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Maðurinn með
marða hjartað
„Númer eitt hjá mér, í hjartanu og í heilabúinu, eru lítil börn
og gamalt fólk. Ég er fyrstur til að hjálpa því og mér þykir alltaf
vænst um það,“ segir sagnabrunnurinn og fótboltakempan Baddó
Sverris. Á miðopnu í dag segir hann sögur af sinni kunnu snilld; af
Hlíðarvegspúkapartíum, happdrættissvindli og ónýta hjartanu...
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Rannsaka kalkþörunga í Ísafjarðardjúpi
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða og Vaxtarsamningur Vestfjarða hafa ákveðið að styðja við
rannsóknir á kalkþörungasetlögum í Ísafjarðardjúpi. Verkefnið
er unnið í samstarfi við Íslenska
kalkþörungarfélagið og Celtic
Sea Minerals. Markmið verkefnisins er að rannsaka aðstæður til
að hefja námuvinnslu á kalkþörungum úr Ísafjarðardjúpi. „Það
myndi hafa gríðarlega jákvæð
áhrif á atvinnulífið á norðanverð-

um Vestfjörðum ef rannsóknirnar
sýna jákvæð viðbrögð, fyrir utan
að það myndi styðja og styrkja
starfsemi Íslenska kalkþörungafélagsins á Bíldudal,“ segir Shiran Þórisson hjá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða.
Verkefnið er langtímaverkefni
sem á að geta orðið að veruleika
eftir fjögur til fimm ár, og myndi
þá skapa 25-35 störf auk umsvifa
við byggingu verksmiðjunnar.
Áætlað er að frumrannsóknum

verði lokið innan 12-13 mánaða
og ákvarðanir um framhaldið
verði teknar eftir það. „Samstarf
Atvest og Íslenska kalkþörungafélagsins hefur verið mjög farsælt. Það er því okkar einlæga
von að með þessu samstarfi skapist ný störf og verðmæti sem gætu
eflt atvinnulífið á Vestfjörðum,“
segir Shiran.
Búist er við því að rannsóknirnar hefjist í næsta mánuði.
– gunnar@bb.is

Bíllinn á hvolfi á hafnarbakkanum.

Græn tún í Súgandafirði.

Sláttur hafinn í Botni

Sláttur er hafinn að bænum Botni í Súgandafirði. „Það var heldur þurrt framan af sumri en
nokkrir skúradagar í þessum mánuði hafa bjargað þessu. Þetta leit ekki vel út og því má segja að
þetta hafi verið skaðræðisblíða,“ segir Helga Guðný Kristjánsdóttir bóndi í Botni. Helga fagnar því
að í kortunum séu nokkrir rigningardagar. „Við hefðum svo sem alveg viljað slá meira. Nú er bara
að taka rúllurnar inn og bera áburð á túnin. Ljósmyndari blaðsins var á ferð um Súgandafjörð og
helgina og smellti af meðfylgjandi mynd.
gunnar@bb.is

Áhaldageymsla í Leirufirði sett í deiliskipulag
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt deiliskipulag í
landi Kjósar við Leirufjörð og
Hrafnsfjörð í Jökulfjörðum. Jörðin Kjós er skilgreind sem landbúnaðarsvæði í aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar árin 2008-2020. Við
Tanga, austanmegin í Leirufirði,
er gert ráð fyrir heimild til að
byggja áhaldageymslu eða sjávarhús allt að 100 m². Áhalda-

geymsla var byggð á jörðinni fyrir nokkrum árum og er ætlunin
að stækka hana til að hægt sé að
koma tækjum og tólum undir þak.
Jörðin Kjós á land að jörðinni
Leiru sem báðar eru lögbýli í
eigu Sólbergs Jónssonar í Bolungarvík.
Samkvæmt aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2020 er heimilt að byggja allt að fimm ný hús

í landi Kjósar. Aðliggjandi er
landbúnaðarsvæði og óbyggt
svæði. Tekið er fram í deiliskipulagsstillögunni að aðkoma að
húsinu er frá sjó. Vélar og tæki
sem notuð eru til ræktunarstarfa
fara eftir fjöruborðinu að húsunum. Ekki er gert ráð fyrir veglagningu í landi Kjósar vegna
þessara framkvæmda.
– thelma@bb.is

Lenti á toppnum
á hafnarkantinum

Upphífingartaug slitnaði er
verið var að hífa bíl um borð í
skuttogarann Pál Pálsson ÍS 102
á sunnudag með þeim afleiðingum að bíllinn féll á hafnarkantinn
og lenti á þakinu. Bifreiðina ætluðu skipverjar að nota í Reykjavík á meðan skipið væri í slipp.
Að sögn Sverris Péturssonar, út-

Þriðji hver biskup úr
Pólgötunni á Ísafirði
Svo virðist sem þriðji hver
biskup Þjóðkirkjunnar í seinni
tíð hafi komið frá Ísafirði, nánar
tiltekið frá Pólgötu 10 á Ísafirði
sem í dag er í eigu hjónanna
Ragnheiðar Halldórsdóttur og
Magnúsar Haukssonar, veitingamanna í Tjöruhúsinu. Sr. Sigurgeir Sigurðsson var sóknarprestur
á Ísafirði áður en hann varð
biskup Íslands. Fyrir hann var
keyptur prestsbústaður í Pólgötu
10. Sonur sr. Sigurgeirs, Pétur
Sigurgeirsson bjó þar með foreldrum sínum á sínum æskuárum.

Síðar tók Pétur prestsvígslu og
varð einnig biskup.
Milli hans og föður hans voru
tveir biskupar; þeir Ásmundur
Guðmundsson og Sigurbjörn
Einarsson. Á eftir Pétri voru tveir
biskupar, Ólafur Skúlason og
Karl Sigurbjörnsson. Og enn á
ný kemur þriðji biskupinn úr Pólgötu 10, en það hús var æskuheimili sr. Agnesar Sigurðardóttur. Því er ekki ólíklegt að
einhver barna þeirra hjóna Magnúsar og Ragnheiðar verði síðar
meir biskup. – gunnar@bb.is
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gerðarstjóra skipsins, slapp bíllinn við stórvægilegar skemmdir
og „þarf aðeins að klappa honum
svo hann verði sem nýr.“ Páll
Pálsson verður í slipp næstu þrjár
vikurnar þar sem skipið verður
öxildregið og skipt um þéttingar
á skrúfuöxli. Þá verður hann einnig botnmálaður og þrifinn.
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Veitingahús
opnað í Ögri

Frá Bolungarvíkurhöfn.

Kærir strandveiðarnar til
umboðsmanns Alþingis
Mikil óánægja er meðal strandveiðisjómanna á svæði A vegna
misskiptingar afla milli svæða
innan strandveiðikerfisins. Langflestir bátar eru skráðir á svæði
A og fá strandveiðisjómenn þar
mun færri veiðidaga en bátar á
öðrum svæðum. Jónas Ragnars-

son, sjómaður í Súðavík hefur
ákveðið að kæra þessa mismunun
til umboðsmanns Alþingis. „Aflahæst bátarnir við Ísafjarðardjúp
eru með 13-14 tonn en á sama
tíma eru bátar á svæði B komnir
með yfir 20 tonn sem sýnir að
þeir hafa fengið að róa miklu

fleiri daga. Þetta er munur upp á
8-10 tonn, sem er aflaverðmæti
upp á 2,5 - 3 milljónir króna. Það
getur ekki talist jafnræði,“ sagði
Jónas í samtali við Ríkisútvarpið.
Jónas segir að eins lausn á
þessu vandamali sé að sjómenn
sæki um leyfi til strandveiða í

apríl og heildarpottur hvers svæðis verði metinn út frá því. Jónas
vonast eftir breytingum sem fela
í sér jafnari útdeilingu. „Menn
fengju þá að veiða 10 daga í mánuði, 770 kíló á dag í fjóra mánuði.
Þá yrðu allir sáttir, held ég.“
– gunnar@bb.is

Auglýsing um skipulagslýsingu
vegna breytingar á aðalskipulagi Vesturbyggðar
2006-2018 vegna Krossholts-Langholts á Barðaströnd
Gerð hefur verið svokölluð lýsing vegna fyrirhugaðrar breytingar á
aðalskipulagi Vesturbyggðar 2006-2018 vegna Krossholts-Langholts á
Barðaströnd sbr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Á fundi skipulags- og bygginganefndar Vesturbyggðar þann 6/7 2012
og á fundi bæjarstjórnar þann 12/7 2012 var skipulagslýsingin samþykkt.
Skipulagslýsingin er nú til kynningar í samræmi við 30 gr. skipulagslaga
nr. 123/2010.
Tilefni aðalskipulagsbreytingar eru áform um gerð deiliskipulags vegna
fyrirhugaðra breytinga á jörðunum Krossholti og Langholti. Skilgreint er
nýtt íbúðarsvæði og svæði fyrir frístundabyggð vestan Móru. Íbúðarsvæði
við Krossholt stækkað sem nemur 2-3 lóðum þ.e. úr 12 lóðum í gildandi
aðalskipulagi í 14-15 lóðir. Ástæða breytingarinnar er aukin eftirspurn
eftir lóðum á svæðinu og að skilgreina betur núverandi og fyrirhugaða landnotkun á svæðinu.
Skipulagslýsingin er til sýnis á heimasíðu Vesturbyggðar, www.vesturbyggd.is, og í Ráðhúsi
Vesturbyggðar, Aðalstræti 63, Patreksfirði, frá 16. júlí - 30. júlí 2012 á skrifstofutíma.
Athugasemdir við skipulagslýsinguna skulu berast Skrifstofu Vesturbyggðar, Aðalstræti 63,
450 Patreksfirði eigi síðar en 30/7 2012 og skulu þær vera skriflegar.
Eftir kynningu á skipulagslýsingunni verður fjallað um aðalskipulagsbreytinguna og hún kynnt
samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010.
Ármann Halldórsson, bygginarfulltrúi Vesturbyggðar.

