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Við Hlíðarvatn
Í fyrrasumar fórum við í veiðiferð að Hlíðarvatni ég og feðgar
tveir úr tengdafjölskyldunni. Litlum sögum fór af aflanum hjá okk
ur en þeim mun meiri sögum af vökum og vosbúð. Kappið var
svo mikið að við reyndum jafnvel að veiða á vöktum.Við skipt
um 170 sinnum um flugur og reyndum flot- og sökk- og jafnvel
„intermediate“línur. Allt kom fyrir ekki. Háðungin var síðan al
ger þegar mávur eða hrafn kom um nóttina og hjó göt á bjórdósir
sem geymdar voru á pallinum. Mikil var gleði eiginkvennanna að
heimta okkur úr þessari glæfraför og ekki laust við að okkur hefði
verið ögn strítt að koma með öngulinn í rassinum.
Eftir svona veiðiferð langar mann að fara aftur og til þess þarf
að sækja um veiðileyfi. Þegar við félagarnir kvöddumst þá var það
fastmælum bundið að við skyldum endurtaka leikinn og hittast að
ári liðnu á bökkum Hlíðarvatns. Svo kom veiðileyfa Áróður, loks
ins. Ekkert heyrði ég í veiðifélögunum fyrr en ég hitti þá í árlegu
jólaboði sem reyndar var haldið í Árósum þetta árið. Þá sagði ann
ar veiðfélaginn mér, sem einnig er Ármaður, farir sínar ekki slétt
ar. Hann hafði sökum vinnu sinnar verið í útlöndum í desem
ber og ekki séð Áróð. Bar hann sig mjög aumlega. Svo aumlega
að ég stökk til og fann auka desemberhefti og rétti honum með
afsökunarorðum um að pósturinn hlyti að hafa klúðrað útburð
inum. Þegar ég rétti honum blaðið, með forsíðuna að honum, þá

runnu tvær grímur á frúnna sem sat við hlið hans. Eftir nokkrar
umræður um væntanlegar sameiginlegar veiðiferðir gat frúin ekki
meir. Hún létti á samvisku sinni og sagðist kannast við þessa for
síðu. Þetta blað hefði komið inn um lúguna á heimili þeirra, í öllu
jólapóstflóðinu. En þar sem blaðið okkar ber þennan fallega bláa lit
og efst trónir nafnið Áróður fór það snarlega og án athugunar beint
í ruslið. Taldi frúin víst að þarna væri komin enn einn pésinn frá
stjórnmálaflokki sem notast við bláa litinn og hann þyrfti ekkert að
skoða frekar á þeirra heimili!!
Svona örlög Áróðs eru ekki einsdæmi og þess vegna geta þeir
félagsmenn sem það kjósa fengið blaðið á pdf formi sent í tölvu
pósti. Endilega bara hafa samband við stjórn og æskja þess.
Að lokum langar mig að þakka þeim mörgu Ármönnum og
öðrum sem ég hef starfað með síðustu árin að hinum fjölbreyttustu
verkefnum. Félagið er ríkt meðan það á svona viljugan og fórn
fúsan hóp sem er alltaf til í stór og smá verk. Án þeirra væri ekkert
félag. Ég óska öllum félagsmönnum gleðilegs veiðisumars.
Eiríkur Indriði #737
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Ágætu Ármenn og góðir gestir
Þá er þorri genginn í garð og því kjörið að lyfta
sér örlítið upp. Dag er aftur tekið að lengja og
sól að hækka á lofti og veður fer senn hlýnandi,
þótt vart sé hægt að kvarta yfir þeirri blíðu sem
einkennt hefur þennan fyrsta mánuð ársins. En
það eru fleiri ástæður til að fagna, því hver dagur
ber okkur nær nýju veiðivori,-sumri og –hausti.
Á hugann leita góðar minningar frá fyrri árum
og það er ekki laust við að eftirvænting geri vart
við sig þegar veiðikassinn er dreginn fram og
búnaðurinn skoðaður og yfirfarinn.
Og svo sest maður í þægilegan stól og reynir
að rifja upp hvernig þetta byrjaði allt saman,
hvenær veiðieðlið vaknaði. Ekki var ég hár í loft
inu þegar ég fór að sniglast eftir bökkum Tjarn
arinnar með sigti í annarri hendi og glerkrukku
í hinni. Aumingja hornsílin flýttu sér í skjól und
ir steinum þegar skuggar krakkanna í hverfinu
færðust yfir vatnsflötinn, en mörg enduðu samt
ævina í glasinu góða. Heima voru svo gerð
ar ýmsar tilraunir; hversu lengi lifir síli í köldu
vatni, eða volgu? Lifa þau lengur ef þau eru fleiri
í glasi? Hvernig líður hornsílum í baðkari? Nafn
bókarinnar Vísindi byggð á tilraunum, sem ég las
í menntaskóla, rifjaði oft upp þessar rannsóknir á
lífsvilja hornsíla.
Seinna lá svo leiðin niður að höfn. Við keypt
um færi hjá Ellingsen á horni Tryggvagötu og
Pósthússtrætis, og jafnvel einhverja öngla og
sökkur. Ef ekki var til beita var reynt að húkka,
og sumir voru ansi flinkir í því. Annars var notuð
beita, oftast einhver fiskafgangur úr Fiskhöllinni,
og voru sumir snjallir í að sökka rétt og koma
agninu beint fyrir framan nefið á fiskinum. Þessi
fyrstu kynni af sjónrennsli hafa vafalítið hjálpað
mörgum síðar meira í maðkaveiði.
En vendipunkturinn kom þegar ég var sendur
í sveit. Bærinn átti veiðirétt í Svínavatni og þar
voru lögð net. Þegar vitjað var um netin fengum
við stöku sinnum að fljóta með og taka nokkur
köst með spón á meðan kaupamaðurinn hugaði
að netunum. Það var á einu af þessum dásamlega
fallegu sumarkvöldum sem við fórum fjórir til
veiða og urðum fljótlega varir við fisk. Svo sjáum
við að Valdi var kominn með gengbogna stöng
og rétt á eftir vippaði hann spriklandi urriða upp
á bakkann. En áfram hélt samt slagurinn og við
skildum ekkert í þessum gusugangi. Valdi, hvað
ertu að gera, kallaði einhver og hann svaraði um
hæl: Ég er að drekkja helvítis fiskinum.
Stundum komu gestir í heimsókn sem voru
gefnir fyrir veiði. Sérstaklega var einn lunkinn
sem hafði unnið hjá Rafmagnsveitum ríkisins.
Eitt sinn setti hann í stóran fisk í Svínavatni en
náði þó að hala hann að bátnum, en þar brást
stöngin og brotnaði í tvennt. Hann fálmaði
örvæntingarfullur eftir einhverju í botni bátsins
og greip svo utan um skrúfjárn, sem rafvirkjar
hafa gjarnan í seilingarfjarlægð, og lagði til laxins
sem spriklaði í lausu lofti rétt við borðstokkinn.
Lagið kom í tálknin og hann var ekki seinn á sér
að kasta fiskinum upp í bátinn. Lax gengur upp
í Svínavatn og svo upp í Svínadalsá þar sem eitt
hvað af honum hrygnir vafalítið. Á haustin setti
sonur bóndans stundum í fiska við brúna fyrir
neðan Auðkúlu, en þá var ég alltaf farinn suður í
skóla og missti af þeirri sælu að fá glíma við lax.
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Upp í fjalli voru einnig tvær tjarnir sem gátu
geymt heil ósköp af sprækum fiski og ferðirnar
þangað gátu orðið mikil ævintýri. Við fórum
ekki nema í örfá skipti á hverju sumri en komum
iðulega með góðan slatta af 2-3 punda bleikju til
baka, og töpuðum þó eitthvað af aflanum á leið
niður fjallið. Ég fór þangað aftur fyrir nokkr
um árum. Það var sólríkur dagur og þegar við
komum upp í Skálar sá ég vötnin tvö ekki fyrst.
Endurkastið var svo mikið að þau voru græn á
lit og alveg spegilslétt. Það var ekki fyrr en ég
heyrði í fisknum stökkva og sá hringina á vatn
inu að ég áttaði mig á því hvar vatnið byrjaði og
móinn endaði. Við köstuðum nokkrum flugum
á þær, en bleikjurnar gerðu ekkert annað en
stökkva yfir flotlínuna, stundum margar í einu.
Annars mótaðist afstaða heimilisfólksins
nokkuð af því sem Skotinn Stewart lýsir í bók
sinni um íslenskar veiðiár sem Einar Falur þýddi
og út kom árið 2011:
Þegar ég fyrst heimsótti landið árið 1912 hafði
enginn Íslendingur sem ég heyrði um veitt fisk
íþróttarinnar vegna, nema kannski nokkrir
strákar. Að nokkru leyti var þetta vegna þess
að fáir áttu tíma aflögu, en líka vegna þeirrar
almennu skoðunar að fiskur væri matur og því
minni tími sem færi í að sækja mat fyrir heimilið,
því meiri tími væri til að sinna öðrum og brýnni
vandamálum. Þess vegna var netið hið sjálfsagða
veiðitæki fyrir fisk.
Veiðitæki okkar voru stuttar kaststengur og
lokuð hjól, við skildum eiginlega ekki hvernig
hægt væri að nota opin hjól, línan hlyti alltaf að
flækjast. Fluguhjól og –stöng höfðum við aldrei
heyrt minnst á. Og það var heldur ekki búnaður
sem mikið fór fyrir í Napp och Nytt, biblíunni
okkar sem við lásum upp til agna. Sumt af þeim
vörum var svo hægt að skoða betur í Veiði

