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Árið er 1997.  Ég er staddur við veiðar í Pennsylvaniu fylki, nán
ar tiltekið í Amishríkinu Lancaster, með vini mínum Tom Gillin. 
Við erum að veiða í Stoney Creek, lítilli sprænu sem geymir bæði 
smáan „Brook Trout’’ og regnbogasilung.  Nýi Orvis fjarkinn minn 
fær að njóta sín og einn smáurriði lætur glepjast af Héraeyra.  Við 
keyptum okkur veiðipassa í veiðibúð bæjarins, 10 dollara passinn 
gilti í allflestar ár og vötn ríkisins allt veiðitímabilið, ekki ósvipað 
Veiðkortinu okkar góða.  Eftirlit með veiðimönnum er gríðarmikið 
og eru veiðiþjófar sektaðir um mörg hundruð dollara ef þeir nást 
án veiðileyfis.  Sáum einmitt tvo unga menn tekna af veiðivörðum í 
lok dagsins, þeir eru líklega enn að naga sig í handabökin blessaðir.

Árið er 2006.  Landið er Grænland.  Við mágur minn og tengda
pabbi erum staddir á bleikjuveiðum í nágrenni Narsaq.  Eitt hrein
dýr er fellt í leiðinni.  Ósnortin náttúran heillar og þetta er líkast 
draumi.  Draumi fluguveiðimannsins sem sér torfur af fallegum 
bleikjum út um allt.  Nema að þetta er ekki draumur; allar ár og 
vötn full af fiski.  Ekkert drasl á veiðislóð, engar tómar upplitaðar 
bjórdósir, enginn utanvegaakstur.  Engir veiðiþjófar, engin slagsmál 
um veiðistaði, ein risastór veiðislóð, ekkert nema náttúran, veiði
maðurinn og bráðin.  Þarna þarf ekkert eftirlit, virðingin fyrir nátt
úrunni er algjör.

Árið er 2006.  Landið er Ísland.  Ný lög um lax og silungsveiði 
taka gildi.  Líka lög um fiskrækt.  Þrátt fyrir lög og reglur skortir 
utanaðkomandi eftirlit með ádrætti og hrognatöku í laxveiðiám 
landsins.  Veiðiréttareigendum og landeigendum er treyst fyrir því 
að klakin seiði úr ám á Vesturlandi endi ekki í ám á Austurlandi.

Árið er 2011.  Landið er Ísland.  Risasleppingar laxaseiða í 
Tungu fljót eru framundan, hvaðan koma þau seiði!? Breyta á hinni 

rótgrónu bleikjuveiðiá Brúará í laxveiðiá að nýju!?  Virkjanadraum
ar út um allt á kostnað laxfiska!?  Risastórt sjóeldi á laxi!? Og 
Þingvalla vatn!  Urriðastofninn stórkostlegi hefur vaxið á ný og er 
orðinn eftirsótt bráð veiðmanna.  Veiðimanna sem létu sér ekki 
segjast þegar WD40 baðaður makríllinn var bannaður sem beita 
í vatn inu og fóru að beita spikfeitu beikoni í staðinn! Veiði manna 
sem dansa utan þjóðgarðsins á hraðbátum dragandi á eftir sér 
spúnalíki á stærð við góða síld og freista gráðugrar ísaldarskepn
unnar.  Og blessaður urriðinn, óæskilegur til átu vegna kvikasilf
ursmengunar, er drepin miskunnarlaust!  Til hvers? 

Í rannsóknum MATÍS og Jóhannesar Sturlaugssonar frá árinu 
2009 um kvikasilfursmengun í Þingvallaurriðanum segir meðal 
annars:

„Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að urriði úr Þingvallavatni 
sem er lengri en 60 cm er líklegur til að innihalda kvikasilfursmagn 
sem er meira en það sem leyfileg viðmiðunarmörk um matvæli 
til dreifingar og sölu gera ráð fyrir’’.....  „Í sambandi við veiðar á 
stórurr iða þá er nauðsynlegt að geta þess að urriði sem hefur náð 
60 cm að lengd er þá þegar eða í næstu framtíð mikilvægur þátt
takandi í hrygningunni. Þeir fiskar skipta því miklu fyrir vöxt 
og viðgang urriðanna í Þingvallavatni. Því fer vel á því að sleppa 
Þingvalla urriðum sem náð hafa 60 cm lengd.’’

Ég auglýsi hér með eftir skipulögðu eftirliti, strangari lögum og 
reglugerðum og háum sektum við brotum á þeim. Sektum sem 
koma til með að stinga veiðiþrjóta í hjartað lengi á eftir eða eins 
og formaður Ármanna hefur sagt svo réttilega: Allir virðast skilja 
hlutina betur ef taka þarf upp veskið.

Árni Þór Sigurðsson #382

Eftirlit óskast!

Fréttabréf Ármanna Nóvember 2011
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Rabbað við Ármann nr. 150
um trúarlegar vitranir, fegurð 
himinsins og vináttu við veiðar

Pétur og Bragi Örn Ingólfsson með vogmeri á Borgarsandi.

Ég er alinn upp á Sauðárkróki og í þá 
daga var bryggjuveiðin á Króknum býsna 
góð. Þar gat verið bleikja í torfum. Þá rann 
Sauðáin gegnum bæinn og það voru sil ungs
lontur í ánni, en síðan var henni veitt út í 
Borgarmýrar. Þarna stundum við strákarnir 
líklega frumstæðustu stangaveiði sem nefna 
má því nafni. Íþrótt okkar var að skutla sil
unga með prikum og rafmagnsrörum, sem 
þá voru úr járni. Þetta var dálítil kúnst því 
fiskurinn var lítill og faldi sig innan um 
flöskur, dósir og slý, og svo þurftum við að 
reikna út ljósbrotið í yfirborðinu. 

Strákaleikir í Skagafirði
Fyrsti eiginlegi veiðifélagi minn hefur 

líklega verið Þorsteinn Gylfason. Við vor um 
saman í sveit á StóraVatnsskarði í Seylu
hreppi, sváfum í sama herbergi en lestr ar

félag hreppsins í næsta herbergi og nóg af 
mergjuðu lesefni. En hann var nú ekki sami 
ástríðu maðurinn við veiðiskap og ég. Við 
vorum seinna bekkjarbræður í mennta
skóla og hann varð síðar landsþekkt
ur heimspekingur, tónlistarunnandi og 
skáld. Hann blandaði mér vitanlega aldrei 
veiðiskap saman við þessi áhugamál sín því 
miður – eins rakið og það hefði þó verið.

Við veiddum í Myllulæk. Hann rennur 
úr Vatnshlíðarvatni í Valadalsá, sem síðar 
renn ur út Sæmundarhlíðina, fyrst sem 
Fjallsá í landi Fjalls, heitir síðan Sæmund
ará og að lokum Staðará þegar komið er út 
undir Reynisstað. Við þóttumst heppnir 
þegar rigndi, því þá fengum við að „fara 
í lækinn“. Í Myllulæknum veiddum við 
bleikjur á maðk, stengurnar voru hrífusköft 

og ég á mitt hrífuskaft ennþá, með brúnu 
seglgarni og heimagerðri sökku úr blýkápu 
af rafmagnskapli, en kolaöngull á endanum. 
Þessi veiðitól eru frá um 1949. 

Í Myllulæknum voru tveir aðalveiðistaðir, 
Gunnarshylur, djúpur pyttur neðan við þar 
sem lækurinn rennur í stokki úr vatninu, 
en sagt er að maður að nafni Gunnar hafi 
hleypt hesti sínum oní pyttinn og drepið sig 
og hestinn. Þar fyrir neðan er svo Kerling
arhylur en fáum sögum fer af nafni hans. 