Góð berjaspretta á
Hesteyri
Berjalönd á Hesteyri í Jökulfjörðum eru farin að taka við sér
og eru krækiberin að vera fullþroskuð sem telst mjög óvenjulegt á þessum árstíma. „Það var
orðið mikið svart og þau voru
alveg tilbúin, þó að þau hafi sum
hver verið frekar lítil ennþá. Ég
týndi nokkur í gær (fimmtudag í
síðustu viku) og þau voru mjög
bragðgóð,“ sagði Albertína Friðbjörg Elíasdóttir.
Ásthildur Cesil Þórðardóttir
garðyrkjufræðingur á Ísafirði
telur að ástæða þessa megi rekja
til mikilla hlýinda í sumar sem
og raka í jörð. „Þetta er mjög
snemmt. Berin eru ekki að koma
upp fyrr en í síðari hluta ágústmánaðar þannig að þetta er heilum mánuði fyrr á ferðinni,“ segir
Ásthildur.
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Veitingahús var opnað í Ögri í
Ísafjarðardjúpi fyrir stuttu. Veitingahúsið er í gamla samkomuhúsi Ögursveitunga sem hefur
sinnt sínu hlutverki í tæp 90 ár
og hýst ófáar gleðistundir í
sveitinni og má þar nefna Ögurballið margrómaða. Veitingahúsið er rekið af ferðaþjónustufyrirtækinu Ögur Travel. „Við höfum
nú þegar tekið á móti þremur
stórum hópum í mat sem jafnframt hafa farið í ferðir með okkur, bæði kajak- og gönguferðir,“
segir Halldór Halldórsson sem
rekur ferðaþjónustuna ásamt
systkinum sínum og öðrum
fjölskyldumeðlimum.
Í veitingahúsinu er sem mest
nýtt staðbundið hráefni. Þar er í
öndvegi hreint og ferskt vestfirskt
hráefni af landi og sjó, kryddað
með matarhefðum og sögu svæðisins að sögn Halldórs. Opið er
daglega frá kl. 10-18 en einnig
fyrir hópa sem panta á kvöldin.
Boðið er upp á smurt brauð og
kökur og fiskisúpu yfir daginn.
Á kvöldin er tekið á móti hópum
sem panta ákveðna matseðla.
Ögur Travel var sett á stofn í
Ísafjarðardjúpi á síðasta ári. Það
býður upp á leiðsögn í skipulögðum göngu- og kajakferðum
um söguslóðir Ísafjarðardjúps.
Halldór segir mikið sé bókað í
kajakferðir í júlí og fyrrihluta
ágúst. „Þær ferðir sem við höfum
farið til þessa hafa fengið frábærar umsagnir gesta okkar.
Hamingjan lýsir af hverju andliti
í ferð og í lok ferðar,“ segir Halldór Halldórsson.
– thelma@bb.is
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Mettúr hjá Júlíusi
Geirmundssyni ÍS
Frystitogarinn Júlíus Geirmundsson ÍS 270 kom til hafnar
á Ísafirði á sunnudagskvöld með
verðmætasta afla sem hann hefur
komið með að landi úr einni
veiðiferð. Veiðiferðin stóð í 39
daga og aflinn upp úr sjó um 830
tonn að verðmæti 360 milljónir
króna. Uppistaða aflans var grálúða og ufsi. Við komu skipsins

til Ísafjarðar var efnt til grillveislu
á hafnarbakkanum fyrir áhöfn
skipsins og fjölskyldur þeirra.
Það var KFÍ sem sá um að grilla
fyrir áhöfnina og fjölskyldur
þeirra. Þá hélt tónlistarmaðurinn
Baldur Geirmundsson uppi fjörinu með harmonikkuleik.
Júlíus heldur til makrílveiða á
sunnudag.
– gunnar@bb.is

Ritstjórnargrein

Spurningin
Lætur þú fé að rakna
til góðgerðarmála?
Alls svöruðu 732.
Já sögðu 458 eða 88%
Nei sögðu 63 eða 12%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Hæg
suðlæg eða breytileg átt
og víða skúrir. Hiti 10-17
stig. Horfur á laugardag: Gengur í ákveðna
suðaustanátt með
rigningu, fyrst sunnan til.
Hiti 12-20 stig, hlýjast
norðanlands. Horfur á
sunnudag: Gengur í
ákveðna suðaustanátt
með rigningu, fyrst
sunnan til. Hiti 12-20 stig,
hlýjast norðanlands.
Snýst síðan í norðlæga
átt og kólnar heldur.

Góðir hlutir gerast hægt
,,Þetta er langtímaverkefni sem getur orðið að veruleika eftir fjögur til fimm ár ef allt gengur að óskum í rannsóknum, umhverfismati
og staðarvalsgreiningum,“ segir Shiran Þórisson, verkefnastjóri
Atvest, um fyrirhugaða byggingu kalkþörungavinnslu í Ísafjarðardjúpi. Celtic Sea Minerals og Íslenska kalkþörungafélagið, sem reka
kalkþörungaverksmiðjuna á Bíldudal, kanna nú möguleika slíkum
rekstri á norðanverðum Vestfjörðum, leiði rannsóknirnar í Ísafjarðardjúpi til jákvæðar niðurstöðu.
,,Góðir hlutir gerast hægt,“ segir Shiran, því sé eðlilegt að taka
sér þann tíma sem til þarf til undirbúnings verksins. Þetta viðhorf á
vissulega rétt á sér. Þess vegna hefur BB, öðru fremur, lagt á það
áherslu að stutt sé við bakið á nýgræðlingum í atvinnulífinu og þeim
gefin þau tækifæri, sem frekast er unnt. Því er hins vegar ekki hægt
að neita að fjölmörg verkefni, sem íað hefur verið að og hugsanlega
hefðu getað náð hér fótfestu, hafa með einhverjum hætti gufað upp;
verkefni sem við mörg hver voru bundnar miklar vonir við. Þrátt
fyrir eftirgrennslan BB hefur lítið verið um svör, hvort sjúklingurinn
dragi enn andann eða útförin hafi farið fram í kyrrþey.
Komi í ljós haldbær rök fyrir þeim líkum sem taldar eru á stærð
kalkþörunganáma í Ísafjarðardjúpi verður að vona að eftirleikurinn
verði í takt. Ekki leikur vafi á að verksmiðja af þessu tagi yrði styrk

stoð hvað varðar eflingu og fjölbreytni í atvinnulífi við Djúp.

Eina ferðina enn
Það er varla hægt að trúa því að eina ferðina enn skuli uppi sú umræða í borgarstjórn Reykjavíkur að helsta leiðin til að breyta ásýnd
borgarinnar úr samsafni dreifðra hverfa, hist og her í borgarlandinu,
í stórborg að erlendri fyrirmynd, sé að leggja niður flugvöllinn í
Vatnsmýrinni og klippa þar með á þann eina streng, sem tengir íbúa
landsbyggðarinnar við sérhæfða læknaþjónustu, sem stjórnvöld eru
með ári hverju að flytja í æ ríkari mæli til höfuðborgarinnar frá
sjúkrahúsum á landsbyggðinni, stofnunum sem bíða þess eins, ef
fram fer sem horfir, að vera biðsalir aldraðra og langlegusjúklinga,
síðasti brautarpallurinn, sem lagt er upp frá. Vonandi sjá stjórnvöld
að sér hvað þetta varðar.
Leiðin til að styrkja stöðu borgarinnar gagnvart landsbyggðini
felst ekki í því að leggja innanlandsflugið niður. Það er satt að segja
með ólíkindum að ráðamenn höfuðborgarinn skuli horfa fram hjá
því að mikill meirihluti landsmanna, utan sem innan borgarmarkanna,
vill að flugvöllurinn verði áfram þar sem hann er.
s.h.