manninum. Líklega hefur úrvalið af veiðivörum
almennt verið lítið á þessum árum, þótt það
hafi samt vafalaust verið mun betra en um 1950
þegar áðurnefndur Stewart skrifaði bók sína.
Hann segir:
Sökum ýmissa efnahagslegra ástæðna hefur
verið lélegt framboð á stangveiðibúnaði í versl
unum í Reykjavík. Kapp íslenskra veiðimanna
er slíkt að þeir reyna að kaupa veiðafærin af er
lendum veiðimönnum sem koma til landsins.
Mér hafa verið boðin fjörutíu pund í veiðistöng
sem ekki var fjögurra punda virði. Ekki er rétt að
selja búnað á þennan hátt, það væri að níðast á
gestrisni.
Áhuginn á veiðunum dofnaði er leið nær tví
tugu, aðrir hlutir voru frekari til tímans, en svo
tók hann aftur að glæðast með batnandi efnum.
Við þekktum þá mann sem rak veiðibúð og seldi
að auki veiðileyfi, leyfi í exklúsívar ár sem hann
gaukaði eingöngu að góðvinum sínum. Ein slík
á var austur í Landbroti og þangað héldum við
eitt sinn tveir. Það tók dágóða stund að finna
veiðisvæðið, en okkur kom það svo sem ekkert
á óvart, eðli svona leynisvæða er einmitt það að
vera utan alfaraleiðar og ekki á allra vitorði. Svo
settum við saman og beittum maðkinum og lét
um hann renna rólega niður á. Á bænum rétt hjá
sáum við að maður kom út á hlað og horfði stíft
til okkar, settist svo upp á fjórhjól og ók til okkar
í loftköstum. Við tókum honum fagnandi. Hann
spurði út í ferðir okkar og þegar honum var tjáð
að við værum með leyfi setti hann alveg hljóðan.
Leit svo upp og sagði hissa: Er hann farinn að
selja veiðileyfi í þetta?
Einhverju sinni spurði ég vin minn, sem er
ættaður frá Húsavík, hvort hann langaði ekki
að koma með okkur í veiðiferð. Hvert ætlið þið,
sagði hann og þegar ég sagði honum það, leit
hann á mig hálfhneykslaður á svip og sagði með
þunga: Ég veiði bara í Þingeyjarsýslu. Já, auðvit
að. Hvernig gat mér dottið annað í hug. Auðvitað
veiðir fólk sem kallar dalinn sinn Aðaldal hvergi
nema akkúrat þar. Annars er merkilegt að þessi
ættbálkur skuli vera kallaðir Þingeyingar, en ekki
Aðalmenn, eða einfaldlega Aðall.
Annars er ekki hægt að hæðast að Þing
eyingum sem eru svo heppnir að hafa greiðan
aðgang að einni fegurstu á landsins, Laxá. Þeir
eru margir, meðal annars hér inni, sem hafa átt
sannkallaðar töfrastundir á bökkum henn
ar.
Þegar veiðistaðirnir eru nefndir á nafn kemur
torkennilegur glampi í augu sumra og hjartað
tekur að slá örlítið örar. Sennilega er ég einn af
fáum sem hef veitt þar, og það meira að segja
tvisvar, án þess að smitast af Laxárveikinni. En
þá ber að hafa í huga að þegar leiðir okkar lágu
saman hafði ég ekki lært með flugustöng að fara,
og árangurinn var eftir því. En eftirminnileg
ar voru ferðirnar samt. Þá fyrri fór ég með vini
mínum sem þá átti heima á Akureyri. Við áttum
hálfan sunnudag og hálfan mánudag, og skem
mtum okkur vel kvöldið áður í Sjallanum. Segir
fátt af okkur fyrr en eftir hádegi þegar við ætl
uðum að leggja af stað. Ég var með allt mitt dót
klárt, vinur minn henti einhverju saman í tösku,
náði í svefnpoka og tjaldið og svo var lagt af stað.
Við komum við hjá Hólmfríði og þá spurði hún

hvort við værum að koma frá Akureyri. Við játt
um því. Ég var beðinn um að segja ykkur að þið
gleymduð tjaldhælunum. Jæja, fallega byrjar það
hugsaði ég með mér, en hún átti hæla sem hún
lánaði okkur. Við tjölduðum og byrjuðum svo að
græja okkur og þá fór vinurinn að verða dálítið
undarlegur á svipinn. Hann hafði sum sé gleymt
nær öllu veiðidótinu og fatnaði, en hann tók sig
ansi vel út á bakkanum á svörum jakkafötum og
í blankskóm. Og auðvitað veiddi hann eina fisk
ferðarinnar, á stöngina mína.
Hinn túrinn var nokkrum árum síðar. Við átt
um einn dag, frá morgni til kvölds, og vorum að
taka saman dótið um kvöldið þegar við áttuðum
okkur á því að við höfðum engin flugnanet.
En því var reddað í snarheitum; netið skorið af
barnavagninum fyrir utan og þóttumst við nú
góðir að hafa slíka vörn gegn mývarginum. En
ósköp reyndust sú vörn haldlítil, og skelfing féll
flugunum vel við mig í sólinni og logninu. Þegar
ég kom til baka um kvöldið taldi ég 53 bit í andliti
og höfði. Verst var ástandið á enninu; þar var eins
og ein mýflugan hefði gengið þvert yfir það og
stungið í hverju spori. Fílamaðurinn leit betur út
en ég.
Svo liðu árin og ekkert var veitt en sunnudag
einn vaknaði ég upp af værum svefni, strauk fast
hendinni um kinnina og mælti: Víst er mark að
draumum. Sagði svo konunni að ég yrði að læra
að kasta flugu. Nákvæmlega hvað mig dreymdi
get ég ómögulega munað en nokkrum dögum

síðar hófst vegferðin um kynjaveröld veiði með
flugu sem með tíð og tíma skolaði mér í mildan
faðm Ármanna.
En hvenær ætli fluguveiðar hafi fyrst hafist?
Jú vissulega eru árþúsundir frá því mannskepn
an fór að veiða fisk sér til matar, en það var ekki
fyrr en löngu seinna sem maðurinn byrjaði að
tileinka sér þessa göfugu íþrótt. Hinn rómverski
Ælian segir frá því í bók sinni um Eðli dýra, sem
kom út á annarri öld, að í Makedóníu, á milli
borganna Boræa og Þessalóníku, renni áin Astr
æus og í henni sé stofn af afar sérstökum dopp
óttum fiski. Sá nærist að miklu leyti á flugu sem
hvergi fyrirfinnist nema þarna. Hún sé á stærð
við mýflugu, á litinn eins og vespa og suði eins og
býfluga. Flugan rétt svífi yfir ánni og hoppi um
á yfirborði hennar. Þegar fiskurinn sjái fluguna
setjast, syndi hann varlega aftan að henni og
passi sig á því að gára ekki vatnið. Svo opni hann
kjaftinn og sporðrenni flugunni. Þótt veiðimenn
þekki þettta noti þeir ekki flugurnar fyrir beitu,
því ef mannshöndin snerti þær tapa þær sínum
eðlilega lit, vængir þeirra visni og fiskurinn líti
ekki við þeim. En veiðimennirnir eiga ráð undir
rifi hverju. Þeir vefja blóðrauða ull um öngul og
festa tvær fjaðrir sem teknar eru úr hálssepa hana
og eru á litinn eins og vax. Þeir nota sex feta stöng
við veiðarnar og sex feta langa línu. Svo kasta þeir
flugunni út á vatnið. Liturinn bæði æsir og tryllir
fiskinn og hann skellir sér á hana, en þegar skolt
ar hans læsast um fluguna áttar hann sig ekki

