænar

Stóra púkamótið
á Ísafirði
Götuveislan Flateyri
Bíldudals grænar

Stóra púkamótið
á Ísafirði
Götuveislan Flateyri
Bíldudals grænar

fös. 30. júní
Markaðshelgin Bol
Dýrafj.dagar Þingeyri

lau. 1. júlí
Markaðshelgin Bol
Dýrafj.dagar Þingeyri

Hamingjud. Hólmav.
Bátadagar á Reykh.

Hamingjud. Hólmav.
Bátadagar á Reykh.

fim. 6. júlí

fös. 7. júlí

lau. 8. júlí

Sæluhelgin Suðureyri

Sæluhelgin Suðureyri

Sæluhelgin Suðureyri

mið. 7. júní

Bæjarstjórnarfundur
kl. 17:00

Sjómannadagur

sun. 18. júní

sun. 25. júní

mán. 26. júní

þri. 27. júní

mið. 28. júní

fim. 29. júní

Bíldudals grænar

sun. 2. júlí

mán. 3. júlí

þri. 4. júlí

mið. 5. júlí

Hamingjud. Hólmav.
Bátadagar á Reykh.
Furðuleikar á Ströndum

Bæjarstjórnarfundur
kl. 17:00

Mugison Norðurfirði

Lausn á síðustu krossgátu
KVÍA
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F
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A S L
R A
EFTIRTEKT

FRJÓ

HNÖTTUR
SVALL
ASI

YFIRGAF
ÚT

PILA

GEGNA
TVEIR
EINS
ÁTT

FÖNN

FÚSKA

FRÁ

GOGG

SKRAN

SJÁ EFTIR

R
A
N
N
S
A
K
A
N
D
I

I
N
N
A
N
ÆSINGUR
BLÆR

Á
F
E
R
Ð

SJÚKDÓMUR

HINDRUN
ÓFÁ

LÍTILVÆGI

STÆKKAÐI

ÓSKIPTU

ÓSKIPULAG

TÁKNA

FISKUR

GÆTT
SPOR

HANGA

SAMTÖK

FLÝTIR

SANNFÆRINGAR FLEYGUR

T
R
Ú
A
R
SKYLDLEIKI
KJÖKUR

V
Æ
L
FRUMEIND
NABBI

A
R
T
A
VÍNÓRAR

H
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Í RÖÐ

MESSINGS

INNYFLI

Helgarveðrið

Á föstudag:
Austan 10-18 m/s, hvassast
úti við N-ströndina. Talsverð
rigning A-til, en annars úrkomuminna. Hiti 5 til 13 stig,
svalast NA-til.
Á laugardag og sunnudag (hvítasunnudagur):
Austlæg átt og skúrir eða
dálítil rigning, en úrkomulítið
á N-landi. Hiti 8 til 14 stig.
Á mánudag
Norðaustlæg átt, stöku skúrir
og kólnandi veður.

H Y G L I
Æ
H Á Ð
L A
T U
L L
Ú R
G I N
V E N S L
Ö R N
E
Ð
A F I Sudoku þrautir
L U
I Ð
A T Ó M
A MM A
Ú N A
G
T
K Y N
R Ú
F A
Ö L Æ Ð I
R A Ð I
SPÉ

HELBER

Í RÖÐ
RÚN

SPYRJA

ÁFENGI

VEGUR

KUÐLA

lau. 24. júní

Barrokk í Edinborg

Þjónustuauglýsingar

Auglýsingasími bb.is
er 456 4560

TALA

ÁI

ÁN

SPRIKL

UMSTANG

HÆNGUR

FORMÓÐIR
GREFTRUN

ÞYRFTI

ÆTT

FÆÐA

ÓREIÐA
RÁS
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SUMARIÐ ER TÍMINN!
Staflanlegar fötur
Verð: 1.599.-

Snú-snú band

Háfur hvítur/grænn

Verð: 999.-

Verð: 399.-

Sápukúlur
Verð: 499.-

Vatnsbyssa
Verð: 999.-

Veiðistöng með fiskum
Verð: 899.-

Jumbo götukrítar

Gólfkylfa
með 4 kúlum

Sippuband

Verð: 499.-

Verð: 599.-

Verð: 2.499.-

Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keflavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut 9

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.