Útgefandi: Gúttó ehf., kt. 680501-2620, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564. Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson,
sími 892 5362, bb@bb.is. Blaðamenn: Thelma Hjaltadóttir, símar 456 4693 og 849 8699, thelma@bb.is. · Guðmundur Björn Þorbjörnsson,
sími 692 8686, gudmundur@bb.is · Ritstjóri netútgáfu bb.is: Sigurjón J. Sigurðsson. Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125,
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til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti. Önnur útgáfa: Ferðablaðið Á ferð um Vestfirði. ISSN 1670 - 021X

FIMMTUDAGUR 19. JÚLÍ 2012

6

29.PM5

6

18.7.2012, 12:54

FIMMTUDAGUR 19. JÚLÍ 2012

29.PM5

7

7

18.7.2012, 12:54

Velheppnuð sæluhelgi
„Sæluhelgin heppnaðist alveg
ljómandi vel, við fengum frábært
veður og allir voru yfir sig ánægðir eftir því sem ég best veit,“
segir Ævar Einarsson mansavinur um nýafstaðna bæjarhátíð á
Suðureyri. Hátíðin hefur nú verið
við lýði í aldarfjórðung og koma
gestir víða að til að taka þátt í
fjörinu. Þá var manskakeppnin
einnig haldin í 25. sinn og tóku
fjölmargir þátt í henni. Mansarnir
voru þó af skornum skammti
þetta árið.
„Það er það eina sem hægt

kvarta yfir en það komu aðeins
örfá stykki á land en fyrir 25
árum var ekki hægt að dýfa niður
spúni í höfninni án þess að marhnútur biti á. Nú er það hins
vegar orðið virkilega erfitt hverju
sem því er um að kenna. Kannski
að það verði þannig í framtíðinni
að þeir verði verðlaunaðir sem
ná að veiða marhnút.“
Ævar segir mætinguna hafa
verið góða. Alltaf sé ákveðinn
kjarni brottfluttra Súgfirðinga
sem sækja hátíðina en síðan er
alltaf einhver reytingur á fólki

annars staðar frá sem er að kíkja
á hátíðina, sumir í fyrsta sinn.
Hann segir ómögulegt að velja
hvað hafi staðið upp úr í hátíðarhöldunum. Meðal þess sem var í
boði var fjölskylduhátíð þar sem
karnival stemmning sveif yfir
vötnum, barnadansleikur í félagsheimilinu með hljómsveitinni
Króm og sæluhátíð með markaðstorgi, sleggjukasti, húsmæðrafótbolta, andlitsmálun, söngvarakeppni ásamt hinum ómissandi elddansi sem sló lokatóninn
í hátíðina.
– thelma@bb.is
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Það dylst engum sem lendir á
spjalli við Bjarnþór Sverrisson,
betur þekktan sem Baddó Sverris,
að þar á ferðinni sögumaður mikill. Þó Baddó þverneiti því að
hann þekki alla á Ísafirði virðist
sem flest allir á Ísafirði þekki
hann – að minnsta kosti af afspurn.
Baddó settist niður með blaðamanni og sagði sögur á færibandi,
með nokkrum pásum til að hlæja.
Sjálfur er hann oftar en ekki í
veigamiklu hlutverki, enda uppátækjasamur frá fyrstu tíð, fyrir
utan að vera orðheppinn og glöggur á það broslega í tilverunni.

Gafst aldrei upp
Baddó þarf ekki að hugsa sig
um nema í örskotsstund þegar
blaðamaður fer þess á leit við
hann að hann segi frá uppvaxtarárunum á Ísafirði. „Já, hann Sigurjón sagði að ég yrði að segja
frá því þegar ég var púki. Þá
sagði ég: „Þú meinar þegar ég
var minni púki?“ Ég hef nefnilega
alla tíð verið púki og er enn!“
segir hann og hlær við.
Baddó er fæddur árið 1957 og
ól manninn í Króknum áður en
fjölskyldan fluttist í Vallarborg.
Frá því að hann man eftir sér
hefur hann haft logandi áhuga á
fótbolta. Ekki skortir heldur
hæfileikana. „Ég get sagt þér eitt.
Það er með mig og Þröst heitinn.
Við vorum einu sinni spurðir að
því hvað við ætluðum að verða
þegar við yrðum stórir. Þröstur
sagði: „Ég ætla að verða sjómaður og fyllibytta.“ Svo var ég
spurður hvað ég ætlaði að verða
þegar ég yrði stór. Ég sagði: „Ég
ætla ekkert að verða stór. Ég ætla
bara að verða betri en George
Best í fótbolta.“ Það eina sem ég
hélt af því var nú að verða ekkert
stór, en ég hafði alveg efnin í að
verða betri en George Best,“ segir
Baddó frá.
Hann kveðst þó ekkert vita
hvaðan hæfileikar hans í fótboltanum koma. „Ja, pabbi hefur aldrei
getað neitt í fótbolta og ég hugsa
nú ekki mamma heldur!“ segir
hann og hlær. „Það hefur verið
sagt við mig að það sé eins og ég
hafi fæðst með boltann. Á uppvaxtarárunum mínum var ekki
hægt að hafa mig í vöggu eins og
eðlilegt barn. Ég hvolfdi vöggunni alltaf. Mamma lét þá pabba
kaupa rimlarúm. Ég klifraði þá
bara upp úr því og steyptist á
hausinn. Hún skildi ekkert í því
þegar ég kom bara skríðandi
fram. Ég var svo kraftmikill í
höndunum og fótunum. Ég vildi
alltaf bara vera á hreyfingu,“ segir Baddó.

Baddó United!

Hann æfði líka þrotlaust – og
af meiri hörku en margir aðrir.
„Strákarnir á Hlíðarveginum sem
ég var að leika við þurftu alltaf
að fara heim að fá sér að drekka.
Á Hlíðarveginum í þá daga var
allt í holum og pollum. Ég drakk
bara úr drullupolli ef ég var þyrstur og hélt svo áfram að sparka,“
segir Baddó frá. „Á veturna, þegar það var mikill snjór og erfitt
að sparka, æfði ég mig svo mjög
mikið á ljósastaurum. Ég kastaði
boltanum í þá og fór svo alltaf
nær og nær til að æfa mig að
skalla. Ég var búinn að blóðga
báðar nasirnar á mér og sprengja
á mér báðar varirnar en það skipti
engu máli, ég hélt bara áfram.
Svo tók ég bara snjó og strauk
framan úr mér og hélt áfram. Ég
gafst aldrei upp,“ segir hann og
brosir við.

Sótti Stef-gjöld í
Hlíðarvegspúkapartíi
Á Hlíðarveginum í þá daga
var aldrei skortur á leikfélögum
og nóg um að vera. „Einhvern
tíma komu Guðný Hólmgeirs,
Helga og Guðný Elíasar til okkar
strákanna og spurðu hvort við
þyrðum í kapphlaup. „Við ykkur?
Ekkert mál!“ sögðum við. Þá
sögðu Guðný Elíasar og Helga:
„Nei, ekkert við okkur, þið eigið
að fara í Guðnýju!“ Þá öskraði
allur fótboltalýðurinn: Baddó fer
í hana! Guðný Hólmgeirs var alveg rosalega snögg. Ég var líka
svakalega snöggur að hlaupa. Ég
veit nú ekki enn þann dag í dag
að einhver karlmaður myndi viðurkenna að hann hefði tapað fyrir
stelpu, en ég skammast mín ekkert fyrir það. Við fórum tvisvar
og hún var örlítið á undan mér í
bæði skiptin,“ segir Baddó og
glottir. „Við hittumst svo núna
þegar það voru liðin 40 ár frá því
að við fermdumst. Þá var ég
búinn að láta gera svona hlaupastyttu og gullpening og lét grafa
á það: Spretthlauparinn 1970. Ég
afhenti henni þetta,“ segir hann
brosandi.
Það fer minna fyrir sögum af
skólagöngunni, enda segist Baddó
aldrei hafa verið mikill námsmaður. „Alls ekki, sko. Ég kláraði
nú bara barnaskólann. Ég vissi
ekki neitt í minn haus þegar ég
átti að svara einhverju í skólanum. Ég var góður í skrift og lestri,
en vissi svo ekki neitt meira. Ég
kunni þetta af því að Magga Óskars kenndi manni að lesa og skrifa
á dagheimilinu sem var þarna
upp á Hlíðarvegi, þar sem Bjarndís heldur alltaf Hlíðarvegspúkapartíin,“ segir Baddó og hendist

svo beint inn í aðra sögu.
„Nú man ég eitt! Ég vil nefna
eitt um Hlíðarvegspúkapartíin og
ég vil að Bjarndís heyri það vel:
ég held hún muni eftir því. Bjarndís er indæliskona og hefur alla
tíð verið. Ég vann nú hjá henni í
heilt ár og það var gaman að
vinna með henni,“ segir hann og
brosir prakkaralega. „Sko, mamma
er kölluð Lalla. Það er ekkert
langt síðan ég spurði hana út í
þetta nafn, af hverju hún sé kölluð
þetta. Hún heitir Sigrún og Lalla
er ekki einu sinni nálægt því. Þá
sagði hún: „Á ég að segja þér út
af hverju ég er kölluð Lalla? Það
er af því að þegar ég var lítil og
vantaði pelann þá talaði ég alltaf
um „lallann“.“ Amma kallaði hana
þess vegna bara Löllu og það
festist við hana,“ segir Baddó
frá.
„Í allri músík, öllum textum
sem hafa náð einhverjum vinsældum er svo eitthvað svona lala-la. Einhvern tíma kom ég í
Hlíðarvegspúkapartíið. Þá sagði
Bjarndís: „Þú verður að borga
þúsund krónur ef þú ætlar að fara
inn í tjaldið.“ Þar voru allir að
syngja lalla. Ég sagði: „Nei, ég
ætla sko ekki að borga þúsund
krónur til að fara inn í tjaldið, ég
er að koma hérna til að ná í Stefgjöld fyrir hana mömmu. Kellingarnar hafa verið að syngja
þetta frá því ég man eftir mér og
svo er maður rukkaður fyrir það!“
Bjarndís varð alveg brjáluð og
henti mér út,“ segir Baddó og
hlær hástöfum.