á því fyrr en um seinan að hér eru brögð í tafli,
öngullinn stingst á bólakaf og sá doppótti situr
fastur á færi veiðimannsins.
Ekki er vitað með vissu hver þessi ágæta á er,
hún virðist ekki lengur renna þar sem hún gerði
áður. En hitt þykir mönnum trúlegra að fiskurinn
sem um ræðir hafi verið silungur. Auðvitað.
Þótt fluguveiði sé fyrst getið í Makedóníu er
ekki þar með sagt að þarlendir hafi verið fyrstir
til að veiða með flugu. En það gæti þó alveg eins
verið. Og hvernig barst þá þekkingin til annarra
landa? Hugsanlega hefur fiskisagan um þessa
gjöfulu veiðitækni flogið, eða þá að einhverjir
sem stunduðu veiðarnir hafi farið landa á milli
og kynnt tæknina fyrir öðrum þjóðum. Hvur
veit, kannski voru liðsmenn í her rómverja með
flugustangir með sér þegar þeir lögðu undir sig
vestur-Evrópu. Kannski voru þeir með þessa
romsu er þeir tóku til búnaðinn fyrir næstu her
ferð; skór, legghlífar, brynja, hjálmur, skjöldur,
sverð, flugustöng.
Enda þótt áðurnefndur Stewart segi að um
miðja síðustu öld hafi verið litið á erlenda
stangveiðmenn sem furðufugla, og að Íslend
ingum hafi fundist það furðuleg staðreynd að
þeir væru reiðubúnir að eyða talsverðu fé og
tíma að auki til að stunda endurtekningarsama
og frekar þreytandi iðju, og skemmta sér við það,
er víst að vitneskja um fluguveiði hefur lengi
verið kunn hérlendis. Í Njálu segir t.d. frá því að
Þorvaldur hinn veili hafi sent orð Úlfi Uggasyni
að hann skyldi fara að Þangbrandi biskupi, sem
þá var að kristna landið, og drepa hann, en Úlf
ur svaraði að hann ætlaði ekki að gína við flugu
hans.
Við sem hér sitjum inni stöndum í mikilli
þakk
arskuld við útlendingana, einkum Breta,
sem hingað byrjuðu að koma á 19. öld. Af þeim
lærðu flestir Íslendingar að kasta flugu. Eflaust
hefði íþróttin borist til landsins með öðrum
hætti, en ásókn útlendinga í íslenskar veiðiár
var þýðingarmikil fyrir vöxt og viðgang þeirrar
íþróttar að veiða vatnafisk á flugu.
En nú er mál að linni og þá er rétt að enda á
þessari vísu eftir Kristján Einarsson:
Þú gleymir aldrei eins og þá,
er engdri flugu lax við brá.
Er stangarokkur titrar, teygist
en teiningur að hjóli beygist,
en reiður fiskur rákir strikar,
og roðast vatn, af silfri blikar,
af bleikum kviði, baki, sporði,
þá byltist vatns í yfirborði.
En hjólið urrar hægt og hnökrar,
af hamförunum brestur, kjökrar,
þig veiðimaður lífið lystir
þó líkur dauða ef fiskinn misstir.
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SÖLUSTAÐIR:

flugustangir

Veiðiportið í Reykjavík,
Flugukofinn í Keflavík
og Veiðivörur.is á Akureyri
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Rabbað við Ármann númer 314
um afdrifaríkan vorfagnað,
gúlp á Hlíðarvatni og frumherja
í fluguhnýtingum
sjóinn og kannski stolist í ána -- það var stundum gert. Eitt sumar
vorum við inni í Álftafirði og þá var þar torfa við Frostabryggjuna, og
silungur allt sumarið. Þarna komumst við að því sem ég lærði síðar að
silungurinn leitar ekki langt frá heimaslóðinni, fiskurinn var í ánni í
fjarðabotninum og leitaði ekkert lengra en þetta rétt út í fjörðinn, og
það var ekki bara bleikja heldur líka sjóbirtingur, eða urriði.
Svo komu unglingsárin og þá hætti maður að veiða en fór að gera
eitthvað annað.
Við erum átta bræðurnir, en ekki nema fjórar stelpur. Á þess
um árum var Fiskifélagið með námskeið og veitti réttindi upp að
ákveðnum hestaflafjölda en svo var ég í smiðjum þess á milli, var í
þessu véladrasli ekki alltaf úti á sjó. Það var harðsótt frá Ísafirði, -- og
nú verður Ólafur alvarlegur á svip, -- sólarhringurinn dugði varla í
róðurinn, það var svo langt að fara. Ég sagði seinna að ég færi ekki
óbundinn út í bát frá Ísafirði, en það dugði ekkert annað. Það munar
góðum klukkutíma að komast á miðin frá Bolungarvík.
Fjölskyldan flutti svo öll meira og minna suður, foreldrar mínir
1970. Ég flutti reyndar aldrei suður, ég bara skrapp, og gleymdi að
koma til baka. Seinna reri ég frá Þorlákshöfn í fjörgur ár en hætti vorið
1973 eftir þann fræga gosvetur í Vestmannaeyjum, þá var ég búinn
að fá nóg af þessu. Ég fór að vinna í Straumsvík 1975 og var þar allar
götur þar til ég hætti að vinna.

Þeir sem sækja vorfagnað Ármanna bíða spenntir eftir happdrættinu. Þá eru menn farnir að iða í skinninu eftir að komast á
veiðislóð og geta vel hugsað sér að vinna eins og eitt veiðileyfi, ef
til vill háf, stöng eða hjól, en verða alsælir með nokkrar flugur,
klippur eða kælibox. Útdrættinum er stýrt styrkri hendi af einum af okkar höfðinglegu félögum sem flestir vita ekki annað
en heiti Óli skeggur. Skeggið er nú orðið grátt en fasið er fjörlegt
og ögn gáskafullt, og börnin laðast að þessum góðlega afa frá
Ísafirði sem gæti verið jólasveinn í frístundum sínum.
Ólafur Óskar Jónsson vélstjóri fór ungur til sjós og starfaði lengi hjá
álverinu í Straumsvík en er nýhættur og hefur meira en nóg að gera
við að sinna áhugamálum sínum, fjölskyldu og vinum. Tíðindamaður
Áróðs náði í skottið á Ólafi á kaffihúsi inni í Faxafeni. Óla líst ekki
á handtökin þegar tíðindamaður stillir upptökutækið og lætur eina
sögu fjúka um það efni:
Einhverju sinni á þingi Landsambands stangveiðifélaga tókum við
Svend Richter (#349) að okkur að vera fundararitarar, og áttum að
sjá um að taka upp allan fundinn. Ég hafði einhverjar áhyggjur af að
tækin væru ekki rétt stillt, að við værum ekki að taka upp fundinn,
heldur upp úr útvarpinu. Rósar Eggertsson (#631) var tækjastjóri og
hann fullvissaði mig um að allt væri í lagi, og við létum tækið ganga
fram að kaffi. En þá kom í ljós að tækið hafði tekið upp rás tvö, en
ekkert af fundinum.
En þá að efninu …
Veiðiferillinn byrjar hjá mér heima á Ísafirði, á bryggjunum. Síðan
eignaðist maður stöng og þá var hjólað inn í fjörð og kastað þar í
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Það þarf stundum að taka fram græjurnar í sumarbústaðnum.

Snemma náði ég í stúlku frá Stöðlakoti í Fljótshlíð, þar sem við
eigum nú griðastað. Meðan ég var á sjónum lögðum við oft leið okkar
austur. Á leiðinni sáum við stundum menn vera að veiða og þá hafði
ég orð á því að þeir hefðu ekki mikið að gera þessir piltar, að standa
þarna með prik.