Næsti veiðifélagi minn var Bragi Örn 
Ingólfsson. Hann var bekkjarbróðir minn 
í barna og gagnfræðaskóla á Sauðár
króki, síðar flugvirki. Með honum veiddi 
ég í fjöldamörg ár, einkum í sjónum við 
Sauðárkrók, niðri á Borgarsandi, og í vötn
um hingað og þangað í nágrenninu. Meðal 
annars í Hólsvötnum upp af Sæmundarhlíð.

Þegar við lukum barnaskólanum var 
efnt til ferðar suður á land. Í Banka stræti 
í Reykja vík sá ég veiðistöng í glugga á 
veiðibúð sem þar var. Það endaði með 
því að þarna keypti ég mína fyrstu alvöru 
veiðistöng, Shakespeare Wonderrod, gegn
heila glerfíberstöng, og veiðihjól með, 
Shake speare Wonderreel, og nokkra spæni. 
Þar með fór allt skotsilfur mitt svo ég gat 
ekki einu sinni keypt mér karamellu það 
sem eftir var ferðarinnar. 

Bragi eignaðist líka kaststöng um þetta 
leyti en hún var úr stáli eins og þá voru til, 
sumar voru gegnheilar og mjög grannar en 
þessi var hol að innan. Bragi var ótrúlega 
slyngur, miklu fremri í þessum fjöruveiðum 

„The reason men like fishing is because men and fish are similar 
– they open their mouths and they are in trouble.“
Síðastliðið vor barst Ármönnum bóka gjöf frá Pétri H. Ólafsyni og Sigurði Bjarna

syni (#97), átján eintök af bókinni Veiði bók, eða það sem eftir er af upplaginu frá 
upp hafi níunda áratugarins. Pétur er mörg um eldri Ármönnum að góðu kunnur, 
hann sat um árabil í stjórn félagsins meðan það var enn til húsa í Kópavogi, tók þátt 
í að koma upp húsinu við Hlíðarvatn og var lengi í flokki aðstoðarmanna þeirra 
Kolbeins Gríms sonar og Þorsteins Þorsteinssonar sem leiðbeindu um fluguköst í 
Íþróttahúsi Kenn araháskólans. 

Veiðibók er eins konar persónu leg afladag bók, með línum fyrir aflann vinstra 
megin á opnu en hægra megin er auð síða fyrir myndir og minningar. Þegar Pétur 
var beðinn um að segja frá veiðiferlinum í Áróði færðist hann undan því. Líkt og 
hógværð Veiðibókarinnar laðar fram frásögn eigand ans lætur Pétri betur að fá aðra 
til að tala, en hann féllst þó um síðir á að segja tíðindamanni Áróðs frá veiðifélögum 
sínum, sem nú eru margir horfnir af sjónarsviðinu.
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en ég – ég skildi aldrei þennan galdur, en 
hann veiddi alltaf meira en ég. Við veiddum 
mikið á Íslandsspón en fengum líka mikið á 
spón sem hét Karfi.

Árið 1961, eignaðist ég aðra kaststöng, 
ABUdiplomat og Ambassadorhjól. Þá 
veiddi ég með Sigurfinni Jónsyni. Við 
unn um saman við háspennulínulagnir 
hjá Rarik, fórum víða um Norðurland; 
Reykja dal, Skagafjörð og Eyjaförð og 
höfðum jafnan stöng og byssu með. Okkur 
varð einna best ágengt við veiðar hjá þeim 
fræga hestamanni Sigurmoni Hartmans
syni við Kolkuós, og veiddum þá af möl
inni, sömuleiðis var gott til fanga í sjónum 
út af Lónkotsmölum. Við fengum líka að 
skjótast í austurós Hér aðs vatna hjá Gunn
ari Þórðarsyni frá Lóni. Hann er orðinn 
háaldraður, en fer enn með byssu og stöng. 

Bragi er horfinn, en Sigurfinnur 
ódrep andi.  Hann fékk í sig 11.000 volta 
háspennu straum og brenndi af sér annan 
handlegginn en lét það ekki stöðva sig, 
hann gengur enn til rjúpna, einhentur. 
Menn láta ekki bugast ef viljinn er einbeitt
ur og skapið er hart. Einhvern tíma barst 
þetta í tal og Sigur finnur sagði: „Enginn 
maður er harður í gegn.“

Fantaveiðar 
Laxveiðibakteríuna fékk ég sumarið 1966. 

Þá var ég á sumarnámskeiði á röntgen
deild Landspítalans. Það vildi þannig til 
að Kolbeinn Kristófersson yfirlæknir var 
laxveiðimaður. Mér stóð til boða að veiða 
í fyrsta sinn í Laxá í Aðaldal og þurfti að fá 
frí í viku. Hann skildi það vel og fyrir það 
er ég honum ævinlega þakklátur. Bragi Ing
ólfs var þá í námi og okkur bauðst að vera 
í holli með flugvirkjum á Núpasvæðinu, hjá 
Kristni Jónssyni, tengdaföður Orra Vigfús
sonar. Við höfðum frétt að ekki þýddi að 
veiða á annað en flugu en enginn okkar 
kunni þá list. Við höfðum keypt ABUfly, 
en það var blýbúkur, málaður í ýmsum 
skærum litum með doppum og röndum og 
festur á fjaðradúskur, og með snúningsrellu 
fremst. Það var það næsta sem við gátum 
komist fluguveiði. Við fengum engan lax en 
nokkra urriða.

Ég fæ minn fyrsta lax í Blöndu, 13 pund, 
og sú tala hefur fylgt mér dálítið gegnum 
lífið, eiginlega síðan ég fæddist 13. sept
ember 1940. Í Blöndu veiddi ég mest með 
Ásbirni Skarphéðinssyni rafvirkja. Hann 
var mjög lipur maðkaveiðimaður og ég 
lærði mikið af honum. Hann var búsettur 
fyrir norðan. Við Ásbjörn fórum víða um 

Skagafjörð; í Húseyjarkvísl, Sæmundará 
og Hofsá. Ég reyndi fluguna en hann taldi 
það til bölvunar, flugan styggði fiskinn, og 
kannski hafði hann eitthvað til síns máls, 
þessar græjur mínar voru nokkuð þungar 
og kasttækninni var ábótavant. 

En við veiddum mikið, stundum eins 
og fantar, svo mikið að það þætti ósæmi
legt í dag. Þá tíðkaðist að veiða upp í verð 
veiðileyfanna, og við gátum selt laxinn á 
góðu verði, stundum með miklum hagnaði. 
Þegar ég var við nám í Noregi 19711973 
kom sér vel að geta unnið á þennan hátt 
fyrir fargjaldinu fram og til baka. 

En það var óhollt til lengdar að veiða 
svona, og ég var eiginlega farinn að hafa 
lítið gaman af þessu. 

Frelsun til flugu
Um þetta leyti, þegar ég var fyrir norðan, 

las ég Roðskinnu, og náði mér ekki eftir 
það. Bókin hafði mikil áhrif á mig, mér 
þótti eitthvað göfugt við þetta, umfram 
slím ugan maðk eða spæni og devon.  Þetta 
var ekki ósvipað því að verða fyrir trúar
vakningu eins og þegar menn frelsast. 

Ég sendi Sigurði Bjarnasyni bekkjar
bróður mínum orð og bað hann að útvega 
mér flugustöng og tilbehör. Hann sendi mér 
Hercon 108 og tvær skotlínur númer 9, sem 
þá voru mest notaðar, flotlínu og sökklínu. 
Ég æfði mig við Áshildarvatn, rétt innan við 
Sauðárkrók, þar sem Hitaveita Sauðárkróks 
fær vatnið, ein elsta hitaveita landsins. 
Þarna æfði ég mig í regnstakk hvernig sem 
viðraði því ég fékk oft fluguna í hnakkann, 
og fyrir kom að ég fékk smábleikjur á flug
una.

Ég fór á kastnámskeið síðar, árið 1974. 
Við Sigurður Bjarnson vorum saman í 
þessu. Kolbeinn lagði til að við tækjum öll 
nám skeiðin, grunn og framhald, og vet ur
inn eftir var ég dubbaður upp sem kast
kennari. 