Tók sjómannslífið
fram yfir fótboltann
Á uppvaxtarárunum var það
helst Ómar Torfason, sem síðar
varð atvinnumaður í fótbolta, sem
veitti Baddó einhverja samkeppni
í boltanum. „Við vorum að æfa
okkur saman. Við hlupum upp
að brennu á Hlíðarvegi, eins og
það var kallað, og svo aftur niðureftir á það sem heitir Njarðarvöll. Þar lyftum við grjótum og
járnum sem Rúnar Eyjólfs var
búinn að vigta. Ég sagði við Ómar
að við ættum að byggja upp þrekið. Knattæknina höfðum við á
hreinu, við kenndum hvor öðrum
hana. Og þó ég segi sjálfur frá
var það frekar ég sem kenndi
Ómari en öfugt. Ómar sagði einu
sinni í viðtali í Vestanpóstinum
að hann ætti mér mikið að þakka
að komast í landsliðið og atvinnumennskuna,“ segir Baddó.
„Einu sinni, þegar við áttum
að fara að keppa á móti Stjörnunni frá Garðabæ á Íslandsmótinu vorum við reknir úr liðinu, af

því að við mættum ekki á síðustu
tvær æfingarnar fyrir leik. Ég
minnist á hann sem drullusokk,
þann þjálfara. Hann heitir Örn
og ég gleymi honum aldrei. Hann
rak okkur úr liðinu,“ segir hann
og hristir höfuðið.
En talandi um atvinnumennsku, hefur hann aldrei séð eftir
því að hafa ekki fetað þá braut?
„Nei,“ segir Baddó ákveðinn. „aldrei. Ég fór bara á sjóinn og gerðist fyllibytta eins og hinir. Ég var
með nóg af seðlum og þá fór
maður bara á rúntinn um leið og
maður fór í land. Ég var svo
ungur sko. Það má eiginlega segja
að ég hafi verið með aðra löppina
í grjótinu og hina úti á sjó! Löggan tók mig alltaf – ég var samt
ekkert að gera. Ég var bara fullur
í leigubíl að hlusta á músík,“
segir hann og hlær.
Það er ekkert launungarmál að
Baddó hefur átt í nánu sambandi
við Bakkus í fjölmörg ár. Hann
segir líka sjálfur að drykkjan hafi
gert honum ýmsa grikki: taugakerfið sé aldeilis ekki í góðu
formi og hjartað hegðar sér alls
ekki eins og það á að gera. Raunar
hefur það hreinlega stöðvast. Og
það oftar en einu sinni.

Með marið hjarta
„Ég er með alveg ónýtt hjarta.
Og ég sem alltaf hefur verið sagt
að sé svo hjartgóður maður... “
segir Baddó og brosir við.
Blaðamaður spyr hvað gerist eiginlega, hvort hjartað fari hreinlega í stopp? „Fer í stopp? Það er
nú bara eðlilegt þegar það stoppar, ég er ekkert að láta einhverja
vitleysinga vera að vesenast í því,
ég sé bara um það sjálfur. Ég lem
bara svolítið í það og þá fer það
af stað aftur. Hjartalæknirinn
spurði mig einhvern tíma hvort
ég lemdi í hjartað á mér. Ég sagði
að já, ég gerði það. „Það hlaut að
vera,“ sagði hann. „Mér leist ekkert á myndirnar af þér, það er
alveg svart á þér hjartað, það er
svo marið.“ Það gerir ekkert til,
það fer allavega í gang!“ segir
Baddó og hlær við.
„Ég er búinn að drepast uppi á
sjúkrahúsi. Nokkrum sinnum. Og
alltaf rís ég upp! Þorsteinn læknir
er orðinn brjálaður á mér. Ég sá í
blöðunum að hann sé að taka sér
árs frí – ætli hann hafi fundið það
á sér að ég væri á leiðinni í viðtal?
Hann fer bara úr landi!“ segir
Baddó glottandi. „Helgi læknir
segir reyndar að það ætti að skrifa
um mig í Læknaritið, ég er víst
enginn venjulegur maður! Ég
sagði honum nú bara að ég sé
eins og Manchester United og
Baddó United, við komum alltaf

Baddó United
Þrátt fyrir að hafa snúið baki
við möguleikum á atvinnumennsku eru fótboltaskórnir ekki rykfallnir. Baddó hefur enn yndi af
fótbolta, hefur tekið þátt í öllum
Púkamótum frá upphafi og leikið
á Pollamóti öldunga á Akureyri.
Pollamótsleikirnir hafa farið fram
undir merkjum liðsins Baddó
United, svo nefnt eftir honum
sjálfum.
„Það var svoleiðis að við vorum að fara að taka þátt í innanhússmótum, við gömlu kallarnir.
Eða gömlu – við erum allir táningar sko, “ segir hann og brosir.
„Það voru tveir í liðinu sem
héldu með Liverpool en hinir allir
með United. Ég skrifaði á töfluna
og vildi spila undir nafninu Old
Boys, eða gömlu strákarnir. En
Pétur Guðmunds strokaði það út
og skrifaði í staðinn Baddó United, af því að allir voru UnitedFIMMTUDAGUR 19. JÚLÍ 2012
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aftur.
Þegar ég drapst þarna í fyrsta
skiptið var ég alveg steindauður.
Dóri bróðir vakti yfir mér. Þegar
ég vaknaði aftur sagði Þorsteinn
við mig: „Af hverju varstu ekki
kyrr þarna uppi, þú varst steindauður!“ Ég sagði að þetta hefðu
allt verið svo lélegar fyllibyttur
þarna uppi. „Lélegar fyllibyttur,“
sagði hann, „þetta eru allt vinir
þínir!“ Þá sagði ég: „Ja, þeir hafa
þá allir verið á AA-fundi, því ég
sá ekki neinn! Ég nennti ekkert
að hanga þarna!“ Þá varð Þorsteinn alveg brjálaður.
Svo sagði ég líka við hann:
„Þorsteinn, djöfulsins kjaftæði er
í þér sem heldur að það sé rautt
ljós niðri hjá skrattanum. Það er
sko ljósgrænt ljós hjá honum.
Þegar ég fór niður var ég svo
timbraður. Ég vissi ekkert um að
það væri bara eitt staup á mann
svo ég tók fjögur. Skrattinn varð
brjálaður, stakk gafflinum í rassinn á mér og sagði mér að hypja
mig á þennan stað sem ég kom
frá, hingað á Ísafjörð auðvitað,
og að halda áfram að halda með
United. Auðvitað fer ég eftir
skrattanum. Ég væri löngu dauður og ruglaður ef ég færi eftir
ykkur læknunum.“ Þetta sagði
ég við Þorstein. Þá stappaði hann
niður fótunum og galaði á Helga.
Helgi kom hlaupandi, hélt að það
væri einhver að reyna að drepa
Þorstein. Þá sagði Þorsteinn: „Þú
verður að reyna að tjónka við
þennan brjálæðing – ég er gjörsamlega búinn að fá nóg af honum!“ Það er ekki furða þó hann
verði að fara í frí!“ segir Baddó
og skellihlær.
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menn nema tveir og svo rímaði
það svona flott.“
Nafnið hefur heldur betur fest
sig í sessi. „Maður er að tala við
unglingana í dag og þeir kalla
mig bara Baddó United. Það er
ekki séns fyrir mig að leiðrétta
þetta og segja þeim að það sé
fótboltaliðið, ekki ég! Ég er
Baddó Sverris! En ókei. Svona
er þetta,“ segir Baddó. „Svo eru
nú unglingar sem hafa beðið mig
um að vera þjálfarann sinn. Mig
dauðlangar það nú reyndar, að
gefa þeim eitthvað af mér. Ég á
helling til, í hjartanu og heilabúinu. En það er svo erfitt, því þá
þarf maður að fylgja þeim allt
sumarið. Það er ekki bara eins og
eitt Íslandsmót og svo búið,“ segir hann hugsi.
Talinu er aftur vikið að Baddó
United, sem á sinn eigin fána.
„Ég bað hann Pétur Guðmunds,
sem ég kalla Peter Smeichel, að
redda merki árið 2000. Þá fór ég
til Akureyrar til að taka þátt í
lávarðadeildinni í Pollamótinu.
Hún er fyrir fjörutíu ára og eldri.
Pétur útskýrði merkið svona fyrir
mér: „Þetta ert þú, í sólskinsskapi, að klippa boltann aftur
fyrir þig. Hérna eru fjöllin á Ísafirði, hérna er sjórinn og grasið.“
Þá spurði ég: „Hvað meinarðu
með þessari bjórkrús?“ Þá sagði
hann: „Bjórinn flýtur á Akureyri!“ Það var skýringin og þarna
var merkið komið,“ útskýrir
Baddó.
Fundum blaðamanns og Baddó
bar saman nokkrum dögum fyrir
Púkamótið og þá leit ekki vel út
með þáttöku hans á mótinu. „Í
fyrra var ég fyrirliðinn í sigurliðinu og svo var ég kosinn maður
mótsins. En ég mátti ekki taka
þátt í því núna,“ segir hann og
andvarpar. „Þetta er níunda árið
sem mótið er haldið og ég hef
verið með alveg frá upphafi.
Þorsteinn talaði við hjartalækninn í Reykjavík fyrir mig og fékk
grænt ljós á það að ég mætti taka
þátt ef ég væri bara í marki, þá
reyndi ekki of mikið á hjartað.
En eins og ég sagði við Þorstein
er mér andskotans sama um þetta
hjarta. Það væri fínt að drepast
bara þarna á fótboltavellinum –
ég ólst þar upp! Hann sagði að
það kæmi ekki til greina,“ segir
Baddó.