Ólafur stendur með prik við Grímsá

Þegar ég kem í land 1973 asnast ég með félaga mínum að veiða og
framhaldið er þannig að ég hef verið að veiða síðan, en við fórum
upp á Holtavörðuheiði og mokfiskuðum, og þar með var teningunum
kastað. En ég fékk að heyra það að nú hefði ég tíma til að standa með
prik.
Fluga Ármanna tekin
Ég kynntist Ármönnum fljótlega en góður vinur minn og félagi
var í Ármönnum, Jón Stefánsson (#70), og við fórum saman norður í
Laxá 1974 eða 1975. Það verður að segjast eins og er að inntökugjaldið
heillaði mig ekki, frekar en marga aðra. Árið 1973 var það 25 þúsund
krónur (gamlar) og það var dálítið mikið. Í fyrstu lögunum og lengi
síðan var ákvæði um að inntökugjaldið skyldi ávallt vera tífalt árgjald,
og þetta hélt niðri árgjöldum; mönnum flökraði við að hækka þau
mikið því þá kæmi enginn inn.
Ég fór að vinna í Straumsvík haustið 1975 og þar voru auðvitað
veiðikallar sem maður kynntist og í tengslum við starfsmannafélagið
í Straumsvík var veiðiklúbbur og hann var ekkert lítill því við vor
um einu sinni með 150 félaga, og vorum með á á leigu – Krossá á
Skarðsströnd, í ein tólf ár, og hún þykir góð í dag. Ég fór svolítið um
með stöngina og tjaldaði nokkrum sinnum við Kleifarvatn með strák
ana mína strax og þeir gátu haldið á priki.
Svo gerist það að við fáum Kolbein Grímsson til okkar að segja
okkur til í fluguhnýtingum og þá fór boltinn að rúlla aftur í áttina
að Ármönnum. Ég gekk í Ármenn 1981 og hef ekki hugsað mér að
yfirgefa þá í bráð.
Í álverinu unnu Jens Clausen (#251), félagi minn frá barnæsku, og
Guðjón Tómasson (#210), báðir í Ármönnum. Guðjón var nánast
stofnfélagi eða munaði litlu. Ég gekk í félagið 1981 en var fyrst skráður
í félagatalið 1982. Þá var svolítil gróska í þessu. Menn höfðu miklar
hugmyndir og væntingar.
Félagið kom mér þannig fyrir sjónir að þarna væri eitthvað sem
mér fannst gott, ákveðin stefna og staðfesta. Ég var þá svona að byrja
á fluguveiði. Ég var aldrei sjálfur verulega hrifinn af beituveiði þótt
maður væri alinn upp við þetta og hefði verið á sjó, þá var aldrei svo
ég hefði frá miklu að hverfa, eða saknaði neins.
Um þetta leyti var félagið rétt að byrja í Kópavoginum, gæti hafa
byrjað þar um 1980 ásamt Skotveiðifélaginu og var að byrja með opið
hús. Jens Clausen sá um það og fljótlega eftir að ég kom fór ég að rúlla
inn í þetta og hef ekki losnað síðan. Við vorum með alla stóra fundi úti
í bæ, suður í Kópavogi í sal sem sjálfstæðismenn áttu. Ef ég leita vel á
ég helvíti góða mynd af manni sem er að halda ræðu undir merki sjálf
stæðismanna, það er Árni Gunnarsson þáverandi krataþingmaður og
Ármaður. En okkur þótti ekki gott að fara út í bæ með alla fundi.

af fullt hús. Þarna komust um 60 manns þótt plássið væri lítið. Setið
var alls staðar og oft fjörugt og gaman. Lítið húsnæði heldur mönnum
saman. En svo fannst okkur þetta ekki nógu gótt gagnvart öðru starfi.
Afdrifaríkur vorfagnaður
Þarna höldum við vorfagnaðinn fyrst, sem þá reyndar hét ekki
„vorfagnaður“, heldur „kynning á veiðisvæðum“. Þá var þetta yfirleitt á
laugardögum eftir hádegið, og svo fóru að koma þarna inn smáatriði,
fyrirlesari og happadrætti, sem enn er við lýði.
Svo erum við einu sinni með fagnað og þá var þetta meira eins og
vorfagnaður, í sal sem Templarar áttu uppi í Mjódd. Þá vorum við
búnir að fá þrjá eða fjóra menn til að koma og halda tölu, og meira að
segja búið að útbúa flugu í ramma sem einn þeirra átti að fá en Skúli
Kristinsson (#300) hnýtti. Flugan hét Ritstjórinn og sá sem átti að fá
hana var þá ritstjóri Þjóðviljans, Össur Skarphéðinsson. Hann lét ekki
sjá sig. Haraldur Stefánsson slökkviliðsstjóri á Keflavíkurflugvelli var
annar og átti að tala um sínar flugur, og hann mætti ekki heldur – en
ég man nú ekki hverjir voru fleiri.
Milligöngumaður milli tveggja eða þriggja þessara manna var
Gunnar Bender, og hann var strákgreyið alveg að fara á taugum, það
mætti enginn. En þannig vildi til að það voru kosningar um vorið og
á hæðinni fyrir neðan voru sjálfstæðismenn og framsóknarmenn með
skrifstofur. Egill okkar Kristinsson (#135) fór niður og spurði hvort
þeir hefðu stolið honum Össuri frá okkur. Ef svo væri mættu þeir eiga
hann, því hann hefði átt að vera uppi á þriðju hæð.
En það sem bjargaði þessum fundi, var að þá var farið að spjalla um
það að kaupa húsnæði. Sigurður heitinn Benjamínsson (#368) og þeir
höfðu fengið augastað á þessum sal í Dugguvogi og þá er samþykkt að
halda fund um málið og fá þennan sal lánaðan. Og það varð húsfyll
ir -- og samþykkt að stjórnin fengi heimild til að kaupa salinn. Þessi
vorfagnaður er sennilega sá afdrifaríkasti í sögu félagsins.
Síðan keyptum við salinn. Svo gerist það rétt eftir að við fáum hann
afhentan að það kviknar í hinum megin við götuna, hjá Sigurplasti
sem þá var þarna. Gluggarnir voru opnir og allt fyllist hjá okkur af
reyk. En út á það fengum við allt nýmálað hjá okkur.
En þetta tókst mjög vel og mikill áhugi hjá mönnum að eignast
þetta. Þetta haust og vetur mættum við þarna og hnýttum flugur, sett
um á spjöld og í box og héldum flugubasar um vorið. Jón Jónsson kom
af götunni og keypti. Ágóðinn rann beint í félagssjóð og við komumst
yfir hjallann.

Spáð í spilin við Hlíðarvatn með Jóni Helga 2012

Jólafundur í Veiðiseli 1984

Á Smiðjuveginum, sem við kölluðum Veiðisel, byrjaði snemma
Skegg og skott og hefur verið allar götur síðan. Við höfðum húsið fast
tvo daga í viku, mánudaga og miðvikudaga, og vorum að hugsa um
fimmtudagana líka því það voru þá sjónvarpslausir dagar, en það var
tómt mál að tala um það því þá var KK vinur okkar (#234) með Litlu
fluguna opna svo það kom ekki til greina.
Það voru margar góðar uppákomur og við fengum fyrirlesara –allt

Menn voru ánægðir með að vera komnir í eigið húsnæði – einir og
þurfa ekki að vera leiguliðar hjá öðrum því sambúðin gekk ekki alltaf
þrautalaust. Einu sinni höfðu Ármenn borgað töluvert af reikningum
sem hrannast höfðu upp í Kópavoginum. Talað var við Sverri Schev
ing, formann þeirra skotveiðimanna, um að þeir borguðu sinn hluta.
Hann vísaði á gjaldkerann, sem mig minnir að hafi heitið Páll Dungal.
Eitthvað gekk það nú illa svo við töluðum aftur við Sverri en hann
sagði: „Æ, látið ekki svona, hann er svo draumlyndur hann Páll.“
Félagsstarfið hefur blómgast síðan og enn er verið að bæta og laga
í Dugguvoginum.
Fagnaðarerindið á Flókagötu
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Félagsskapurinn hittist ekki bara í félagsheimlinu. Það var gaman að
koma í Litlu fluguna hjá KK á fimmtudagskvöldum og laugardögum,
og hitta þar félagsmenn, Þóri heitinn Má (#341 ), Egil málara (#135
) og Guja Tomm (#210 ), sem komu oftar en ekki. Egill sat þarna hjá
honum löngum stundum og var að hnýta. Segja má að búðirnar hafi
verið stór hluti af félagsstarfinu og margir söknuðu þess þegar Litla
flugan leið undir lok þegar Árni Bald keypti.
Sú fræga búð Ármót, þeirra Steina (#120) og Kolbeins (#73) á
Flókagötu, var alveg kapítuli út af fyrir sig. En hún var annars konar.
Þeir vildu ekkert fara í samkeppni við KK og voru ekki mikið með
efni en fluttu inn stangaveiðivörur, og segja má að þetta hafi verið eina
sérverslun fluguveiðimannins um þetta leyti. Blessaðir kallarnir, þeir
kunnu ekki að leggja á og verðlagið var þannig að menn gátu ekki
annað en heillast af því. Þeir voru með góða vöru á sanngjörnu verði
og það sem þeir lögðu sig fram fyrir málstað flugveiðanna. Hugsaðu
þér alla sunnudagana sem fóru í kennslu hjá þeim. Þeir byrjuðu með
Stangveiðifélaginu og Kastklúbbnum og fluttust síðan yfir í Kenn
araháskólann og voru þar allar götur. Þetta var þvílík fórnfýsi að gera
þetta en kannski náðu þeir í viðskipti þarna því menn fóru með þeim
í búðina eftir kennsluna.
Kolbeinn var sagnabrunnur, en Steini var allt öðru vísi – og er –
æringi mikill og gerði grín að öllu og öllum, ekki minnst að sjálfum
sér. Menn höfðu eftir honum ýmis tilsvör. Einu sinni kom til hans
maður og ætlaði að kaupa rautt efni. Steini svaraði: „Ég á ekki rautt, en
ég á blátt.“ „Það passar ekki,“ segir hinn, og Steini þykist verða mjög
undrandi: „Núúú, fiskurinn, er hann nú orðinn litblindur.“ Hann
sagði líka einhvern tíma: „Svo sitjið þið þarna inni í Árósum og eruð
að hnýta og hnýta og hnýta – en veiðið svo bara á Píkokk.“
Þeir fóru stundum í skoðunarferðir á kaupstefnur og þá tók ég að
mér æði oft að standa í búðinni fyrir þá fáeina daga ef þannig stóð
á vöktum hjá mér. Einu sinni var ég þarna hátt í viku því þeir voru
á einhverri stefnu eða sýningu erlendis. Og þá kemur þarna maður,
landsþekktur maður, til að sækja stöngina sína úr viðgerð. Ég get
ómögulega fundið stöngina, sem reyndar var kaststöng, og segi sem
svo að hún sé líklega enn í viðgerð. Steini var þá hættur að gera við
sjálfur því hann hafði ofnæmi fyrir epoxý-efnunum, en annar tekinn
við, inni við Elliðaár.
Maðurinn fer að tauta eitthvað um að hann sé að fara upp í Veiðvötn
með bróður sínum og megi til með að fá stöngina. Ég hef nú orð á því
að hann sé hér staddur í Mekku fluguveiðinnar á Íslandi og það sé nú
tóm della að veiða ekki á flugu í Veiðivötnum. Og á endanum get ég
talað hann svo til að hann segir: „Veldu þá nokkrar flugur fyrir mig,
Óli.“ Og ég gerði það og segi honum að ég hafi sjálfur veitt ágætlega á
flugu þarna. Hann fór sæll og ánægður.
Siðan er nú ekkert, fyrr ég er að labba níðrí bæ eftir helgi og heyri
þessa þrumuraust: „Óli! Ólafur Jónsson!“ og þá segir hann mér frá því
hvað þetta hafi gengið vel með fluguna. Þeir fóru þarna nokkrum sin
num yfir sumarið, þessir bræður ásamt fleirum. Kolbeinn sagði mér
það að nokkru síðar hafi einn bróðirinn komið í búðina og beðið um
þær flugur sem hinn fékk; og hann bendir á eina fluguna þar sem þær
voru í þéttum röðum á spjöldum í borðinu og segir: „Ég ætla að fá
þessa, eina röð af henni, og svo eina röð af þessari og þessari og þess
ari.“ Maðurinn hefur ekki veitt á annað en flugu í Veiðivötnum síðan.