Eftir að ég kom frá Noregi 1973 breyttist 
ýmislegt. Líklega var það þá um haustið að 
Sigurður Bjarnason var búinn að grafa upp 
nafn Kolbeins Grímssonar, og að hann 
kynni að vera fáanlegur til að kenna okkur 
að hnýta. Við höfðum samband við Kol
bein og hann bauð okkur að koma heim til 
sín, og sagðist skyldu kenna okkur listina. 
Við sát um námskeið hjá honum og því 
fylgdi kaffi og með því en við fengum ek
kert að borga. Við vorum sennilega fyrstir 

SÖLUSTAÐIR:
 

                                           

flugustangir
Veiðiportið í Reykjavík, 

Flugukofinn í Keflavík og 
Veiðibúðin við Lækinn í Hafnarfirði

Ármaður #150, nýfrelsaður til flugunnar á fyrsta degi við Djúpadrátt, 
gerist hófsamur í veiði. Hér kominn í réttan búnað, hatt og vesti 

frá Orvis, og latexvöðlur. 

Sigurfinnur Jónsson, einhentur með 
góðan afla úr Blöndu.
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Ármanna til að sækja hnýtingarnámskeið 
hjá honum. Síðar skipulagði hann regluleg 
námskeið og fékk undir þau stofu hjá Bjarna 
rektor í Tækniskólanum. 

Við reyndum að borga fyrir okkur af því 
Kolbeinn vildi ekki taka neitt fyrir nám
skeiðið svo við buðum honum með okkur 
í Sogið. Þá var ég enn að veiða á þessa Her
con 108 og fékk einn lax til að elta heimatil
búna túbu tvisvar inn á Lækjarvík, en hann 
tók ekki. Á eftir spurði ég Kolbein hvort ég 
hefði getað gert eitthvað betur. Hann sagði 
reynandi að stöðva fluguna á skriðinu. 
Þetta bragð prófaði ég seinna með árangri 
hjá brúnni við Hólmavað í Aðaldal. Hann 
var þá búinn að koma sjö sinnum að skoða 
flug una án þess að taka. Ég ekki bara stopp
aði, heldur slakaði flugunni aðeins og hann 
tók. Þetta bragð Kolbeins hefur skilað mér 
nokkrum löxum síðan. 

Dagurinn við Sogið endaði með því að 
Sigurður fékk einn 17 til 19 punda á maðk, 
en ég veit nú ekki hvernig hann treysti sér 
til að nota maðkinn með Kolbein þarna 
á svæð inu. Það sýnir hvað Sigurður var 
mikill djörfungarmaður. Við Kolbeinn 
feng um ekkert. 

Annars var Kolbeinn umfram allt sil
ungs veiðimaður. Ég veiddi reyndar með 
honum lax fyrir Ásgarðslandi og við Syðri
Brú í Sogi og í Elliðaánum en mest vorum 
við í urriðanum fyrir norðan og þar var ég 
líka með Bjarna Kristjánssyni og Hauki 
Filip ussyni – það var skemmtilegt komp
aní.

Kolbeinn vann um tíma í Slippnum áður 
en hann fór í prentiðnina. Þar vann hann 
með Gísla nokkrum Guðmundssyni, Gísla 
Gúm, sem var skipasmiður, bróðir Halla 
Gúm, sem var allra manna sterkastur í 
Vestur bænum í þá daga. Gísli þessi var svo 
mikið prúðmenni að hann mátti ekkert 
aumt sjá og þótti sárt að meiða fisk. Ég held 
að hann hafi beðið alla fiska afsökunar á að 
hafa sett í þá. 

Kolbeinn sagði þá sögu að þegar hann 
vann í Slippnum hefði verið þar strákur 
sem vissi að Kolbeinn veiddi meira en aðrir 
menn og fór að spyrja hann um flugur og 
efni í þær. Kolbeinn trúði honum fyrir 
því að slíkt efni væri vandfengið og það 
besta einungis fáanlegt fyrir neðan nafla 
á konum. Strákurinn var þá trúlofaður en 
eitthvað stóð á því að hann fengi efnið og 
ámálgaði Kolbeinn það þó oft við hann.  
Þar kom að strákur svarar honum: „Ég sef 
með skærin.“

Skegg og skott
Margir Ármenn höfðu áhuga á hnýta 

flugur en efni til þess fékkst þá ekki í 
búðum. Ármenn höfðu forgöngu um að 
panta fluguhnýtingarefni líklega aðallega 
frá Veniard í Bretlandi. Ég hugsa nú að Kol
beinn Grímsson hafi valið efnið en það var 
afgreitt út um lúgu hjá fyrirtækinu Hábergi 
sem Kolbeinn Pétursson tæknifræðingur 
rak í Skeifunni. Svo fórum við Sigurður nú 
að panta sjálfir frá Veniard og Orvis. Einn 
af þeim sem afgreiddu þetta var Guðjón 
Þórir Tómasson sem síðar varð veiðifélagi 
minn og Axel Guðmundsson sem ég hef 
líka veitt með. Þessi starfsemi var meira og 
minna í sjálfboðavinnu í þágu félagsmanna 
og menn entust í þessu í eina tvo vetur held 
ég. 

Kristján heitinn Kristjánsson var eitt
hvað flæktur í þennan innflutning líka því 
þegar menn gáfust upp keypti hann lag
erinn og stofnaði Litlu fluguna sem varð 
alveg ótrúleg verslun. Óvíða í veröldinni 
var unnt að fá annað eins úrval af flugu
hnýtingarefni á einum stað og það af bestu 
gerð.

Við byrjuðum að hnýta nokkrir saman og 
það varð undanfari Skeggs og skotts. Þarna 
voru ýmsir framámenn Ármanna, Hreinn 

heitinn Haraldsson, Bjarni Kristjánsson og 
Sigurður Bjarnason og Gylfi Pálsson. Þetta 
var í gamla félagsheimilinu á  Skemmuvegi. 
Eitthvað spurðist þetta út og brátt bættust 
fleiri í hópinn og ákveðið að gera flugu
hnýtingar að föstum lið í félagsstarfinu sem 
enn stendur. 

Við Sigurður höfum hnýtt saman allar 
götur síðan en aðrir komið og farið. Axel 
Guðmundsson er ennþá en síðast misst
um við til hinna eilífu veiðilendna Erling 
Kristjánsson, sem var einna flinkastur 
okk ar allra, en þangað var Guðjón Þórir 
Tómas son farinn áður. 

Allir veiddu nema …
Okkur Kolbeini var falið að velja hús til 

að reisa við Hlíðarvatn. Við gerðum það 
en fjölmargir félagar okkar komu að því að 
setja það upp. Það var erfiðara með stað
setninguna. Fyrst átti að úthluta okkur lóð 
fyrir ofan veginn en það tókum við ekki í 
mál, og á endanum held ég að tekist hafi 
vel með staðinn. Húsið hefur verið mikið 
lagfært og stækkað síðan og þar er gott að 
vera.

Við höfum farið saman, Sigurður 
Bjarna son, Helgi Einarsson og Gylfi Páls
son, en gengið bölvanlega síðustu árin. 
Það er af sem áður var þegar við veiddum 
þarna eins og fantar. Það er eitthvað að ger
ast með bleikjuna víða um land. Við Gylfi 
höf um stundað haustveiði á bleikju í Hvítá 
í Borgarfirði en það er búið að loka fyrir 
það af Veiðimálastofnun held ég. Menn eru 
að kenna ýmsu um, hvort það er flundran, 
hitinn eða nýrnaveikin sem veldur. 

Ég hef reyndar verið í bleikjuveiði í 
Brúará undanfarin ár. Þar er mest veitt á 
litlar brúnar og dökkar púpur, nánast ein
göngu andstreymis. Ég hef verið þarna 
viku lega í maí og júní, og svo sagði mér 

Ásbjörn Skarphéðinsson 
með góðan feng.