Púka-Pétur og
prestur í afleysingum
Það er auðheyrt að Baddó vildi
helst taka Púka-Pétur, eins og
hann kallar hann, sér til fyrirmyndar. „Hann er sá eini í Púkamótinu sem hefur gert atvinnusamning við þessa snillinga sem
að ráða öllu. Hann ætlaði að spila
til áttræðs. Ég hef verið að vinna
uppi í kirkjugarði núna síðustu
daga og hann var að mála leiði
þarna við hliðina á mér. Ég spurði
hann hvort hann ætlaði að mæta
í sumar, eða hvort hann væri orðinn áttræður. Hann sagði: „Jú,

jú, ég er áttræður, en þeir hafa
sko ekki efni á mér, að endurnýja
samninginn,“ segir Baddó og
hlær.
„Þeir sögðu nú annars á Púkamótinu að Púka-Pétur hefði einu
sinni keypt okkur fyrir karamellu.
Það var nú lygi. En hann Jenni
Kristmanns keypti mig einu sinni
yfir í Hörð fyrir Siríus-súkkulaðistykki og fimm hundruð kall.
Hörður gat þá ekki neitt. Mér
fannst þetta flott: ég eyddi fimm
hundruð kallinum í gotterí og át
súkkulaðið. Ég mætti svo á eina
æfingu með þriðja flokki. Mér
fannst þeir svo lélegir, þótt þeir
væru miklu eldri en ég, að ég
ákvað að ég færi þetta aldrei aftur.
Á næsta móti spilaði ég svo með
Vestra. Þá sagði Jenni: „Hva,
ertu kominn í Vestrabúning? Ég
sem keypti þig fyrir súkkulaði!“
„Já,“ sagði ég, „Siríus súkkulaðið? Ég er búinn með það og
líka aurinn.“ Jenni spurði af
hverju ég væri þá ekki í Harðarbúningnum. „Þeir eru svo lélegir,“ sagði ég, „geturðu ímyndað
þér að ég fari að spila með þessum
drullusokkum?“,“ segir Baddó
frá og hlær.
Tíminn hans í kirkjugarðinum
varð reyndar kveikjan að annarri
sögu, nýrri af nálinni. „Stebbi
Dan hefur gaman af því að gera
grín. Það hafði spurst út að presturinn væri að fara í frí og Stebbi
var nýbúinn að taka við sem
kirkjuvörður. Stebbi laug því að
öllum að ég væri að taka við af
prestinum. Ég sagði nú að það
væri kjaftæði, ég væri bara meðhjálpari. Stebbi hélt þessu áfram
svo ég sagði bara, „Jú, alveg rétt,
ég átti að taka við af prestinum.“
Þetta fór náttúrulega eins og eldur
um sinu um Ísafjörð. Svo var ég
að labba fram hjá Ríkinu um daginn. Dikki er núna fluttur fyrir
ofan Ríkið. Hann sá mig þarna
og sagði: „Heyrðu, þú ert að leysa
prestinn af! Ertu að fara að kaupa
messuvínið?“ Þá sagði ég: „Neei,
ég kaupi það ekkert. Það kemur
með flutningabílnum. Meðan ég
er að leysa prestinn af verður
nefnilega gengið til altaris allan
sólarhringinn!“ segir Baddó og
hlær. „Af hverju heldurðu eiginlega að kirkjan sé á hausnum? Af
því að það er nýbúið að ráða mig
sem prest!“ bætir hann svo við.

Litlu börnin og gamla
fólkið í fyrsta sæti
Þó hjartað í Baddó sé marið er
það ekki síður gott. Og hann er
með sína forgangsröðun algerlega á hreinu. „Hjá mörgum er
númer eitt, tvö, þrjú, fjögur og
fimm, eins og hjá Árna Guðmunds heitnum og Jóni Baldvini.
Hjá mér hefur aldrei verið nema
númer eitt. Númer eitt hjá mér, í
hjartanu og í heilabúinu, eru lítil
börn og gamalt fólk. Ég er fyrstur
til að hjálpa því og mér þykir
alltaf vænst um það. Þó ég þyrfti

að skríða til að hjálpa því þá
myndi ég gera það,“ segir Baddó.
Þannig hefur hann verið frá
unga aldri. „Einu sinni vorum við
látnir selja happdrættismiða til
fjáröflunar þegar við vorum í
Vestra. Vinningarnir voru páskaegg. Ég tók alveg stafla af miðum
og fór með út á gamla elliheimili.
Ég var ekkert að selja þá – ég
ætlaði ekki að fara að láta gamla
fólkið borga! Ég skóf af öllum
miðunum, henti þeim sem það
var ekki vinningur á og dreifði
hinum um allt elliheimilið. Svo
fór strollan af elliheimilinu til
Púka-Péturs og hirti öll stóru
páskaeggin í vinninga. Hann var
brjálaður við mig því svo voru
auðvitað engir peningar til! Þegar
hann spurði mig hvar peningarnar
væru sagði ég: „Peningarnir? Þú
átt ekki að vera að okra á gamla
fólkinu!“ Pétur sagði: „En við
erum að reyna að safna fyrir
ferðalagi!“ „Jájá,“ sagði ég, „við
látum bara pabba borga eins og
hann er vanur.“ Ég var aldrei
beðinn um að selja happdrættis-

miða aftur,“ segir Baddó frá.
Hann veit líka upp á hár hvað
hann ætlar að gera ef hann skyldi
fá stóra vinninginn í lottóinu. „Ef
ég kaupi mér lottómiða er ég
skíthræddur um að vinna. Einu
sinni fékk ég fjóra rétta og þá
hugsaði ég bara að sem betur fer
fékk ég ekki fimm. Það hefðu
verið nokkrar milljónir. En það
hefur alltaf verið ákveðið hjá mér
að ég vinn einhvern rosa vinning
þá myndi ég gefa þeim sem eru
illa staddir! Mér er andskotans
sama þó ég sé illa staddur, mér er
skítsama um sjálfan mig. Ég hef
alla tíð verið svona,“ segir hann.
Baddó gengur heldur ekki
mjög vel að hlýða læknisráðum
og hlífa sjálfum sér. „Æ, ég má
ekki lyfta neinu og er sagt að
labba rólega, svo ég ofreyni mig
ekki. En ég get ekki labbað nema
tíu, tuttugu skref og þá er ég
kominn á skrið aftur, bara ósjálfrátt. Ég er búinn að fara á milljón
í gegnum lífið og ég kann þetta
ekkert!“ segir hann.
Baddó hefur komið víða við á
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þessari hröðu ferð sinni í gegnum
lífið. „Ég er nú búinn að vera á
vertíð úti um allt: í Vestmannaeyjum, Reykjavík, á Patreksfirði,
Tálknafirði, Þingeyri, Hornafirði
og í Ólafsvík. Það var alltaf
draumurinn minn að fara á
Seyðisfjörð. Veistu af hverju?
Því það var eini staðurinn þar
sem maður þurfti ekki að panta
brennivín, það var ríki í bænum.
En ég fór nú aldrei þangað,“ segir
hann og hlær. „En staðurinn þar
sem mér hefur alltaf liðið best er
Ísafjörður. Þegar ég fer til Reykjavíkur get ég varla stoppað þar
heila helgi. Stressið er svo rosalegt í kringum alla þarna, það er
alveg sama við hvern maður talar,“ segir hann. „Mér finnst langbest að vera hér,“ bætir hann við.
Þar með er síðasta sagan sögð
að svo stöddu, enda ljóst að hægt
væri að halda áfram þar til sólin
sest og rís á ný. Blaðamaður
þakkar fyrir sig og kveður sagnabrunninn Baddó (ekki United) í
bili.
– Sunna Dís Másdóttir.
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Yfir hundrað
manns hlupu
Vesturgötuna
Hópstart í 21,1 km vegalengdinni í Bolungarvík. Myndir Benedikt Hermannsson.