Verið að snyrta veiðihúsið við Hlíðarvatn

Tilraun í fiskirækt
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Það hefur ýmislegt verið reynt í þessu félagi. Einu sinni ætluðum
við að koma upp notalegri veiði í Reynisvatni til að geta æft okkur
við bæjardyrnar, líklega um 1985 til 86. Við fengum fimm hundruð
urriðaseiði hjá Jóni Kjartanssyni austur í Vík og Jón Ísaksson kom
fljúgandi með þau hingað. Ég þekki þetta mál reyndar ekki nógu vel
en vandinn var sá að vatnið lak, vatsborðið sveiflaðist of mikið og við
fengum ekki að gera neitt í því. Þegar Óli Skúla tók við vatninu voru
tímarnir breyttir og þá fékkst leyfi til að laga þetta eitthvað. En við
settum þarna urriða og létum hann vaxa í eitt eða tvö ár og fórum svo
að prufa, og þarna komu upp nokkrir fallegir fiskar. En þetta varð ekki
neitt neitt, hvorki fugl né fiskur.
Hlíðarvatn
Kjölfestan okkar í félaginu er Hlíðarvatn, og verður það vonandi
áfram. Við eigum þarna gott hús á góðum stað. Það hefur verið end
urbætt, stækkað og lagað frá því sem var í upphafi og hefur allt tekist
mjög vel. En ég er áhyggjufullur af veiðinni og ástandinu í vatninu. Ég
man ekki eftir að komið hafi svona niðursveifla áður.
Ég fann hjá mér ljósrit úr veiðbók frá 1987 eða þar um bil og þá
veiddum við 3607 fiska, við Ármenn, yfir sumarið. Vissulega vorum
menn að veiða gífurlega en það þótti lélegur dagur ef menn komu ekki
með tíu fiska á stöng eftir daginn, en sumir voru að taka þarna meira
en 100 fiska á dag.
Ég lenti með puttana í öllu, var lengi í Hlíðarvatnsnefnd og átti þátt
í að setja upp fyrstu rafstöðina. Með mér í nefndinni voru Kolbeinn
og Árni Guðbjörns (#270) og kannski lenti á mér að fara austur og
laga þetta og hitt því ég var oft laus vegna vaktavinnunnar. En við í
Hlíðarvatnsnefnd höfðum alltaf síðasta daginn, 30. september, og í
þetta sinn hefur þetta verið á laugardegi, því Kolbeinn komst ekki. Þá
höfðu Ármenn tvær stangir á laugardögum og sunnudögum og alla
rauða daga, lengi vel, en Hafnfirðingarnir höfðu fjórar stangir þessa
daga. Síðan breyttist það nú.

Dagsveiði fyrir löngu síðan.

Ég kem snemma austur og byrja á Mölinni og þar var ekki neitt
svo ég fer undir hlíðina og þar var bara svona smá kræða. Og svo var
ég kominn þarna sem við köllum Kleifarvelli og Kaldós, og það er
fjandakornið ekkert um að vera. Klukkan var sennilega langt gengin í
tólf þegar Árni kemur austur og spyr hvað ég ætli að gera, en ég segist
bara ætla upp í bíl og fá mér eitthvað í gogginn. Hann segist ætla að
kíkja austur á Möl, og svo kem ég þar eftir svona hálftíma og þá er allur
bílaflotinn niðri á Mölinni, og sumum lá svo á að komast útí að þeir
lokuðu ekki bílunum – og þarna er fiskur eftir öllu. Ég fer náttúrlega
að veiða þarna eins og Árni. Hann þurfti að fara fyrr en ég var áfram til
hálffimm. En ég man að þarna fékk ég þrjá eða fjóra sjóbirtinga í rest
ina, silfurbjarta, ekki stóra en fallega. Og það er mikið búið að hlæja
að tölunni sem ég skrifaði í bókina eftir daginn, en það voru 99 fiskar.
Septemberdagarnir frá miðjum mánuði og út voru þá mjög
eftirsóttir dagar, og menn fengu oft góða veiði. Aðrir sem ekki komust
fussuðu og sveiuðu yfir því að við værum að veiða riðfisk en það var
ekki, menn voru að veiða geldfisk þarna. Ef riðfiskur slæddist með þá
slepptu menn, enda ekki að sækjast eftir honum. En það kom einn og
einn sjóbirtingur á haustin.
Þarna voru þessar torfumyndanir sem menn kannski eru ekki
trúaðir á í dag, svartir flekkir og miklir, jafnvel upp í harða landi.

Þarna á Mölinni útaf Tóftinni eða Bununni, eða við Brunninn, þarna
gátum við labbað út og kíkt og sagt við silungapar: „Já eruð þið mætt
þarna og verið þið velkomin.“
Einhverju sinni komum við til að ganga frá í fallegu haustveðri 3.
október, og þegar við komum upp í Mölvík eða Sandvík fyrir ofan
Kleifarvelli, þá er torfa þarna uppí harða landi. Þá var Pálmi Sigurðs
son (#385 ) kominn með okkur. Hann hafði aldrei séð þetta og fór út
í vegkantinn og stoppaði bílinn til að horfa. En það hrundi eitthvað
úr vegkantinum og út í vatnið og styggði fiskinn. Og það er engin
skröksaga að segja að það kom gúlpur á vatnið þegar torfan fór. Eftir
svona tíu mínútur eða korter kom hún aftur, og vatnið var svo tært
að við sáum hvernig stóri fiskurinn raðaði sér utan með torfunni eins
og hann væri að halda utan um hjörðina. Þetta var stórkostleg sjón.
Síðan fór þetta að daprast og þessar torfur sér maður ekki seinni
árin. Við Stebbi Hjalt (#40) fórum 19. september í fyrra og sáum held
ég einn fisk. Og þá var svona blíðuveður og tært vatnið.
Laxinn spillir
Ástæður þessara breytinga eru margar en laxinn á vafalítið ein
hvern þátt í þeim. Ég held þessu fram og það er ástæða fyrir því. Við
félagi minn, Jón Karl (#415 ), vorum þarna einhvern tíma úti á verönd
hjá Hafnfirðingum, og þá allt í einu grípur Jón Karl í mig og segir:
„Sjáðu þarna …“ Þá var lax þarna rétt undan landi. Þetta var eins og
tundurskeyti sem maður sér í bíómyndum; þarna fór hann eins og
strik vestur um og aftur til baka, ákkúrat yfir þar sem fiskurinn var
með riðstöðvarnar.
Þessi lax villtist úr eldi í Vestmannaeyjum þegar þeir misstu í hafið
tugi þúsunda af laxi og þetta kemur upp í vatnið þarna um haustið.
En enginn vildi hlusta á okkur, ræða málin eða rannsaka hvað þarna
gerðist. Enginn hefur getað sagt neitt um hvað gerðist þarna í vatninu
en ég held því fram að þarna hafi hnignun vatnsins byrjað.
En svo er það hlýnunin; þá kemur þessi græni gróður og hann
tekur súrefni. Mér þykir dapurlegast að þetta skuli ekki neitt hafa
verið rannsakað. Maður getur ekki séð neitt aftur í tímann í lífríkinu
hvað gerðist.