Starfsmenn kastskóla Ármanna (1975 eða 1976), f.v.: Kolbeinn Péturs-
son í Hábergi, gjaldkeri, Guðmundur Guðjónsson söngvari, tækjavörður, 
Kolbeinn Grímsson skólastjóri, Þorsteinn Þorsteinsson stangarsmiður og 

flugukasteðlisfræðingur,  Pétur H. Ólafsson kastkennari. 
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Hilmar Svavarsson, sem farið hefur alla 
laugardaga allt sumarið, að síðastliðið 
sum ar hefði ekk ert veiðst að ráði eftir að 
ég hætti, ekk ert síðsumarskot eins og venja 
hefur verið. Það hefur ekki gerst í áratugi 
að síðsumarsveiðin hafi brugðist. Maður 
veit ekki hvað er að gerast. Árni Baldursson 
var byrjaður að sleppa laxaseiðum í Brúará 
en það var stoppað af. Urriðaveiði hefur 
hins vegar verið vaxandi í Hagaósi.

Stysta veiðisaga sem Kolbeinn sagði mér 
var úr Hlíðarvatni. Þetta var á Skemmu
veginum og hann var þá nýkominn þaðan 
ásamt fleirum. Ég spurði um aflabrögð en 
hann bað mig fylgja sér út undir vegg. Þar 
hvíslaði hann að mér stutt og laggott: „Það 
veiddu allir nema Kolbeinn Grímsson.“

Rektorinn og Dýrið 
Ég kynntist Laxá fyrst í Laxárdal, fór þá 

bara einn með konunni, en Pétur Péturs
son, sem ættaður er úr dalnum og kunnur 
leiðsögumaður við Laxá, bróðir Þórðar 
Péturssonar (höfundar margra frægra lax
veiði flugna) vísaði mér á veiðistaði og lagði 
ýmislegt til málanna sem að gagni kom. 
Ég veiddi bara ljómandi vel. Þetta var mest 
straumfluguveiði og svo púpur, ekkert 
andstreymis og við óðum vítt og breitt um 
ána nema þar sem Pétur hafði ráðlagt okk
ur að vaða lítið, til dæmis í Bárnavík. Þar 
fékk ég minn fyrsta urriða úr ánni, bara á 
svarta púpu uppi við land. Niðri í dal fékk 

ég minn lengsta fisk úr ánni, um 70 sm. 
Hann var kominn yfir sitt besta, ekki nema 
7 pund en hefði átt að vera 10 í blóma lífs
ins. Hann tók „SúperHólmfríði“, en sú 
fluga er gerð úr heilum fjöðrum og hnýtt 
á stóran öngul. Þessi var sennilega nr. 2, en 
ég hef ekki notað hana mikið síðan, enda 
leiðinlegt að kasta henni. Ég setti fiskinn í 
reyk þarna í dalnum, og þegar gert var að 
honum komu þrír andarungar í ljós.

Svo fór ég í Mývatnssveit, og var fyrst 
með Sigurði og Magnúsi Ólafssyni, göml
um félaga Sigga úr hvalnum. Maggi var 
óvanur og hafði ekki alltaf nöfn á flugunum 
á hraðbergi, en gekk einna best með Black 
og Decker. Seinna veiddi ég með þeim Kol
beini, Bjarna og Hauki. Þetta voru hörku
naglar og kunnu talsvert fyrir sér. Kolbeinn 
var svolítið eins og á stalli fyrir ofan okk
ur, sá eini sem réði eitthvað við hann var 
Bjarni. Bjarni var feiknarlega duglegur að 
vaða, óð yfir þar sem honum sýndist, hann 
var þungur í vatni og Laxá þeytti honum 
ekkert auðveldlega til. Hann komst því á 
ýmsa staði þar sem aðrir komu ekki sínu 
agni á. Hann var einstaklega harður og 
duglegur veiðimaður. 

Mér er minnisstætt með Kolbein hvað 
hann þekkti ána afskaplega vel. Þegar ég 
kom þarna í fyrsta skipti átti ég Brotaflóann 
að austan, en hann að vestan. Ég hafði 
skutl að honum niður að Helluvaði, en við 

bjuggum þá í tjöldum hjá Arnarvatni móts 
við Geldingey. Ég varð ekki var en hann 
veiddi hvern boltafiskinn á fætur öðrum og 
fyllti kvótann (10 eða 12) á stuttum tíma, 
allt stórir drekar. Hann nennti ekki að bíða 
en ég var enn að basla. Hann setti aflann í 
laxapylsu og gekk af stað með þessa rokna 
veiði eftir þjóðveginum. Margir stönsuðu 
til að skoða aflann og ég held að kallinn hafi 
notið sín. Hann var búinn að ganga drjúg
an spöl með pokann á öxlinni þegar ég kom 
á bílnum og sótti hann. 

Kastkennsla Ármanna 1975 eða 1976. Næst stendur Kolbeinn og leiðbeinir ónefndri konu, þá eru Hlynur 
Sigtryggsson veðurstofustjóri, #150, Jón Guðgeirsson læknir, sonur hans og Gísli Sigurðsson læknir.

Gísli Guðmundsson skipasmiður á 
verkstæði sínu við Vesturgötu.
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Bjarni Kristjáns átti til að setja saman 
vísur. Eitt sinn var góður Ármaður sem 
Gísli heitir að veiða í Mývatnssveit, sá var 
ósporlatur við veiðar. Þennan dag var lítið 
að gerast hjá Gísla sem og öðrum en Gísli 
fór hratt yfir og alla leið niður á Svínshrygg, 
en það er dálítið ferðalag og ekki allir sem 
nenna þangað. Þá orti Bjarni: 

Ef Ærhelluflóinn ekkert gefur
og ekki heldur Steinsrassinn.
Gísli ei sína göngu tefur
og göltrast niður Svínshrygginn. 

Ég hafði meiri skemmtun af þessari íþrótt 
Bjarna en stærðfræðiþrautunum sem hann 
lagði fyrir okkur á kvöldvökum. 

Ég man vel þegar Rektorinn varð til, sög
una sem Bjarni sagði í Áróði í fyrra. Við 
byrjuðum við Gaflinn, hann í aðalstrengn
um að austan en ég að vestan. Eftir tvö köst 
kallar Bjarni í mig og segir: „Sjáðu hérna!“ 
Hann vildi að ég sæi hvernig þessi nýja    
fluga dillaði þessu sérlega langa skotti í 
vatn inu. (Kolbeinn hafði gert aðrar útfærsl
ur en þær veiddu ekki eins vel.) Við veidd
um svo niður alla Hofsstaðaey, ég reisti 

fiska um allt á Hólmfríði en Bjarni tók þá 
á Rektorinn og veiddi kvótann fyrir okkur 
báða. Við vild um láta fluguna heita „Gulur 
gald ur“ en Kolbeinn fékk að ráða. 

Sjálfur á ég eina urriðaflugu sem ég veit 
að sumir hafa notað með góðum árangri. 
Dýrið heitir hún. Stefán Hjaltested hnýtti 
hana líka eitthvað en hún var ekki eins 
villt hjá honum og í upphaflegri gerð. Hún 
rataði svo í Veiðiflugur Íslands í útgáfu 
Stefáns, en mér finnst hún veiða best sé hún 
hnýtt svolítið „subbulega“. Stundum sló 
Dýrið Rektornum við. Það gerðist til dæmis 
í Brotaflóanum, þá fór Bjarni á undan en ég 
á eftir. 

Ég veiddi stundum í Blöndu með Steini 
Steinssyni heitnum, dýralækni á Króknum. 
Við Bjarni tókum hann einu sinni með okk
ur í urriðaveiðina í Mývatnssveit. Steinn var 
meiri laxveiðimaður en urriða, hafði þá lítið 
veitt á flugu og hafði aldrei komið   þarna 
áður. Við þóttumst þekkja vel til og kunna 
til veiða en fannst Steinn öruggari með sig 
en efni stóðu til. Svo spyr Steinn hvaða 
flugu hann eigi að nota og ég segi: „Þú skalt 
nota Dýrið og svo byrjarðu þarna fyrir ofan 
brúna þar sem heitir Steinsrass.“ Þetta þótti 
honum með miklum ólíkindum og hélt að 
við værum að atast í sér. En við sögðum 
ekk ert nema það sem rétt og ráðlegt var. 

