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Enn leikur tíðin við Skagfirðinga eins
og aðra landsmenn, en senn fer að
síga á seinni hluta sumars sem hefur
verið betra og gjöfulla en oft á und-
anförnum árum. Þó eru alltaf ein-
hverjir sem telja að betra hefði mátt
vera, til dæmis að meiri vætu hefði
þurft vegna sprettunnar, en svo eru
þeir svartsýnu sem segja að svona
gott sumar eigi eftir að hefna sín með
hörðum vetri. 

� � �

Áhafnarsvæðinu eru mun meiri um-
svif en verið hefur, eftir að strand-
siglingar lögðust af og aðeins heima-
togararnir og rækjuskip lönduðu, því
nú sögðu hafnarverðir kátir í vikunni,
að svo væri komið að ekki væri ótítt
að skapaðist löndunarbið eftir að
strandveiðibátarnir hófu veiðar á
seinna tímabili. Virðist fiskur vera
nægur og margir bátar á sjó.

� � �

Síðastliðinn vetur var stofnaður hóp-
ur áhugafólks um söguna í Skagafirði
og nefnist hópurinn Á Sturlungaslóð
og hefur staðið fyrir ýmsum uppá-
komum til fróðleiks og skemmtunar í
sumar. Hafa ferðir verið farnar á
helstu sögustaði í firðinum, en sem
kunnugt er voru flestar stórorrust-
urnar háðar hér. Hafa þessar ferðir
tekist mjög vel en verið mis-
fjölmennar en allar skemmtilegar.
Hópurinn mun nú á laugardaginn
þann fimmtánda bjóða til stærsta við-
burðar sumarsins, en þá hefst dag-
skrá að morgni þar sem Einar Kára-
son rithöfundur fjallar um Sturl-
ungaöldina en síðan er dagskrá allt
til kvölds. Eftir hádegið verður vígð-
ur kross með Kristslíkneski sem sett-
ur hefur verið upp þar sem talið er að
verið hafi sú Róðugrund þar sem
Brandur Kolbeinsson foringi Ásbirn-
inga var höggvinn eftir að hafa tapað
fyrir Þórð kakala í mannskæðustu
orrustu þessa tíma við Haugsnes árið
1246. Með þeirri hefnd vegna Örlygs-
staðafundar var bundinn endir á
veldi Ásbirninga í Skagafirði. Eftir
fall Brands var settur upp kross á
Róðugrundinni og er talið að hann
hafi staðið fram á sextándu öld.

� � �

Lengi hefur svo verið í Skagafirði að
hið veraldlega og kirkjulega vald
kallaðist á, og því fer vel á því að
sömu helgina verði mannfjölda stefnt
til árlegrar Hólahátíðar, sem stendur
allt frá föstudegi til sunnudags, þar
sem helgi og hátíðleiki verða í fyr-
irrúmi. Að venju verða morgunbænir
í dómkirkjunni, pílagrímagöngur
verða frá Atlastöðum í Svarfaðardal
yfir Heljardalsheiði og einnig frá
Flugumýri og þá syngur vígslu-
biskup pílagrímamessu í Gvend-
arskál við altari Guðmundar góða.
Málþing verða og fyrirlestrar í Auð-
unarstofu. Við hátíðarsamkomu á
sunnudag í dómkirkunni verður
ræðumaður Steingrímur J. Sigfússon
fjármálaráðherra og er ekki ólíklegt
að þar gætu einhver veraldleg mál
skotið upp kolli.

� � �

Að undanförnu hefur verið unnið við
upptökur á kvikmyndinni Roklandi
hér á Sauðárkróki og setti tökulið
myndarinnar verulegan svip á gamla
bæinn og fengu ýmsir heimamenn af
eigin raun að kynnast því hvernig er
að spranga fyrir framan tökuvél-
arnar. 

� � �

Áhverju sumri verða einhverjir ein-
farar til að reyna sig við Drangeyj-
arsund, en nú nýverið gerðist það að
farin var „hópsundferð“ frá Drangey
til lands og luku allir sundinu. Það
gerðist nú í fyrsta sinn að í fjögurra
manna hópnum voru tvær konur sem
luku þessu þrekvirki og skipa sér
þannig í hóp þeirra sundkappa sem
kenndir eru við Gretti Ásmundarson.

� � �

Á listasetrinu að Bæ var nýlega sýn-
ing á afrakstri þeirra listamanna sem
þar hafa dvalið í sumar og er þetta
önnur sýningin á sumrinu. Hús-
freyjan í Bæ, Steinunn Jónsdóttir,
hefur búið listamönnum frábæra að-
stöðu til að sinna listsköpun sinni á
einum fegursta stað í Skagafirði og
verður menningarstarf hennar seint
fullmetið. Er þetta annað sumarið
sem listasetrið hefur þennan hátt á.

� � �

Harðsvíraðasta berjatínslufólk er
farið að draga fram kollur og keröld
enda stutt í það að öll ber verði full-
þroskuð og þeir sem telja sig fag-
menn segja að aðeins vanti herslu-
muninn til að berjavertíðin geti hafist
af fullum þunga. Vonast menn nú til
að tíðin verði góð og ekki frysti. 