Arna Sigríður fyrst í mark
Ísfirðingurinn Arna Sigríður
Albertsdóttir kom fyrst í mark
Óshlíðarhlaupinu en hún fór
hálfmaraþon á tímanum 01:15:33.
Athygli vekur að Arna Sigríður
keppti í flokki fatlaðra og tók
þátt á sérstöku handahjóli. Því
næst kom Þórólfur Ingi Þórsson
í mark á tímanum 1:16:55 og svo
Sigurgeir Már Halldórsson á tímanum 1:33:39. Var þetta í 20.
sinn sem Óshlíðarhlaupið var

hlaupið og var Árni Aðalbjörnsson meðal keppenda en hann
hefur tekið þátt í því frá upphafi
og lauk því sínu 20. hlaupi. Eins
og staðkunnugir vita er Árni giftur Rósu Þorsteinsdóttur sem
hlaupahópur Ísfirðinga, Riddarar
Rósu, er kenndur við.
Einnig var keppt í 10 km en
þar var Martha Ernstsdóttir fyrst
í mark á tímanum 37:26. Ivar
Jósafatsson var annar á tímanum

38:27 og Gunnar Atli Fríðuson
var þriðji í mark á tímanum 39:37.
Óshlíðarhlaupið var liður í
Hlaupahátíð Vestfjarða sem fór
fram um helgina. Á vef hlaupahátíðarinnar segir að keppni hafi
gengið vel fyrir sig þó svo að
lognið hafi eitthvað verið að flýta
sér en keppendur létu það ekki á
sig fá. Hátt í 90 manns tóku þátt
í hlaupinu.
– thelma@bb.is

Pétur Sigurgeirsson kom fyrstur í mark í 45 km hlaupinu í
Vesturgötuhlaupinu. Þetta var í
sjöunda sinn sem Vesturgatan,
hin stórbrotna leið fyrir Svalvoga
milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar, er hlaupin og var boðið upp á
þrjár vegalengdir, hálf Vesturgata (10 km), heil Vesturgata (24
km) og tvöföld Vesturgata (45
km). Pétur sem keppti fyrir hönd
Hlaupahóps FH hljóp á tímanum
4:07:14. Þrír keppendur hlupu
45 kílómetra. Önnur varð Hólmfríður Vala Svavarsdóttir frá
Riddurum Rósu á tímanum
4:56:54 og þriðja var Helga Þóra
Jónasdóttir hjá Afrekshópi Ármanns, á 5:14:21.
Sextíu keppendur hlupu 24
kílómetrana en þar kom Snorri
Gunnarsson hjá Hlaupasamtökum Lýðveldisins fyrstur í mark á
tímanum 1:45:00. Annar í flokki
karla var Burkni Helgason á tímanum 1:48:59 og þriðji var Rúnar

Pálmason með tímann 1:56:30
en þeir koma báðir frá Bike
Company.
Marta Ernstsdóttir hjá Riddurum Rósu var fyrst kvenna í mark
á tímanum 1:46:39. Því næst kom
Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir frá
Hlaupahópi FH á tímanum 2:07:
59 og Clasina Jensen hjá Riddurum Rósu á tímanum 2:18:22.
Um fimmtíu manns hlupu tíu
kílómetra en þar var Gunnar Atli
Fríðuson hjá UFA-Bjargvættum
fyrstur í mar á tímanum 42:41.
Ásmundur Helgi Stefánsson,
Hlaupahópi FH/ 3SH, var annar
í karlaflokki með tímann 46:09
og Davíð Kjartansson hjá Riddurum Rósu með tímann 48:11.
Í kvennaflokki var Eva Einarsdóttir hjá ÍR fyrst í mark á tímanum 43:26, Sonja Sif Jóhannsdóttir hjá Bjargvættum var önnur
með tímann 45:46 og Ingibjörg
Gunnarsdóttir frá Garðabæ þriðja
á tímanum 53:55.

Keppendur í þríþrautinni syntu 500 metra,
hjóluðu 55 kílómetra og hlupu 24 kílómetra.

Arna Sigríður Albertsdóttir.

Hópstart í 10 km hlaupinu á Óshlíð.

Burkni sigraði
í þríþrautinni
Burkni Helgason sigraði í þríþraut á Hlaupahátíð Vestfjarða
sem fram fór um helgina. Náði
hann bestum árangri í sundi, hjólreiðum og hlaupi, en samanlagður tími hans í öllum þremur greinum var 4:45:09. Í öðru sæti varð
Rúnar Pálmason á tímanum
5:35:05 og í þriðja sæti Guðmundur Þorleifsson á tímanum
5:45:00. Ein kona tók þátt í þrí-
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þrautinni, Clasina Jensen, og var
tími hennar 6:11:27.
Þeir keppendur sem kepptu í
sjósundi, hjólreiðum og Vesturgötuhlaupinu kepptu í þríþraut
og var það samanlagður tími í
þessum þremur keppnisgreinum
sem ræður úrslitum. Þeir syntu
500 metra, hjóluðu 55 kílómetra
og hlupu 24 kílómetra.
– thelma@bb.is
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Krókspúkar Púkamótsmeistarar
Krókspúkar sigruðu á Stóra
púkamótinu sem haldið var í
áttunda sinn á Ísafirði um helgina.
Mótið heppnaðist í alla staði vel
að sögn Haraldar Leifssonar, eins
af skipuleggjendum mótsins. Það
voru þeir Pétur Sigurðsson,
Hreiðar Sigtryggson, Jón Páll
Hreinsson, Halldór Eraclides,
Bergsteinn Baldursson, Gísli Jón
Kristjánsson, Halldór Antonsson, Rúnar Eyjólfsson, Gunnar
Pétur Pétursson og Svavar Ævarsson sem skipuðu lið Krókspúka
og fengu þeir Kristjánsbikarinn
eftirsótta sem nefndur er eftir
Kristjáni Jónassyni.

Líkt og síðustu ár voru einnig
veitt verðlaun fyrir prúðasta og
besta leikmanninn. Í ár var það
Sigurður Pétursson sem var valinn prúðastur púkanna og hlaut
að launum Gumma Jó bikarinn,
en hann er nefndur eftir Guðmundi Jóhannssyni, fyrrum leikmanni BÍ sem lést fyrir rúmum
tíu árum. Besti leikmaðurinn í ár
var Hannes Hrafn Haraldsson og
var honum afhentur Hafþórsbikarinn, en hann er nefndur eftir
Hafþóri heitnum Sigurgeirssyni.
Hafþór lést af slysförum skömmu
eftir að hann tók þátt í fyrsta
púkamótinu árið 2005. Hafþórs-

bikarinn hefur verið afhentur ár
hvert frá árinu 2006.
Varnarjaxl mótsins var Helgi
F. Arnarsson, bestu tilþrifin sýndi
Brjánn Guðjónsson, markatilþrif
mótsins sýndi Þórir Gíslason en
mestu framfarir sýndi Haukur
Magnússon. Það var að lokum
Sigurgeir Steinar Þórarinsson
sem valinn var vinnudýr mótsins.
Markmið Púkamótsins er að
vekja athygli á og byggja upp
sjóð til að styrkja ísfirska knattspyrnu, meðal annars með því að
gera sparkvelli fyrir ísfirska
krakka – eða púka, eins og þeir
eru kallaðir hér fyrir vestan.
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Gott veðurfar fyrir
pöddurnar
„Það hefur verið óvenju
mikið að gera,“ segir Valur
Richter meindýraeyðir á Ísafirði sem hefur staðið í
ströngu að undanförnu við
að útrýma geitungabúum.
Hann segir óvenju mikið
vera um geitunga og köngulær og telur líklegt að þar
spili gott veðurfar stórt hlutverk. „Þetta er gott veðurfar
fyrir pöddurnar. Vanalega
byrja lætin ekki fyrr en í endaðan júlí en það er strax
byrjað núna og virðist vera
að aukast með hverjum deginum. Ég er að taka 2-3 bú á
hverjum degi núna.“
Fjórar tegundir geitunga
hafa numið land hérlendis,
en þær eru trjágeitungar, holugeitungar, roðageitungar og
húsageitungar. Tvær þeirra
hafa sest að á Vestfjörðum,
holugeitungar og trjágeitungar.
Þá hefur verið þó nokkuð
um að annar vágestur, hagamúsin, sæki í hús í sumar en
Valur segir það frekar óvenjulegt á þessum árstíma. „Í
sumar hafa þær töluvert verið
að sækja inn í húsin. Kannski
að þær séu að flýja hitann.“
– thelma@bb.is

smáar
Karlmanns arbandsúr fannst
á gönguskíðasvæðinu á Seljalandsdal. Upplýsingar í síma
456 4181 eða 858 7477.

Útíbú Íslandspósts á Ísafirði er í Neista-húsinu.