góðir kunningjar og ég fór með honum í vatnið einum tvisvar sinnum
til að merkja og telja. Hann vildi meina að á þessum árum færi fiskur
ekkert til sjávar vegna þess að hann hefði svo yfirdrifið æti í vatninu
sjálfu. Hann sagði að þetta væri líklega annað besta vatn á Íslandi,
næst á eftir Mývatni, hvað það framleiddi mikið af fæðu, og meðan
fiskurinn hefði það þyrfti hann ekki að fara neitt.
Mér finnst líka eins og að um árabil hafi verið voða lítil fluga í
Hlíðarvatni. Hérna áður fyrr, eins og í haust ,var maður að vaða þetta
í mjóalegg í dauðum flugum í fjörunum, og undir hlíðinni sá maður
svartan mökk eins og við Mývatn – og það sá ég einmitt í haust …
Verst að við vitum svo lítið um hvað hefur verið að gerast í lífríkinu.
Vatnsborðið hefur lækkað hægt og bítandi en það hafa ekki orðið
neinar stórar sveiflur. Eftir því sem mér skilst á gömlum félögum
okkar, Kolbeini Grímssyni og Ármanni Sigurðssyni, kom stóri skell
urinn í sama veðri og stíflan við Þingvallavatn brast, 16. júní 1959. Þá
kom rof í grandann og vatnsborðið lækkaði nánast um einn metra, en
þetta þekki ég ekki öðru vísi en í munnmælum eftir Kolbeini og fleir
um. Kaldósinn var þá góður veiðistaður og menn gátu ekkert vaðið
út á hrygginn eins og menn gera núna. Þarna gerðist eitthvað og eftir
þetta verður veiðin miklu jafnari allt sumarið. Menn voru alltaf hreint
síðan með hugann við að styrkja grandann.
Ég kynntist Jóni Jónssyni jarðfræðingi og hann sagði að ef þetta
héldi svona áfram væri möguleiki kannski eftir hundrað ár að Hlíðar
vatn breyttist í opna vík: „Já, Ólafur minn, við búum í lifandi landi,“
sagði hann og klappaði mér á öxlina.
Núna er vorhreinsunin í Hlíðarvatni leikur einn hjá því sem áður
var. Hér áður fyrr var sagt að lengi tæki sjórinn við. Ég stundaði sjó
fram til 1973. Síðustu fjögur árin var ég á skipi frá Þorlákshöfn og við
vorum æði oft að fá í veiðarfærin plastpoka og alls konar dót, og þar
var eitt sem merkt var Guðnabakaríi í Vestmannaeyjum. Við vissum
alveg hvaðan það kom; í Vestmannaeyjum var ruslinu bara sturtað í
sjóinn og þannig var það líka gert í Þorlákshöfn, það var bara farið út
í Hafnarnes og sturtað niður, og menn þekktu ekkert annað. Og stór
hluti af þessu fór alltaf hreint vestur með ströndinni.
Við höfum notið þess hvað hugsunarhátturinn og hirðusemin hef
ur lagast. Hér áður voru þetta margir kerrufarmar af rusli sem við
hreinsuðum og brenndum en nú kemur miklu minna inn í vatnið.

Öndvegisármenn
Félagsstarfið hefur verið með miklum blóma. Þeir sem stýrt hafa
félaginu hafa allir verið miklir öndvegismenn. Gylfi Pálsson (#139) var
formaður þegar ég gekk í félagið en Hreinn Haraldsson (#296) tekur
við af honum. Þegar Hreinn fellur frá tekur Sigurður Benjamínsson
við, sem við höfum áður minnst á. Ármenn eru líklega fyrsta félagið
sem hefur konu í formannssæti, hana Jóhönnu Benedikts
dóttur
(#589)

Ármaður #314 nýtur veru sinnar við Hlíðarvatn
ásamt Jóni Helga 2012.

Göngufiskur hefur alltaf verið lítilll. Við Jón Kristjánsson vorum

Ég veiddi með Sigurði, hann var svo akkúrat maður að ef hann
sagði eitthvað þá stóð það. Hann var maður regluseminnar, til dæmis
boðaði hann stjórnarfundi bréflega með dagskrá og þegar við fórum á
fundina var mönnum haldið við efnið. En síðan mátti spjalla. En hjá
öðrum gat umræðan dregist svolítið á langinn.
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Ármaður #314 deilir veiðigleði sinni með
Analíusi Hagvaag við Hlíðarvatn

Analíus Hagvaag (#352) var einn fremsti hnýtari okkar allra og
brautryðjandi í fluguhnýtingum. Hann arfleiddi félagið að miklu safni
öngla og hnýtingarefnis sem við njótum góðs af hér á mánudögum í
Skeggi og skotti.
Við Analíus fórum saman í Hlíðarvatn af því við áttum sama
afmælisdag, 22. september. Við vorum einu sinni fjórir sem áttum
þennan afmælisdag, en nú eru bara tveir eftir. Analíus er einn sá fyrsti
sem fer að hnýta flugur fyrir almenning og segja mönnum til, og það
er langt fyrir daga Ármanna. Hann er einn upphafsmaður fluguhnýt
inga hér á landi. Hann var í bréfaskiptum við einhverja Norðmenn,
og vildi fá tilsögn eða leiðbeiningar, en menn voru fastheldnir á þessa
kunnáttu í þá daga, en hann komst nú samt yfir þekkinguna og ég
held ég megi segja að Kolbeinn Grímsson hafi byrjað hjá honum.
Ég byrjaði þegar Kolbeinn kom suður í Straumsvík. Hann er guð
faðir okkar í svo mörgu. Hann hafði svo ótrúlega næma tilfinningu
fyrir náttúrunni og bráðinni og þekkti allt umhverfið. Hann sagði
manni til hvert og hvernig maður átti að kasta og það brást ekki. Hon
um þótti gaman svolítið að stuða menn. Í fyrsta skipti þegar hann
veiddi ekki í hreinsun var hann spurður, hvort hann ætlaði ekki að
veiða. „Nei blessaður ég er ekki með veiðidellu.“

Ég get ekki sagt að ég hafi hnýtt neitt sem orð er á gerandi, annað en
það sem aðrir hafa búið til. Það þarf svolítið til að geta sagst hafa hnýtt
nýja flugu, hún þarf að skera sig úr. Þegar Jón Pedersen (#312) fór
fyrst norður í Laxá með Diskódrottninguna tók hann hvern fiskinn á
fætur öðrum. Egill fór að spyrja hann út í þessa flugu sem hann hafði
aldrei áður séð. Jón sagðist hafa hnýtt hana áður en hann fór úr bæn
um. „Nú, þú ert þá höfundurinn,“ sagði Egill. „Það hafa örugglega
einhverjir aðrir hnýtt hana áður,“ svaraði Jón – hann var svo hógvær.
Þá fóru þeir að skoða fluguna betur og spekúlera í litnum. Þeir sáu að
Jón hafði notað eiturgrænan væng, efni sem engir aðrir höfðu notað
– og í framhaldi kom nafnið.
Ég veiddi mikið á Black ghost og önnur eftirlætisfluga var
Flæðarmúsin hans Sigga Páls (#401), sú rauða. Fyrir norðan, í Laxá,
veiddum við mikið á Rektorinn og Hólmfríði en síðari árin er ég
mikið til hættur að nota straumflugur. Í vatnaveiðinni hef ég notað
Píkokk, og Krókinn mikið síðari árin. Ég nota alltaf flotlínu með
intermediate-enda, og nenni ekki að skipta um línu. Ég læt þyngd
flugunnar um að ráða hversu djúpt sekkur.
… og svo ein í lokin
Stefán Jónsson var einn af þessum mönnum sem settu svip sinn
á félagið fyrstu árin. Einu sinni kom ég upp í Elliðavatn og hitti þar
kallinn. Þegar við vorum búnir að heilsast þá kom sagan. Hann var
með þessa gullfallegu bleikju. Þá var hann einbúi og í huganum var
hann búinn að smjörsteikja hana og kominn með vatn í munninn af
tilhlökkun að fara að borða hana. En þegar hann ætlaði að háfa hana
var hann í huganum að færa bleikjuna af pönnunni á diskinn, og þá
sveik löppin hann eitthvað og kom slynkur á háfinn og þá fannst hon
um eins og bleikjan rynni af pönnunni og í gólfið. Og hún var farin
-- æjá …
#643 skráði
Myndir úr safni Ólafs