Af fegurð himinsins
Við bjuggum iðulega í tjaldi eða tjald

vagni. Bjarni Kristjánsson átti einn slíkan 
sem hann gat dregið með sér á bílnum og 
þá fór betur um okkur. Bíllinn var af gerð
inni Citroen DS og jafnan nefndur Graði 
Rauður. Einhverju sinni vorum við að veiða 
fyrir norðan og áttum að byrja í vinnu í 

Í Litlu flugunni: Jón Pedersen og Erling Kristjánsson  meistara hnýtari. 
Ef maður sýndi Erling vel hnýtta eigin flugu sagði hann: 

„Þú hefur ekki hnýtt þetta, ég hlýt að hafa gefið þér hana.“ 

Við Kálfhagahyl í Stóru-Laxá. Faðir kennir syni að þreyta lax. Stefán Örn er 6 ára á myndinni.
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býtið daginn eftir. Við veiddum til tíu um 
kvöldið og keyrðum suður um nóttina. 
Bjarni ók og ég sat frammí hjá honum en 
Kolbeinn og Elli mágur hans sváfu afturí. 
Þegar við komum í Þingið framan við 
Vatnsdalinn, verður dýrð himinsins þvílík, 
eins og menn þekkja af biblíumyndum, að 
okkur fannst ástæða til að nema staðar og 
vekja þá félaga. „Vaknið – sjáið himininn!“ 
Kolbeinn lítur syfjulega upp og segir: „Það 
er verst hvað þetta er óekta.“

Einn alflinkasti laxveiðimaður sem ég hef 
kynnst heitir Árni Guðbjörnsson, og var 
veiðifélagi minn lengi. Hann kastar betur 
en aðrir menn og er afbragðshnýtari. Ég er 
með nokkrar flugur eftir hann sem stofus
táss heima hjá mér. Hann er svo drenglund

aður að hann bauð mér alltaf að fara fyrstu 
yfirferð á nýjum veiðistað. Einhverju sinni 
höfðum við Gylfi Pálsson fengið Bílds
fellið og buðum Árna með en hann komst 
ekki fyrr en eftir hádegið því honum hafði 
áskotn ast leyfi í Elliðaánum fyrir hádegi. 
Hann var óvanur að veiða þar og átti ekki 
heppilegar flugur svo hann leitaði til mín 
um flugur og ráð. Veðrið var eins og best 
getur orðið, skúraskin. Ég gat látið hann fá 
box með flugum og ráðlegg honum að nota 
ljósu flugurnar þegar sólin kemur fram en 
dökku flugurnar þegar þykknar upp. 

Þegar hann kemur austur hafði hann 
fengið átta laxa kvótann og var hinn ánægð
asti: „Ég gerði alveg eins og þú sagðir, setti 
dökku flugurnar undir í sólskininu og þær 
ljósu þegar dimmdi.“ 

(„Til þess eru teoríurnar að láta reynsluna 
kollvarpa þeim.“)

Hann spyr okkur um aflabrögð. Gylfi 
var í miklu stuði og hafði náð sjö eða átta 
löxum. Ég gat ekki státað af miklu en 
sagðist hafa séð lax úti í miðri á svo langt 
úti að ekki þýddi að kasta á hann nema með 
tvíhendu. Árni veiddi eingöngu á einhendu 
en fær tvíhendu lánaða hjá mér og fer af 
stað eftir minni tilsögn. Þetta var í fyrsta 
sinn sem hann kastaði með tvíhendu en svo 
fljótur var hann að átta sig á eiginleikum 
stangarinnar að eftir svolitla stund hefur 
hann náð út þar sem ég hafði séð laxinn og 
það endar með því að hann nær honum. 

Einn veiðifélagi minn, Guðjón Þórir    
Tó m  as son, var svo mikill Sogsmaður að ég 
skrifaði hann stundum „Tómassog“ þegar 
lítið bar á. Hann gaf sér iðulega góðan 
tíma til að landa fiskum þegar öðrum þótti 
sem hann ætti að taka fastar á þeim. Egill 
Kristinsson málari sagði um veiðiskap 
Guðjóns: „Hann Guðjón hefur sérstakt 
affini tet fyrir að veiða stóra laxa. Það vantar 
ekki að hann er góður að setja í þá, en svo er 
eins og hann nenni þessu ekki meir.“ 

Í þessum Sogshópi voru tveir sem áttu 
það til að kasta spæni síðustu mínútur 
hverr ar vaktar þegar ekkert gekk með flug
una. Einhverju sinni vorum við að veiða í 
Bíldsfelli þegar nýja hús Stangveiðifélagsins 
í Ásgarðslandi var nýkomið upp. Guðjóni 
þótti annar kasta spæninum fulllangt yfir 
miðlín una og segir við hann: „Ég ætla að 
biðja þig að brjóta ekki rúðurnar í nýja hús
inu.“

Guðjón var einhvern tíma á leið heim úr 
Soginu með okkur félögunum. Þegar komið 
er í Hveradalabrekkuna opnast þessi dýrð á 
vesturhimninum og við föllum í stafi. En 
Guðjón lét sér fátt um finnast: „Ætli ég sé 
ekki farinn að kannast við þetta.“

Dýrar minningar
Veiðibókin varð þannig til að við Sig       

ur ð   ur, sem vorum alltaf mikið saman – og 
erum enn, vorum að reyna að skrá á lausa 
miða það sem við veiddum. Svo datt öðrum 
hvorum okkar í hug að búa til snyrtilega bók 
til að færa inn veiðina. Við fengum Kolbein 
til liðs við okkur, en hann var drátthagur og 
þekkti til í prentinu, og hann sá eiginlega 
um útlitið. Stefán Jónsson skrifaði formála 
og fékk borgað með nokkrum bókum. 
Frið rik Karlsson, þá framkvæmdastjóri 
hjá Dom us Medica, tók að sér að vera hinn 
opin beri útgefandi og Kolbeinn samdi við 
Odda um að prenta þúsund bækur. 

Það gekk bærilega að koma þessu út en 
verr að fá greitt. Það fylgdi töluverð fyrir
höfn innheimtunni og svolítið angur, en við 
sluppum þó sléttir á endanum. En aðallega 
höfðum við ánægju af þessu, ekki síst af því 
að geta gefið ykkur hana núna. 

Ég var mjög duglegur við að færa í 
bókina í nokkur ár en Sigurður hefur fært 
dagbók alla sína tíð og á marga fallega fiska 
skráða. Bókin hjálpar manni að rifja upp 
minning ar um veiði og veiðifélaga og þegar 
ég lít til baka finnst mér skipta mestu að all
ir þessir menn hafa verið góðir veiðifélagar, 
skemmti legir menn og mikil ánægja að vera 
með þeim. Það er kannski það dýrmætasta 
við þetta allt saman. 

Gæða �ugustangir, hjól og línur sem hafa
sannað sig hjá íslenskum veiðimönnum.

e-mail: joakims@simnet.isegsm: 698-4651  

JOAKIMS

Árni Guðbjörnsson við Hnausa-
streng í Vatnsdalsá með einn af 

þeim stóru sem hann var svo laginn 
að setja í. Laxinn tók Arndilly Fancy 

eftir Megan Boyd, fræga skoska 
hnýtingarkonu sem hnýtti flugur 

fyrir kóngafólk. 