Innanbæjarpóstur í langferð
Breytingar voru gerðar á þjónustu Póstsins um mánaðarmótin
síðustu og geta sendendur nú
valið um tvær þjónustuleiðir, A
og B. Þá hækkaði einnig póstburðargjald. Breytingarnar eru
gerðar til hagræðingar og eru
sagðar nauðsynlegar til að standa
undir magn minnkun sem verið
hefur í bréfpósti. Svo virðist sem
kynning Póstsins á breytingunum
hafi ekki náð eyrum allra. Á dögunum hringdi lesandi mbl.is á
Ísafirði á ritstjórnarskrifstofuna
og sagði farir sínar ekki sléttar.
Sagðist hann hafa ætlað að senda
bréf innanbæjar og þá verið gerð
grein fyrir nýju þjónustuleiðunum. Hagkvæmari kosturinn er
að velja B-leið en þá berst pósturinn innan þriggja daga.
Einnig var hann upplýstur um
að bréfið sem hann hugðist senda
til fyrirtækis í bænum ætti fyrir
höndum ferðalag til Reykjavíkur

til þess eins að vera sent aftur til
Ísafjarðar. Er það sökum þess að
pósturinn er flokkaður í Reykjavík. Lesandinn sagðist hafa klórað sér í kollinum yfir öllu saman,
hætt við að nýta sér þjónustuna
og gengið með póstinn sjálfur í
fyrirtækið.
Í tilkynningu sem lesa má á
vefsvæði Póstsins segir að viðskiptavinir muni geta valið um
tvo kosti, A-póst eða B-póst þegar send eru bréf í lægsta þyngdarflokki, 0-50 gr. A-póstur fari í
dreifingu daginn eftir póstlagningu en B-pósti dreift innan
þriggja daga. Verð á A-pósti sé
120 kr. en verð á B- pósti 103 kr.
Til samanburðar var verð fyrir bréfsendingu í umræddum þyngdarflokki 97 krónur fyrir breytinguna.
Ágústa Hrund Steinarsdóttir,
forstöðumaður markaðsdeildar,
segir að enn sé verið að slípa til

nýja fyrirkomulagið en það fari
mjög vel af stað. „Það þurfti til
verðhækkun, en þarna reynum
við að koma til móts við viðskiptavini og gefum þeim val um
hvort þeir vilja forgangsþjónustu
eða örlítið lengri tíma til dreifingar.“ Breytingin er í samræmi
við það sem fram kom í árskýrslu
Póstsins fyrir árið 2011. Þar kom
fram að verulegur samdráttur hafi
orðið í bréfasendingum á undanförnum árum. Þannig hafi bréfsendingum innan einkaréttar
fækkað um 30% frá árinu 2006.
Og áætlað er að þeim fækki enn
frekar eða um allt að 16% til
ársins 2015.
Tap var af rekstri Póstsins í
fyrra og mátti rekja það að mestu
til hærri einingarkostnaðar vegna
minnkandi bréfamagns og aukins
tilkostnaðar við dreifikerfi. Hvað
varðar það að flokka innanbæjarpóst á Ísafirði í Reykjavík segir

Ágústa Hrund það ekki tengjast
umræddum breytingum. Á höfuðborgarsvæðinu sé vélbúnaður
til að flokka póstinn og það sé
ákveðin hagræðing fólgin í því
enda fái pósthúsin þá póstinn til
baka tilbúinn til útburðar. „Það
er óhagkvæmt að vera með flokkun á hverju einasta pósthúsi, en
að sjálfsögðu er skilyrðið að póstinum sé dreift á þeim tíma sem
beðið er um. Hann berst alltaf
innan þriggja daga ef sú þjónusta
er keypt.“
Hún segir þetta ekki nýtt
fyrirkomulag en ávallt sé verið
að skoða hvað sé hagkvæmt. „Ef
við ætlum að láta flokka póstinn
á hverjum stað kallar það á fleira
starfsfólk þannig að það þarf að
finna út hvað er best fyrir hvernig
stað. Það skiptir ekki höfuðmáli
hvar hann er flokkaður ef hann
berst á réttum tíma.“
– bb@bb.is

Ferðaþjónusta
Stakkur skrifar >

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir
hans á mönnum og málefnum hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls ekki
að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera
ábyrgðarmenn blaðsins
ábyrgð á skrifum Stakks
á meðan hann notar
dulnefni sitt.

Sumarið hefur verið gott til ferðalaga á Íslandi. Auk landsmanna sjálfra vilja útlendingar gjarna heimsækja Ísland og
ferðast um. Náttúran er einstök og Vestfirðir hafa aðdráttarafl,
en hafa orðið út undan, einkum hjá erlendum ferðamönnum,
vegna slæmra vega og mikilla vegalengda. Vegirnir batna smám
saman og stundum styttast þeir líka. Skortur á gistiplássi í suðurhluta Vestfjarða hefur verið skipuleggjendum ferða um fjórðunginn þyrnir í augum. Nú hillir undir lausn með nýju hóteli á Patreksfirði sem gerir skipulagningu ferða mun auðveldari og gefur
færi á nokkurra daga ferðum stærri hópa með tvo fasta miðpunkta,
Ísafjörð og Patreksfjörð. Látrabjarg er mikið undur og einnig
vestasti hluti Evrópu. Rauðasandur er sömuleiðis eftirsóknarverður. Gistihús í Breiðavík hefur ekki gefið sömu möguleika
en gæti notið góðs af hóteli á Patreksfirði. Sama er um hótel
Flókalund að segja. Í þessum efnum styður hvað annað. En
vegabætur vantar sárlega.
Vestfirðir hafa margt sérstakt og óvenjulegt að bjóða. Má
nefna Ísafjarðardjúp, Kaldalón og Hornstrandir svo fátt eitt sé
talið til viðbótar því sem nefnt var að framan. Óspillt náttúra er
engan veginn sjálfsagður kostur fyrir ferðamenn í heiminum og
óvíða er hægt að komast að henni með jafn fyrirhafnarlitlum

hætti og á Íslandi. Margir leita á Hornstrandir, í norðanverða
Strandasýslu og víðar að friði og fegurð, sem okkur þykir enn
sjálfsagt að ganga að sem vísu. Er víst að svo verði lengi?
Byggð, þótt ekki sé til varanlegrar búsetu, rís ört í óbyggðum
og ferðafólki fjölgar mjög. Það kann að boða gott, en hve
mikið þolir land og hve margir ferðamenn eru hæfilegir á
Hornströndum? Eins og í mörgu öðru hjá Íslendingum skortir
stefnu, markmið um hvað sé hæfilegt að hleypa mörgum
ferðamönnum á landsvæði sem eru viðkvæm. Þegar kvótinn
til fiskveiða er orðinn hápólitískt bitbein og stefna ríkisstjórnar
og alþingis er sú að skattleggja stöðugt vakna spurningar um
aðra atvinnustarfsemi. Sé hert að sjávarútvegi leita íbúar annarra færa til að skapa tekjur.
Ráðherra margra málaflokka bendir gjarna á ferðþjónustu
sem tækifæri. Flokkur hans stendur þó fyrir því, að eigin sögn
flokksins, að vilja vernda náttúruna. Ekki má virkja ár til
verðmæta, en hve mikla ,,ferðamannabeit“ þolir náttúra Íslands? Hvenær á að takmarka nýtingu þeirrar auðlindar líkt
og veiðar úr sjó eða fjölda kinda og kúa? Því fyrr sem landverndaráætlun verður unnin, því betra. Landinu skulum við
skila til komandi kynslóða eins lítt spilltu og kostur er.
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Nýr veltitankur
um borð í Stefni
Stefnir ÍS 28, ísfisktogari
Hraðfrystihússins Gunnvarar
hf. kom til hafnar á Ísafirði í
síðustu viku með um 50 tonn.
Uppistaða aflans er þorskur og
ufsi, sem fór til vinnslu í frystihúsi félagsins í Hnífsdal. Undanfarnar vikur hefur Stefnir
verið í slipp vegna reglubundins viðhalds. Meðal annars var
settur veltitankur fyrir framan
brú skipsins, sem á að draga úr
veltingi og bæta þar með
vinnuaðstöðu áhafnarinnar.
Algengt er að settir séu veltitankar á skip, en þessi er sérstakur að því leyti að hann er
úr plasti og sá fyrsti sinnar
tegundar í skipi hér á landi.
Sævar Birgisson skipatækni-

fræðingur hjá Skipasýn ehf.
hannaði tankinn en Ausus ehf.
í Þorlákshöfn smíðaði hann og
í viðtali við Fiskifréttir sagði
Ingimundur Árnason framkvæmdastjóri félagsins.
„Hingað til hafa veltitankar
verið smíðaðir úr stáli en plast
tankurinn hefur það fram yfir
stáltankinn að hann tærist ekki
og er auk þess miklu léttari. Þá
er hann einangraður og því frýs
miklu síður í honum á veturna
en hætt er við krapamyndun í
stáltönkum þegar þeir eru ofan
dekks.“ Blíðuveður var í fyrstu
veiðiferðinni þannig að ekki
reyndi mikið á hinn nýja búnað.
– bb@bb.is

Vegna hárra fjalla umhverfis Ísafjarðarflugvöll uppfyllir hann ekki
alþjóðlega staðla um hindranir í kringum flugbrautina fullkomlega.

Ísafjarðarflugvöllur á undanþágu frá alþjóðlegum kröfum
Strangar kröfur eru gerðar til
flugmanna sem fljúga til Ísafjarðar þar sem flugvöllurinn hefur
fengið sérstaka undanþágu vegna
lendingarleyfis. „Vegna landfræðilegra aðstæðna mun Ísafjarðarflugvöllur aldrei geta uppfyllt alþjóðlega staðla um hindranir í kringum flugbrautina fullkomlega, þess vegna eru nýttar
undanþágur í alþjóðlegum stöðl-

um og íslensku flugvallareglugerðinni,“ segir Guðni Sigurðsson hjá Isavia. Hann segir að hér
megi nefna að flugvöllurinn er
umkringdur háum fjöllum sem
skapa þessar aðstæður.
„Vegna þessa eru gerðar auknar kröfur til flugmanna í atvinnuflugi, meðal annars hvað varðar
sérstaka þjálfun og reynslu. Einnig eru flugfélögin með sínar kröf-
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ur og verklagsreglur,“ segir
Guðni. Sérstakar aðstæður vallarins eru vel þekktar hjá öllum
þeim sem nýta sér flug til Ísafjarðar. Til að mynda er aðflugið
alræmt fyrir að vera eitt það erfiðasta á landinu auk þess flugmenn
þurfa að gæta sérstakrar varúðar
vegna hugsanlegra vindsveipa
þegar vindur stendur af Kirkjubólshlíð eða Eyrarfjalli.
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Dráttarvélin í togi yfir Ísafjarðardjúp.
Ljósm: Hermann Hermannsson.