SAUÐÁRKRÓKUR

Björn Björnsson fréttaritari

Morgunblaðið/BB
Umsvif Á hafnarsvæðinu eru mun meiri umsvif en verið hefur. 

– meira fyrir áskrifendur

Fáðu þér áskrift á mbl.is/askrift
eða í síma 569 1122

býður áskrifendum á völlinn

Fyrstu 100 áskrifendur fá 2 miða á leik Íslands og Serbíu í HM kvenna.
Sækja þarf miðana í afgreiðslu Morgunblaðsins í Hádegismóum 2, milli kl. 9 og 12.

Klippið út auglýsinguna og framvísið við afhendingu.

15. ágúst kl. 14:00
Laugardalsvelli

ÍSLAND - SERBÍA
Eitt sinn sem oftar var Flosi

Ólafsson í viðtali í ríkissjón-
varpinu og fór þar á kostum,“ skrif-
ar Rúnar Kristjánsson á Skaga-
strönd. „Gerði óspart grín að
sjálfum sér og öðrum. Þó hann væri
svínslega ófyrirleitinn í viðtalinu
var hann fljúgandi skemmtilegur.
Ég hafði gaman af þættinum og
sendi Flosa á eftir vísur í bréfi dag-
settu 21. febr. 1998. Hann svaraði
þeim reyndar aldrei, en þó hefði ég
gjarnan viljað sjá svipinn á honum
þegar hann las þær yfir.“

Flosavísurnar eru svohljóðandi: 

Ekki er Flosi Ólafsson
út í rosa tregur.
Flaggar brosi breiðu að von,
býsna gosalegur.

Mörgum yljar mannsins bull,
má þar skilja grínið.
Enn með vilja elskufull
annast Lilja svínið.

Og til viðbótar: 

Enn er Flosi fús í leik,
fáum reglum háður.
Setur allt í svínasteik,
samt af mörgum dáður.

Þó að kampakátur hann
kveði sína Lilju.
Slettist yfir slíkan mann
slabb í lífsins kylju.

Þegar leystur lífs frá taug
liggur Flosi í valnum,
ætti að leggja hann í haug,
helst í Reykholtsdalnum!

VÍSNAHORNIÐ pebl@mbl.is

Af Flosa og gríni

1. SEPTEMBER nk. tekur gildi ný
reglugerð um að merkja skuli ferskt
grænmeti og aðrar ferskar matjurtir
með upprunalandi. Þetta á við um
kartöflur, lauk, tómata, kál, gulræt-
ur, gúrkur, gulrófur, sveppi, belgá-
vexti og fjölda annarra matjurta sem
taldar eru upp í reglugerðinni, jafnt
heilar sem niðurskornar. Reglugerð-
in gildir jafnframt um blöndur mat-
jurtategunda. Þegar matjurtir eru
seldar í lausasölu eða seljandi pakk-
ar þeim á sölustað eiga upplýsingar
um upprunaland að vera aðgengileg-
ar með sýnilegum hætti þar sem
matjurtirnar eru á boðstólum

Þær almennu reglur sem gilda um
upprunamerkingar matvæla hér á
landi eru samræmdar reglur á Evr-
ópska efnahagssvæðinu (EES), sem
byggjast á Evrópusambandsreglum.
Samkvæmt þeim skal merkja upp-
lýsingar um uppruna eða fram-
leiðsluland ef skortur á slíkum upp-
lýsingum gæti villt um fyrir
neytandanum hvað varðar réttan
uppruna matvælanna. Merking mat-
væla má því ekki vera villandi hvað
varðar uppruna. Erfitt hefur reynst
að leggja mat á hvort merkingar séu
villandi og sitt sýnist hverjum, en
með breytingunni sem nú er gerð
eru tekin af öll tvímæli um að
merkja skuli upprunaland grænmet-
is og annarra matjurta sem upp eru
taldar í nýju reglugerðinni.

Kannanir hafa sýnt að margir
neytendur vilja vita meira um upp-
runa matvæla. Íslenskir framleið-

endur vilja einnig koma því á fram-
færi hvaða matvara er íslensk. Nú
reynir á dreifingaraðila að merkja
umbúðir matjurta með upprunalandi
og að hafa merkingar réttar, skýrar
og aðgengilegar við sölu á óinnpökk-
uðum matjurtum.

Reglugerðin er gefin út af sjávar-
útvegs- og landbúnaðarráðuneytinu,
en hún er breyting á reglugerð nr.

503/2005 um merkingu matvæla.
Nánari upplýsingar um matvæli sem
skylt er að merkja með upplýsingum
um upprunaland samkvæmt reglu-
gerðinni er að finna á vef Mat-
vælastofnunar, www.mast.is.

Örugg matvæli – allra hagur!

Skylt að merkja 
upprunaland grænmetis

Morgunblaðið/Árni Sæberg
Uppruni Þær almennu reglur sem gilda um upprunamerkingar matvæla
hér á landi eru samræmdar reglur á EES svæðinu.

Jónína Þ. Stefánsdóttir er matvæla-
fræðingur hjá Matvælastofnun.