Við Elliðaár. Þegar klukkuna 
vant aði 2 mínútur í níu tók þessi 
Green Butt einkrækju númer 16. 
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Aðalfundur L.S. var haldinn miðvikudagskvöldið 
2.nóvem ber. Á fundinn voru mætti r þrír fulltrúar frá 
SVFR, einn frá Stangaveiðifélagi Pat reks fjarðar SVFP, 
einn frá Stangveiðifélagi Siglfirðinga og fimm full
trúar frá Ármönnum. Venjuleg aðalfundar störf voru 
afgreidd og svo var kjörinn nýr formaður, Viktor Guð
mundsson frá SVFR. Fráfarandi formaður er Reynir 
Þrastarson SVFR. 

Fjöldi þáttakenda á aðalfundi endurspeglar kannski þá stöðu sem 
Landssambandið er í en þar hefur starfsemi verið í lágmarki í næs
tum 2 ár. Ármenn hafa 3 stjórnarmenn í sambandinu en það eru 
þeir Jafet Ólafsson gjaldkeri, Sigbjörn Kjartansson og Árni Þór Sig
urðsson. Áríðandi er virkja þau félög sem utan sambandsins eru og 
auka virkni þeirra sem enn teljast í því. Áríðandi til að stangveiði
menn geti átt einn sterkan málsvara til að berjast fyrir sameigin
legum hagsmunum. 

Til þess að svo megi verða hafa Ármenn lagt fram 
drög að nýjum lögum L.S. til að skýra betur markmið 
og leiðir til að ná þeim. Eins hefur þótt óskýrt hvernig 
hátta skuli innheimtu á félagsgjöldum sambandsins af 
aðildarfélögum og er lögð fram einföld og skýr tillaga í 
því efni. Atkvæðavægi og fjöldi fulltrúa á aðalfundi L.S. 
er einnig skoðaður í þessum drögum að nýjum lögum 
fyrir sambandið. 

Er það von okkar Ármanna að önn ur stangveiðifélög gefi sér tíma 
til að skoða þessar hugmyndir að nýjum lögum og komi með sínar 
athugasemdir og tillögur til að gera lögin enn betri. Það er því ljóst 
að nokkur vinna er framundan hjá nýjum formanni L.S.,Viktori 
Guðmundssyni, við að ná til allra stangveiðifélaga í landinu og 
sameina undir hatti L.S. . Við þá vinnu verður hægt að treysta á 
fulltrúa Ármanna í stjórn L.S. sem munu ekki láta sitt eftir liggja.

Eiríkur #737

Viðhald Ármanna 
 
Að undanförnu hefur staðið yfir málningarvinna í Árós

um.  Mikil vinna liggur á bakvið slíka aðgerð, ekki eingöngu 
með pensli og rúllu heldur einnig í tilfæringu á húsgögnum og 
færsl ur á vegg föstum hlutum svo sem uppstoppuðum fiskum og 
myndum.  Gísli Jón Þórðarson málarameistari # 357 og Hjálmar 
Sæbergsson hús nefndar formaður #594 ásamt húsnefndarmönn
um hafa leitt þá vinnu af mikilli sæmd og ber sérstaklega að 
þakka þeim fyrir þeirra framlag.  Stjórn Ármanna lítur á við
hald fast eigna félags ins sem mikilvægan þátt í rekstrinum svo 
verð gildi þeirra haldist um ókomna tíð.  Meðal annars stendur 
til með hækkandi sólu að skipta út skemmdum rúðum í Dug
guvoginum og endurnýja gólfefni í veiðihúsinu við Hlíðarvatn. 

Stjórnin

Breyttir Ármenn
Ný félagaskrá verður gefin út í byrjun næsta árs. Því vill stjórn félagsins beina þeim 
vinsamlegu tilmælum til félagsmanna að koma nýjustu upplýsingum um aðsetur, síma 
og tölvupóstfang til stjórnar á netfangið armenn@armenn.is. Ekki er ástæða til þess 
arna hafi aðstæður ekkert breyst frá útgáfu síðustu félagaskrár 2010. 
          Stjórnin.

Af vettvangi Landssambands 
Stangaveiðifélaga

Af vettvangi Landssambands 
Stangaveiðifélaga

Það er fallegt við Kleifarvatn á Reykjanesi.
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Nýlega fann Gylfi Pálsson #139 í fórum 
sínum bréf sem sennilega er sent til Ár
manna um miðjan mars 1981.  Þar lýsir 
hann aðdraganda þess að Ármenn tóku til 
leigu Skemmuveg 14 ásamt Skotveiðfélagi 
Reykja víkur.  Hér er brefið birt með leyfi 
Gylfa:

Aðsetur Ármanna og Skotveiðifélags 
Íslands að Skemmuvegi í Kópavogi

Loks hafa Ármenn fengið samastað. 
Síðastliðið vor tókust samningar milli Er
lings Lúðvíkssonar slökkviliðsmanns ann
ars vegar og Ármanna og Skotveiðifélags 
Íslands hins vegar um leigu húsnæðis Er
lings við Skemmuveg 14 í Kópavogi undir 
starfsemi félaganna. Húsnæðið er 60 m2, 
„salur“ niðri en fundarkimi á lofti. Hús
næðið afhenti leigusali frágengið til innrétt
ingar. Mánaðarleigan er nú kr. 900,, hlutur 
hvors félags, en lýtur breytingum bygging
arvísitölu á hverjum tíma. Samningstíma
bilið er 5 ár með rétti til framlengingar á 
sömu kjörum. Húsnæðið var afhent í byrjun 
desember sl. Var þá mynduð húsnefnd og 
í hana kosnir Jens Clausen, Sveinn Inga
son og Valdór Bóasson. Þeir tóku þegar til 
óspilltra málanna við innréttingu og búnað 
ásamt húsnefnd Skotveiðifélagsmanna.

Er skemmst frá því að segja að þeir hafa 
unnið mikið og gott starf á skömmum tíma; 
smíðuð var innrétting í eldhúskrók, komið 
upp hillum fyrir bækur og muni, þiljaðar af 
geymslur fyrir skjöl og önnur gögn félagsins 
og er það mikill munur fyrir stjórnina að 
hafa þau öll á einum stað. Áður voru þau 
dreifð á heimilum stjórnarmanna og jafnvel 
fyrrverandi stjórnarmanna. Þess skal getið 
hér að allar fundargerðarbækur félagsins 
eru komnar í leitirnar – áður voru sumar 
þeirra óvísar.

Smekkleg húsgögn voru keypt og félags
menn hafa lánað skreytingar á veggi og 
munar þar mest um hlut formanns  Skot
veiði félagsins, Sverris Sch. Thorsteins sonar. 
Þessir hlutir eru aðeins til láns og munu vík

ja fyrir gripum sem tengjast veiði skap. Þegar 
hafa borist gjafir frá Agli Ó. Kristinssyni 
og Kristjáni Kristjánssyni, inn rammaðar 
úrvals flugur, og er heitið á aðra félagsmenn 
að minnast staðarins og láta eitt hvað það af 
hendi rakna sem hengja mætti á veggi og 
hafa til skrauts og eftirtektar; gömul veiðitól 
– stengur, hjól eða annað – myndir væru 
einnig vel þegnar.

Þá hefur stjórnin heitið á þá félagsmenn 
sem í sumar veiða stærstu fiskana; bleikju 
stærri en fimm pund, urriða eða sjóbirt
ing yfir tíu pund og lax tuttugu og fimm 
pund eða þyngri að gefa þá til upp stopp un
ar. Félagið greiðir kostnaðinn en fisk arnir 
– og þar með veiðimennirnir verða gerðir 
„ódauðlegir“. Menn skulu þó muna að taka 
úr fiskunum kvarnirnar og af þeim hreistur 
og senda Veiðimálastofnun til rannsóknar.

Húsakynnin voru tekin í notkun miðviku
daginn 10. febrúar sl. með stjórnarfundi, 
síðan var húsið opið til fluguhnýtinga. Þeir 
sem ekki hnýttu undu sér yfir kaffibolla. 
Tæplega þrjátíu manns mættu og áttu góða 
kvöldstund. 