Verð aðeins kr. 6.500.-

Þungaflutningar
yfir í Grunnavík
„Fólksflutningabifreiðin“ er
komin aftur til Grunnavíkur í Jökulfjörðum eftir að hafa verið flutt
í burtu í yfirhalningu. Um er að
ræða dráttarvél með kerru sem
notuð er til að flytja fólk í víkinni.
Að sögn Friðriks Jóhannssonar,
sem rekur ferðaþjónustu að Sútarabúðum í Grunnavík, hefur farartækisins verið sárt saknað á

meðan hún var í burtu.
Friðrik sá um að flytja hana
norður frá Ísafirði í árvissum
þungaflutningum ef svo má að
orði komast en þá voru fluttar
yfir í Grunnavík ljósavél, kerrur
og fleira dót. Sjóflutningarnir
fóru fram í síðustu viku og heppnuðust vel.
– thelma@bb.is

Daníel Jakobsson, bæjarstjóri og Agnes Ósk Marzellíusardóttir í nýjum bolum sem hannaðir eru af Birgir Erni
Sigurjónssyni hjá auglýsingastofunni Skaparíinu.

Afhenti bæjarstjóranum fyrsta bolinn
Agnes Ósk Marzellíusardóttir
á Ísafirði hefur hafið framleiðslu
á ísfirskum minjagripum. „Ég er
með nokkrar tegundir af bolum í
öllum stærðum, fyrir börn og fullorðna, buff, barmmerki, penna
og staupglös. Ég mun selja vörurnar sjálf í gegnum Facebook
og þær verða einnig til sölu í
Vestfirsku verzluninni. Þá munu
smámunirnir verða til sölu á Hótel Ísafirði og hjá upplýsingamiðstöð ferðamála á Ísafirði.
Agnes afhenti bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar fyrsta bolinn á
fimmtudag í síðustu viku. „Þegar
ég sótti um leyfi til að nota nýtt
bæjarmerki Ísafjarðarbæjar á bolina, samþykkti bæjarstjórinn það
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með því skilyrði að ég myndi
afhenda honum fyrsta bolinn.
Hann var náttúrulega að grínast
en ég tók hann á orðinu,“ segir
Agnes Ósk.
Aðspurð um tildrög þess að
hún fór út í þessa framleiðslu
segir Agnes: „Þegar verið var að
samþykkja nýja merkið í bæjarráði fannst pabba mínum voða
fyndið að mæta á fundinn í bol
með gamla merkinu. Í kjölfarið
datt mér í hug að framleiða boli
með nýja merkinu. Fyrst var fólk
að efast um að ég gæti fylgt þessu
eftir sökum ungs aldurs en nú er
ég búin að afhenda fyrsta bolinn
og ég er því bara spennt að hefja
söluna.“
– gunnar@bb.is
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Mirko Virijevic.

Virijevic á
leið til KFÍ

Sjóminjasafnið Ósvör.

Góð aðsókn að sjóminjasafninu í Ósvör
Góð aðsókn hefur verið að sjóminjasafninu í Ósvör í Bolungarvík það sem af er sumri. Að sögn
Gunnars Sigurðssonar safnvarðar
hefur allt að 700 manns heimsótt
safnið einhverja daga sumarsins.
„Það er nú ekki oft sem gestirnir
hafa verið það margir en það
kemur fyrir. Hann segir að ferðamenn af skemmtiferðaskipum sé
stærsti póstur sumarsins hjá að-

standendum safnsins. „Mér sýnist á öllu aðsóknin vera þéttari en
hún var í fyrra. Svo er alltaf einhver lausatraffík umfram það sem
bókað hefur verið,“ segir Gunnar.
Útlendingar eru í meirihluta
gesta en Íslendingar heimsækja
það þó líka. Þá leggst restin af
sumrinu vel í safnvörðinn. „Sumarið lítur vel út bæði það sem
búið er að bóka og svo hefur

lausatraffíkin verið alveg þokkaleg.“
Ósvör er gamalt útræði frá árunum 1905-1925 sem endurbyggt var á árunum 1989-1990
vegna gerðar myndarinnar Verbúðin Ísland. Safnið samanstendur af tvöfaldri 19. aldar verbúð,
salthúsi, fiskreit og þurrkhjalli.
Á meðal sýningagripa er áraskipið Ölver sem gefur góða mynd af

þeim skipum sem notuð voru til
fiskveiða fyrr á öldum. Í safninu
eru einnig til sýnis veiðarfæri og
ýmis tæki og tól sem notuð voru
við veiðar og fiskverkun á öldum
áður. Safnvörðurinn tekur á móti
gestum íklæddur skinnklæðum
líkum þeim er íslenskir sjómenn
klæddust áður fyrr og lýsir því
sem fyrir augu ber.
– thelma@bb.is

Miðherjinn Mirko Virijevic er á leið til Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar en
hann gerði garðinn frægan
með Snæfelli, Breiðabliki og
Haukum um árið. „Hann fór
síðan til Þýskalands að spila
og kemur nú heim með mikla
reynslu í farteskinu sem er
dýrmætt fyrir okkar unga
lið,“ segir á kfi.is.
Þar segir að Mirko sé íslenskur leikmaður og því
gjaldgengur að öllu leyti
hvað varðar réttindi og
skyldur. „Þessi undirskrift
leysir mikinn vanda fyrir félagið en það sem háði okkur
var hæð undir körfunni, en
með tilkomu Mirko er mun
auðveldara að smella liði
fjalirnar sem hefur í senn
hraða og hæð.“
– thelma@bb.is

Sælkeri vikunnar er Ingi Þórarinn Friðriksson frá Ísafirði

Kjúklingasalat með
grilluðum kjúklingalærum
Sælkeri vikunnar býður upp
á nokkrar ljúffengar uppskriftir.
Kjúklingasalat með grilluðum kjúklingalærum
fyrir 4
12 til 15 úrbeinuð kjúklingalæri (fer eftir stærð)
1 pk cherry tómatar (skornir
í tvennt)
½ krukka fetaostur
1 til 2 kúlur af mossarella
osti
1 haus romainsalat (skorið
niður)
1 poki klettasalat
50 gr furuhnetur (ristaðar á
pönnu)
50 gr pekanhnetur (ristaðar
á pönnu)
¼ mangó (skorið í tenninga)
½ avócadó (skorið í teninga)
½ rauðlaukur (skorinn í
þunnar sneiðar)
2 stk gulrætur (rifnar gróft

niður)
Brauðteninga
Marenering fyrir kjúkling
1 msk maplesýróp
2 stk hvítlauksgeirar (maukaðir)
½ tsk hvítur pipar (nýmalaður)
½ cajun pipar
½ tsk five spice
½ tsk fennel (malað má líka
vera anis)
Ólífuolía
Salt (smakkað til við eldun)
Kjúklingalærin eru sett í skál
og velt upp úr smá ólífuolíu og
þá er kryddblöndunni bætt útí og
lærin látin liggja í leginum í 3 til
4 tíma, þá eru lærin grilluð (líka
hægt að steikja á pönnu) lærin
eru því næst látin kólna örlítið og
þá skorin í mátulega teninga og
blandað við salatið. gott að hafa
brauð með salatinu.

Salat dressing
200 gr majónes
20 gr vatn
1 msk capers
1 msk dijon sinnep
hvítur pipar
1 stk safi úr einu lime
1 box ansijósur
1 stk hvítlauksgeiri
Allt sett í blandara og unnið
saman, smakkað til með hvítum
pipar og limesafa, má bæta við
ansiósum fer eftir smekk. Borið
fram með salatinu en passar samt
með flestum salötum.
Súkkulaðimús
fyrir 6
½ l rjómi (þeyttur)
175 gr hvítt súkkulaði
175 gr dökkt súkkulaði
2 stk egg
5 stk eggjarauður
140 gr sykur
70 gr vatn

Vatnið og sykurinn soðið uppí
118°c (eða þar til sykurinn fer að
þykkna) eggin sett í hrærivél og
heitum sykrinum helt rólega útí
og þetta þeytt þar til það er komið
í marens, súkkulaðið er brætt og
látið varlega saman við marensinn látið kólna í ca 30 mín, þá er
þeyttum rjómanum bætt útí og
svo er það látið í sprautupoka og
látið stífna í kæli í nokkra tíma,
og þá er hægt að sprauta í
skálarnar, borið fram með þeyttum rjóma eða vanilluís og hindberjasósu hægt að skreyta með
berjum.
Hindberjasósa
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200 gr hindber
100 gr flórsykur
1 stk vanillustöng
Berin eru sett í skál og sykurinn yfir berin og látin standa
á borði í ca 1 klst þá er vanillunni bætt útí og blandan maukuð saman með törfrasprota.
Mjög góð sósa með súkkulaðimúsinni einnig hægt að nota
sömu uppsrkift með öðrum
berjum.
Ég skora á Guðbjart Einar
Sveinbjörnsson Ísfirðing og
stórkokk að koma með eitthvað
krassandi.
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