Nýr samningur við Veiði
félag Landmannaafréttar

Ármenn hafa endurnýjað samning við Veiðifélag Landmanna
afréttar um rétt félagsmanna til veiða í vötnunum á Landmanna
afrétti sunnan Tungnaár. Samningur þessi, sem er til 3ja ára eða
til ársloka 2015, er einkar hagfeldur fyrir félagið og er um að
ræða umtalsverða lækkun leigu frá eldri samning. Að venju skulu
Ármenn framvísa félagsskírteini sínu í Landmannahelli áður
en veiðar eru hafnar og skila skýrslu um afla áður en farið er af
svæðinu. Nýmæli er í samningnum að börn félagsmanna undir 14
ára aldri veiða frítt.
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Skýrsla stjórnar á 39. aðalfundi Ármanna 13. feb. 2013
Ágætu fundarmenn, fundarstjóri og ritari.
Skráður fjöldi Ármanna var um síðustu áramót 302 en fyrir ári
voru félagarnir 310. 8 gengu í félagið á liðnu ári en 21 á árinu 2011.
16 félagar vour afskráðir úr félagatalinu en sú tala var 14 árið þar á
undan. Nú er afturhvarf til ársins 2010 í félagafjölda og þurfum við að
velta fyrir okkur hvað veldur. Af gildum félögum greiða 62 ekkert ár
gjald og 11 greiða hálft. Rétt er að benda á lög félagsins, nánar tiltekið
kafla tvö í grein sex og átta í þessu sambandi.
Stjórn félagsins breyttist á seinasta aðalfundi, þegar til liðs við okk
ur komu Jón Gestur Ólafsson og Eiríkur Stefánsson í stað þeirra Bald
urs Sigurðssonar varaformanns og Sveins Agnarssonar gjaldkera. Eins
og áður þá kemur maður í manns stað.
Stjórn Ármanna starfsárið 2012 var þannig skipuð:
Formaður:
Eiríkur Indriði Bjarnason
Varaformaður:
Bragi Valur Egilsson
Gjaldkeri:
Jón Gestur Ólafsson
Ritari:		
Ágúst Ú. Sigurðsson
Meðstjórnendur: Árni Þór Sigurðsson, Eiríkur Stefáns-		
		
son og Sigbjörn Kjartansson.
Haldnir voru 14 bókaðir stjórnarfundir á starfsárinu auk margra
óformlegra vinnu- og samráðsfunda með nefndum og öðrum.
Starfandi nefndir og sértæk umsvif félagsins voru skipuð eftirfarandi mönnum:
Húsnefnd: Hjálmar Sæbergsson formaður, Gísli Jón Helgason, Ás
björn Jónsson, Egill Örn Árnason, Bragi Valur Egilsson, Hjálmar
Theodórsson, Örn Daníelsson, Ólafur Loftsson og Sigurður Helgason.
Hlíðarvatnsnefnd: Halldór Sigurðsson formaður, Ásgeir Ásgeirs
son, Kristján K. Haraldsson, Bjarni M. Svavarsson og Garðar Magn
ússon.
Ritnefnd: Árni Þór Sigurðsson ritstjóri, Baldur Sigurðsson tíðinda
maður og Dagur Jónsson umbrots og útlitshönnuður.
Umsjón heimasíðu: Árni Þór Sigurðsson og Eiríkur Indriði Bjarna
son.
Skoðunarmenn:
Halldór Lárusson og Örn Guðmundsson og til
vara Sveinn Agnarsson.
Fulltrúar í LS:
Jafet S. Ólafsson, Sigbjörn Kjartansson og Árni
Þór Sigurðsson.
Fulltrúi í stjórn Leyfi.is:
Jón Ólafur Skarphéðinsson og til vara
Sigbjörn Kjartansson
Fjárhagur félagsins verður til sérstakrar umfjöllunar undir næsta
fundarlið. Þar sést að reksturinn var í járnum hjá félaginu á árinu
2012. Þar munar helst um talsverðar framkvæmdir í Hlíðarseli sem og
hér í Árósum. Ýmislegt hefur þó verið gert á árinu til lækkunar á kost
naði eins og að fá, enn á ný, betra tilboð í prentun Áróðs. Eins höfum
við endurnýjað samning um Vötnin sunnan Tungnaár sem er félaginu
hagfelldur. Einnig má benda á lækkun á endurskoðunarkostnaði sem
mun koma fram á komandi ári.
Félagslífið 2012 var með venjubundnum hætti og ber helst að nefna
eftirfarandi:
Laugardagskvöldið 28. janúar var hið árvissa þorrablót haldið í
Árósum og næstum húsfyllir.
Ræðumaður kvöldsins var Ásgeir Steingrímsson sem einnig greip í
trompetið veislugestum til ánægju. Almennum söng stjórnuðu Baldur
Sigurðsson, Guðmundur Haukur og Þóroddur Þóroddsson við undir
leik Ólafs W. Finnssonar.
Á mánudagskvöldum í febrúar voru sérstaklega boðnir velkomnir
áhugasamir byrjendur í fluguhnýtingum, jafnt utanfélagsfólk sem
innanfélagsfólk. Heldur minna var það sótt en við bjuggumst við og
verður því ekki framhald á þessu formlega heimboði í ár. Áfram verða
samt allir velunnarar fluguhnýtinga velkomnir í Árósa. Veiðistaðakyn
ningar,veiðivörukynningar og fræðandi erindi af ýmsum toga voru á
dagskrá í Árósum á miðvikudagskvöldum fram eftir vori.
14. apríl var svo árvisst Vorblót okkar Ármanna. Þá var næstum
húsfyllir líkt og á þorrablótinu nokkru fyrr.

28. og 29.apríl var svo Hlíðarvatnshreinsun. Eins og oft áður mættu
margar vinnufúsar hendur til að ganga strandlengju Hlíðarvatns og
hirða upp allt rusl sem þar leyndist.
Hefbundu félagsstarfi í Árósum lauk um miðjan maí.
Sunnudaginn 26. ágúst var haldinn Hlíðarvatnsdagur. Var það
samstarfsverkefni allra veiðifélaga við vatnið að bjóða öllum sem
veiða vildu að Hlíðarvatni og kynna það fyrir áhugasömum. Var það
í annað skipti sem Hlíðarvatnsdagur er haldinn. Tókst hann ljómandi
vel og margir lögðu leið sína í Selvoginn.
Mánudagskvöldið 22.október opnuðu Árósar á ný. Húsnefndar
menn sáu að venju um að hafa opið hús og heitt á könnunni á mánu
dags- og miðvikudagskvöldum. Miðvikudagskvöldið 24.október var
flugustangarsmíði kynnt og ætla margir að setja saman stöng á þessu
ári. 4.desember kynnti Bjarni Kristjánsson,fyrrverandi formaður Ár
manna, bók sína Glettni veiðigyðjunnar fyrir fjölmenni í Árósum. Að
kynningu lokinni var boðið uppá aðventukaffi.
Áróður kom fjórum sinnum út á árinu. Eins og fyrr var nefnt
þá tókst enn og aftur að fá hagstæðara tilboð í prentun blaðsins.
Prentsmiðja Guðjóns Ó. prentar blaðið nú. Reikna má með að blöðin
verði a.m.k. tvö nú frá áramótum til vors.
Skil veiðileyfaumsókna voru fyrir lok föstudags 11. janúar og fór
úthlutun fram dagana 21.-23. janúar. Mun afgreiðslu þeirra ljúka nú
í febrúar. 75 félagar skiluðu inn umsóknum að þessu sinni og er það
mikil fækkun frá fyrri árum. Á síðasta ári skiluðu 115 félagsmenn inn
umsóknum um veiðileyfi. Meðalskil umsókna hafa verið á bilinu 110130 á árunum þar á undan.
Í veiðisvæðaframboði seinasta sumars var Hlíðarvatn,vötnin sunn
an Tungnaár á Landmannaafrétti, Grímsá, Húseyjarkvísl, Svartá, Laxá
í Mývatnssveit, Laxá í Laxárdal, Gljúfurá, Úlfarsá og Tunguá. Vel var
sótt í Hlíðarvatn að venju í maí og júní en minna í júlí og ágúst og
minnst í september. Mest af boðnum veiðileyfum voru í umboðssölu
til að lágmarka áhættu félagsins.
Samstarf félaganna við Hlíðarvatn var með hefðbundnum hætti.
Sameiginlegur fundur var haldinn í Skíðaskálanum í Hveradölum
þann 3.nóvember þar sem lagðar voru m.a. fram veiðiskýrslur með
aflaniðurstöðum. Eru þær samhljóma hjá öllum félögunum hvað
varðar minnkandi veiði m.v. undanfarin ár. Í því samhengi þyrsti
menn að vita hvernig rannsókninni á vatninu miðaði. Niðurstöðu
úr þeirri rannsókn er að vænta nú í febrúar. Á fundinum var rætt
um áframhaldandi viðveru veiðifélagana við vatnið og endurnýjun á
samningi milli félagana og kirkjunnar. Þeir samningar eru frágengn
ir en bíða undirritunar. Eftirlit með húsum félaganna utan veiðitíma
voru rædd. Rafræn vöktun hefur sannað sig í Hlíðarseli og ætla hin
veiðifélögin að setja upp samskonar búnað. Annars skipta félögin
með sér vetrinum og fara í reglulegar eftirlitsferðir um svæðið. Áfram
munu félögin bjóða
veiðimönnum að renna í vatnið án endurgjalds og leiðbeina um
veiði og veiðistaði líkt og í fyrra en í ár verður sá veiðidagur 25.ágúst.
Að síðustu voru fundarmenn sammála um að malarvegurinn við
vatnið norðanvert þarfnaðist viðhalds og heflunar a.m.k. einu sinni
á ári.
Af vettvangi Landssambands stangaveiðifélaga er það helst að
aðalfundur var haldinn 18.október hér í Árósum. Á honum var end
urkjörinn formaður Viktor Guðmundsson. Ármenn eiga þar nú þrjá
fulltrúa í stjórn, þá Jafet Ólafsson sem er gjaldkeri, Sigbjörn Kjartans
son og Árna Þór Sigurðsson sem sitja í varastjórn en varamenn taka
fullan þátt í starfinu. Á sama aðalfundi voru samþykkt endurskoðuð
lög fyrir Landssambandið. Einn fulltrúa okkar mun gera nánari grein
fyrir stöðu mála innan LS hér á eftir.
Góðir hálsar! Hér með lýkur lestri á skýrslu stjórnar og vil ég þakka
skemmtilegt samstarf á liðnum árum.