10. mars var svo aftur „opið hús“. Þá kynnti 
Guðmundur Árnason nokkrar flugur sem 

hann hnýtti á staðnum, sagði sögu þeirra og 
ræddi almennt um flugur, gerðir þeirra og 
eðli. Góður rómur var gerður að máli hans. 
Þá sýndi Erlendur Eysteinsson gullfallega 
kvikmynd um fluguveiði.

Næstu fluguhnýtingakvöld verða 24. mars 
og síðan 21. apríl en önnur miðviku dags
kvöld verður staðurinn alltaf opinn kl. 20
22 og ávallt einn stjórnarmaður til viðtals 
og upplýsingamiðlunar. Félagsmenn eru 
hvattir til að koma í heimsókn, fá sér kaffi
sopa og spjalla. Ýmsir hafa fluguhnýting a
tæki með sér þessi kvöld enda þurfa menn 
að koma sér upp dágóðu flugnasafni því að 
veiðitíminn er skammt undan.

Skotmenn hafa húsið til umráða þriðju
daga og fimmtudaga en Ármenn mánudaga 
og miðvikudaga og hvort félag aðra hverja 
helgi frá föstudegi til sunnudagskvölds. 
Helg in 19.20. er Ármannahelgi. Stjórn
fundir eru á miðvikudögum kl. 1719.

Nafn á staðinn hefur ekki endanlega ver
ið ákveðið. Tillögur þar að lútandi eru vel 
þegnar. Nafnið þyrfti helst að minna á bæði 
aðildarfélögin.

Velkomin í heimsókn.
Með veiðikveðju,GP

Í þá gömlu góðu...

Steypuvinna við Hlíðarvatn 1981.

Úr myndasafni Árósa,  

Þess má geta að síðar fékk félagsheim
ilið nafnið Veiðisel með augljósri teng
ingu við stangveiði og skotveiði. Einnig 
kom Gylfi færandi hendi í Árósa með 
myndir af steypuvinnu við Hlíðar
vatnshúsið 1981.  Myndirnar tók Helgi 
Einarsson #272.  Þetta er sannkallaður 
happafengur fyrir félagið sem er ein
mitt um þessar mundir að vinna við 
skráningu á myndasafni sínu.  Færum 
við þeim félögum okkar bestu þakkir 
og hvetjum félgsmenn til að gramsa í 
gömlum myndum, þá sérstaklega frá 
árdögum félagsins.
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Aðalfundur skal haldinn fyrir 
15. febrúar ár hvert

Hér er vitnað í lög Ármanna og fróðleiksfúsir beðnir um að kynna sér lagakafla þrjú 
og fjögur.  Á næsta aðalfundi ganga  úr stjórn tveir menn. Því  biðjum við áhugasama 
og félagsþroskaða Ármenn um að bjóða fram krafta sína í þágu félagsins og til stjórn
ar setu.  Í fjórða kafla, 14 grein segir svo: „Tillögur til lagabreytinga og stjórnarkjörs 
skulu afhentar stjórninni skriflega fyrir 15. desember og sendir stjórnin félagsmönn
um þær með fundarboði.” 
          Stjórnin.

Uppskriftahornið

Grafinn og kryddleginn silungur 

Þegar ég var í námi í CIA 1997 (Culinary Institute of America, 
ekk ert leynilöggutengt) grófum við „Gravad Loks’’ að hætti Chef 
Dave Smythe, mikils spekings í hinu svokallaða kalda eldhúsi.  
Hann var með sínar kenningar um graflaxinn, að nafnið kæmi 
úr latínu og stæði fyrir „Jumping fish’’ eða „Stökkvandi fiskur’’.  
Skemmti leg kenning en sagnir frá miðöldum herma að veiðimenn í 
Skandínavíu léttsöltuðu lax og grófu hann í malarkamb niðri í fjöru. 
Þaðan gæti nafngiftin verið sprottin.  Hann þótti svo tilbúinn til átu 
þegar hann var rétt að byrja að úldna.  

Kæru félagar, gerið ykkur þann stóra greiða að grafa aflann ykkar 
jafnóðum, ekki frysta fiskinn og grafa hann svo rétt fyrir jólin!  Ekki 
safna spikfeitum silungum í kistuna sem svo á að nota einhvern
tíman einhvernvegin.  Étið þann ferska fisk sem þið viljið strax, 
grafið, reykið eða gefið restina áður en hann fer í ruslakistuna inni 
í geymslu. Frystur, spikfeitur silungur þránar oft eftir 23 mánuði 
og er þá ekki lengur mannamatur. Slægður fiskur geymist í góðum 
kæli eða á ís í 56 sólarhringa, það má því auðveldlega grafa hann 
þegar búið er að ganga frá öllu eftir veiðitúrinn. Mun betra er að 
flaka fiskinn, beinhreinsa, grafa og frysta svo.  Af hverju?  Jú, salt 
og sykur er ekki eingöngu rotvarnarefni heldur brýtur þessi blanda 
líka niður fiskholdið og dregur út hluta af fitunni.  Ekki er verra ef 
menn hafa aðgang að vacuumpökkunarvél, þá erum við að tala um 
geymsluþol fram undir næsta veiðitímabil.

Eftirfarandi þarf að vera til í eldhúsinu heima:
Gott fínt sjávarsalt, sykur(má vera hrásykur), dill, dillfræ, fenn

elfræ.  Ég á alltaf til í boxi blöndu af sykri og salti í hlutföllunum 2 
á móti 1, sykrinum í vil.  Þumalputtareglan er sú að nota 1 hluta af 
sykur/salt blöndunni á móti 45 hlutum af flökum. Dæmi: Ef flak 
af 1 kg bleikju vegur 250 grömm þurfum við um það bil 60 grömm 
af sykur/salt blöndunni.  Setjum flakið í eldfast mót, stráum blönd
unni yfir, þunnt lag við styrtluna en þykkara við hnakkastykkið.  
Síðan þekjum við flakið með dilli og stráum nokkrum dill og 
fennel fræjum yfir.  Lokum forminu með plastfilmu og setjum inn í 
ísskápinn, 2 dagar fyrir smásilung, 3 dagar fyrir stærri silung og lax. 

Ýmsar útfærslur eru til af gröfnum og kryddlegnum silungi.  Má 
þar nefna til sögunnar einiberjaog gingrafinn, aniskryddaðan og 
svo piparrótar/rauðrófukryddleginn.  Nánar um það seinna í vetur.

Dillsinnepssósa úr majónesi þykir minni fjölskyldu best með 
gröfnum laxfiski.  Majónes, sletta af sýrðum rjóma, púðursykur, 
smá dijon sinnep og þurrkað dill.  Hlutföllin? Hef aldrei mælt     
þetta, treysti á góða bragðlauka Ármanna.  Púðursykurinn er 1520 
mín útur að samlagast sósunni þannig að hún verður enn sætari en 
þegar þið smökkuðuð hana nýlagaða.  Gullna reglan er sú að það er 
auðveldara að bæta út í sósuna en að taka úr henni!  Ristað brauð 
og málið dautt.  

Bon appetit!
Ritstjórinn

Þar sem Ármönnum er tamara að veiða og 
drepa silung frekar en að elta uppi rándýran 
laxinn er ekki úr vegi að að nefna það við 
ykkur að það er líka hægt að grafa og krydd
leggja silung!  Já, alveg satt og það er meira að 
segja sáraeinfalt.  Ég man eftir gömlu, góðu 
graf löndunni hans Stebba Hjalt; grænt dill, 
brúnt dill, sykur, salt, pipar og fleira.  Ég man 
líka eftir sögu sem hann sagði mér einhvern
tíman þegar sykur misritaðist sem laukur í 
stóru upplagi af uppskriftablaði sem einhver 
stórmarkaðurinn dreifði fyrir margt löngu 
síðan. Sumsstaðar má ennþá sjá saxaðan lauk 
í graflaxuppskriftum.  Skemmtileg saga sem 
við gerum betur skil síðar.

Góð bleikja til að grafa. Mynd: Valdemar Friðgeirsson
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Laugardaginn 5.nóvember hittust fulltrúar frá öllum stang
veiðifélögum sem hafa veiðirétt í Hlíðarvatni. Erindi fundarins var 
að fara yfir sameiginleg hagsmunamál og ræða það sem hugsanlega 
mætti betur fara. 

Öllum áhugasömum var boðið að veiða án endurgjalds í Hlíðar
vatni 4. september sl. og var sérstaklega vonast eftir veiðimönnum 
er aldrei hefðu kastað í vatnið áður. Voru menn sammála um að 
veiðidagurinn hefði heppnast vel og var það ekki síst að þakka góðu 
veðri. Í hús Hafnfirðinga komu meira en 70 manns og til okkar 
Ármanna komu litlu færri. Ákveðið var að hafa framhald á svona 
opnum veiðidegi á næsta ári og er stefnt á 26.ágúst 2012 en það 
verður auglýst betur síðar. 

Í undirbúningi er lítill bæklingur um vatnið sem mun innihalda 
kort og örnefnalýsingu ásamt góðum ráðum um veiðistaði, veiði og 
flugur sem reynst hafa vel. Bæklingur þessi verður í smáu broti og 
kemst auðveldlega í vasa á yfirhöfnum og veiðivestum svo að hann 
geti verið við höndina þegar þörf krefur. 

Ákveðið var að halda vikulegu eftirliti með húsunum áfram líkt 
og gert var síðastliðinn vetur. Félögin hafa skipt með sér vikum yfir 
vetrarmánuðina til að fara að öllum húsum við vatnið og gæta þess 
að allt sé í lagi. Ármenn hafa ákveðið að setja upp rafræna vöktun 
í sitt hús og nýlegt innbrot í hús Stakkavíkur nú í haust verður til 
að flýta því verki. Tæming rotþróa bar á góma og fyrirhugað er að 

samræma tæminguna við húsin og setja í fastar skorður svo forðast 
megi óþægindi og tryggja hreinlæti við vatnið. Hugmynd um að 
rafvæðast og tengjast  raforkukerfi landsins kom fram. Kostnaður 
við það verk verður kannaður til að hægt sé að leggja mat á kosti og 
galla við þessháttar framkvæmd.

Eftir að veiðitölur höfðu verið skoðaðar þá var ljóst að veiði 
hafði verið undir meðallagi í sumar. Voru ýmsar kenningar um 
hverju væri um að kenna, allt frá sóknarleysi til leti við skráningar 
í veiðibækur. Ármenn hafa séð það svartara eins og sést í meðfylgj
andi tölulegum upplýsingum. Í undirbúningi er að fá fiskifræðilega 
rannsókn á vatninu og fiskunum í því. Hún verður vonandi víðtæk 
og tekur á mörgum þáttum, eins og sjúkdómahættu í vatninu, fæðu, 
flundru, vatnshæð osfrv.   

Til samanburðar við veiðitölur Ármanna þá er hér smá saman
tekt á hvernig öðrum sóttist veiðin í sumar:

Stakkavík er með 2 stangir og 83 fiska veidda. Stærstur fiska var 
3kg/58cm

SVFS er með 2 stangir og  306 fiska veidda. 
Árblik Þorlákshöfn er með 2 stangir og  326 fiska veidda. Stærst

ur fiska var 1,7kg.
SVH er með 5 stangir og 397 fiska veidda. Stærstur fiska var  

2,2kg.
Eiríkur Indriði #737

Vinir vatnsins

Afli eftir mánuðum: 
Maí 157  fiskar
Júní 159  fiskar
Júlí   71  fiskar
Ágúst   69  fiskar
Sept    2  fiskar

Stærstu fiskar 2011:
Austurnes 07. júní 57 cm
Botnavík  15. júní 57 cm
Réttarnes 10. júní 55 cm
Kaldóshólmi 04. sep 53 cm
Botnlangi 25. júní 51 cm
Botnlangi 25. Júní 50 cm
Kaldóshólmi  07. Júní 50 cm

Helstu flugur Samtals
Alma Rún  14
Herdís   10
Killer   10
Krókur   78
Moli   12
Peacock  115
Pheasant Tail  42
Svört púpa  24
Töfrapúpan  14
Watson Fancy  15
Þessi Gráa   9
Teal & Black   8
Peter Ross   6
Mýsla    5
Tailor    5

Helstu 
veiðistaðir   Maí Júní Júlí Ágúst Sept
Austurnes 4 23 1 1 
Austurneshólmar  8 1 1
Botnavík  4 2 40 8 
Botnlangi  8  
Djúpanef 11 7 1 11 
Fóellutjörn 1 1 1 2 
Gamla vör 2 1   
Hjalltangi 3  1 
Hlíðarey  2 5   
Innra nef 4   
Kaldós  7 52 3 31 
Kaldóshólmi 16 10  1 1
Kleifarvellir   8 
Mosatangi 5 2   
Mölin  2 8 1  
Réttarnes 25 23 7 4 
Réttin  3 5   
Skollapollar 69 7 3 1 
Við Brú    4

Samantekt um veiði Ármanna 2011
Ármenn veiddu 458 fiska á þrjár stangir
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Vetrardagskrá í Árósum 2011-2012
Regluleg dagskrá
 Skegg og skott á mánudagskvöldum frá kl. 20-22
 Opið hús á völdum miðvikudagskvöldum frá kl. 20-22
Auglýstir viðburðir
 30. nóvember miðvikudagur Bubbi Morthens og Einar Falur kynna Veiðisögur og Svartá
	 		7.	desember	miðvikudagur	 Aðventukaffi	og	bókaupplestur.	
     Gyrðir Elíasson les upp úr þýðingu sinni á bókinni 
	 	 	 	 	 „Hvernig	ég	kynntist	fiskunum’’	eftir	Ota	Pave	og		 	 	
     Úlfar Finnbjörnsson kynnir nýútkomna bók sína    
	 	 	 	 	 „Stóra	bókin	um	villibráð’’
   4. janúar miðvikudagur Skilalok veiðileyfaumsókna
 23. janúar   Afgreiðsla veiðileyfa
 24. janúar   Afgreiðsla veiðileyfa
 25. janúar   Afgreiðsla veiðileyfa
 28. janúar laugardagur  Þorrablót
	 		1.	febrúar	miðvikudagur	 Viðar	Egilsson	frá	Gallerí	flugur	gestahnýtari
 Febrúar mánudagskvöld Nýliðum leiðbeint við fluguhnýtingar
   8. febrúar miðvikudagur Aðalfundur
	 		5.	mars	mánudagur		 Þurrfluguhnýtingar
 14. apríl laugardagur Vorfagnaður
	 25.	apríl	miðvikudagur	 Meðferða	afla	og	einfaldar	uppskriftir
 28.-29. apríl   Hlíðarvatnshreinsun 

Ýmislegt er í deiglunni varðandi dagskrá opinna húsa í vetur.  
Meðal	annars	mæta	gestahnýtarar,	veiðisvæði	komandi	árs	verða	kynnt	og	sitthvað	fleira.		

Nánari dagsetningar verða auglýstar síðar í Áróði og á heimasíðu Ármanna www.armenn.is

4 versla
nir

Wurth á Íslandi ehf.      Vesturhrauni 5   
wurth@wurth.is       210 Garðabæ      
www.wurth.is       Bíldshöfða 16    
Sími: 530 2000       110 Reykjavík   
Freyjunesi 4       Smiðjuvegi 11
603 Akureyri        200 Kópavogi

Árósum, Dugguvogi 13, 104 Reykjavík, sími 568 6051
Ritstjórn og ábyrgð: Árni Þór Sigurðsson, chefarni@internet.is

Umbrot: Dagur Jónsson. Prentun: Prentsmiðjan Viðey ehf. www.armenn.is / armenn@armenn.isLandsfélag um þjóðlega náttúruvernd og stangveiði með flugu