Eiríkur Indriði #737
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Úthlutun í Hlíðarvatn 2013

Vertu alveg rólegur þetta fer að koma...

Wurth á Íslandi ehf.

Vesturhrauni 5

wurth@wurth.is
www.wurth.is
Sími: 530 2000

210 Garðabæ

Bíldshöfða 16

Freyjunesi 4 4 v
603 Akureyri
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nir 110 Reykjavík
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ers

Smiðjuvegi 11

200 Kópavogi

Áróður á Góu

Árans þorrinn er liðinn, nú lengir dag og sól rís í sinni. Það bjar
mar af vori á wetrarreisu stangaveiðimannsins. Væsinn syngur –
það veit á villtar tökur og spennuþrungnar sleppingar.
Samt eru ekki allir jafn upprifnir yfir komandi veiðisumri. Ár
menn eru svo helteknir af dellunni að „fyrirkvíðaspennan“ du
gir næstum ein og sér, þeir hlakka sáttir til að fara í Hlíðarvatn
og Framvötnin, hringinn með veiðikortið, og svo einn og einn
sparitúr. Aðrir hafa vanið sig á endurteknar laxaveiðar og eru í rusli
yfir aflabrestinum í fyrra. En allir – jafnvel skynsamir silúngaveiði
menn og veiðikorthafar – eru yfirkomnir af undrun og hneykslan
yfir almennu trendi í verðlagningu veiðileyfanna, nú á fjórða eða
fimmta ári eftir „hið svo-kallaða hrun“.
Það er svosem hægt að skilja að landeigendur og leigjendur
þeirra girnist gróða og vilji ávaxta sérhvert pund úr vatni dregið.
(Það ku varða hagfræðikenningar og vera náskylt sk. lögmáli
markaðarins.) En það er hins vegar óskiljanlegt að forsmá í verki
þá náttúrulotningu og trygglyndi sem dregur menn á bakkann (og
útí), með „taum“lausri græðgi.
Eigendur og veiðileyfamiðlarar verða að skilja að gönguferð með
flugustaung á fallegri slóð er lífsnautn – líkast til nauðsynleg – sem
er óásættanlegt að líta á sem snobbhjúpaðan munað sem einungis
eigi að vera á færi útvalinna. Það er fáránleg afstaða að fínustu Ís
landsveiðar séu fyrir forríka, og útlendinga sem geta keypt leyfin í
skjóli ónýtrar krónu. Það er fráleitt að verðlagning veiðileyfa sé á
skjön við „þjóðarvilja“, og vísast getur það orðið beggja handa járn.
Hvernig á að halda veiðidellunni við ? hver er langtímasýnin?
Þetta má að sjálfsögðu ekki tengja þjóðernisrembingi og sjálf
birgingshætti. Við lútum í virðingu snillunum sem kenndu okkur
þessa nálgun, og öllum þeim sem inspírera og auka skilning okkar
á þessari kúnst og deila nautninni á jafnræðisbasís. Það er merkileg
saga tengd stangaveiði á Íslandi, sem áreiðanlega hefur ekki verið
gerð viðundandi samfelld skil.
Ármenn sem unna Laxá í Þing. og bera „Gengið með ánni“
eftir Stefán Jónsson undir vöðlubelti (og hafa lotið almennilegri
veiðistjórn), vita t.d. um Lizzie og upphaf fluguveiðanna þar. Þeir
hafa kannskjé hugboð um, þó fæstir hafi velt því fyrir sér,

að stofnun Ármanna – Landsfélags um þjóðlega ... tengist Laxárdeil
unni forðum?!
Kvikmyndin „Hvellur“ segir sögu af upphafi formlegrar náttúru
verndarbaráttu á Íslandi. Nú er öllum kunnugt að fyrir fjörutíu
árum dreymdi framfarasinna um að slagta Mývatnskerfinu öllu á
einu gói, það hefðu líklega orðið fínar virkjanir.
Ennþá dreymir framfarasinna. Nýlega var rammaáætlun um
nýtingu vatnsafls og jarðvarma samþykkt á Álþingi. Bjarn
ar
flagsvirkjun – 90MW – er í nýtingarflokki. Landsvirkjun hafnaði
nýskjéð áskorun Landverndar um að endurtaka umhverfismat.
Áskorunin var sett fram vegna efasemdaradda sem hafa m.a. risið
um væntingar fyrirtækisins (okkar) um árangur af niðurdælingu
affallsvatns virkjunarinnar (sem byggist á orðrómi um að slíkt
hafi hvergi gengið að óskum í háhitavirkjununum). Klikki planið
hjá Landsvirkjun rennur gumsið úr virkjuninni með grunn
vatnsstraumi í Mývatn (sosem, sosem ...) og þaðan ...
#726

Nýr 10 ára samningur
um veiðar í Hlíðarvatni

Nýkjörin stjórn
Ármanna

Það er mikið ánægjuefni að nú hefur samningur Ármanna við
Stakkavík um veiðar í Hlíðarvatni verið framlengdur um 10 ár.
Samningurinn er með óbreyttu sniði og eru Ármenn með 3 stangir
eins og áður. Á myndinni má sjá fulltrúa allra veiðiélaganna við
vatnið við undirritun samningsins í Skíðaskálanum Hveradölum
16. febrúar síðastliðinn.

Hér má sjá nýja stjórn Ármanna sem kjörin var á aðalfundi félagsins
13. febrúar síðastliðinn. Aftari röð frá vinstri: Bragi Valur Egilsson
varaformaður, Sigbjörn Kjartansson ritari, Jón Gestur Ólafsson
gjaldkeri og Eiríkur Stefánsson. Fremri röð frá vinstri Ólafur Óskar
Jónsson, Árni Þór Sigurðsson formaður og Björn Grétar Sveinsson.
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Vetrardagskrá í Árósum 2013

Regluleg dagskrá

Skegg og skott á mánudagskvöldum frá kl. 20-22
Opið hús á völdum miðvikudagskvöldum frá kl. 20-22

Auglýstir viðburðir

2. mars laugardagur		

40 ára afmælisveisla Ármanna í Árósum

6. mars miðvikudagur		

Albert Imsland heldur erindi um bleikju

18. mars mánudagur		

Þurrfluguþema, Davie McPhail á Youtube

13. apríl laugardagur		

Vorfagnaður

27.-28. apríl				Hlíðarvatnshreinsun
Ýmislegt fleira er í deiglunni 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

40 ára afmæli
Í tilefni þess að 40 ár eru liðin frá stofnun félagsins
verður opið hús í Árósum laugardaginn 2. mars frá kl. 14-17.
Gott kaffi og meðlæti að hætti hússins verður í boði
ásamt léttri dagskrá og ýmsu fróðlegu úr sögu félagsins.
Félagsmenn eru hvattir til að mæta og eiga saman góða stund.
Kær kveðja,
stjórn Ármanna

Landsfélag um þjóðlega náttúruvernd og stangveiði með flugu
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