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Ármenn efndu til fundar í vetur þar sem slembiúrtak félags-
manna ræddi um félagið á „svót“-vísu. Um styrk þess, veikleika, 
ógnir og tækifæri. Það verður forvitnilegt að kryfja niðurstöðurnar 
– „stjórnin“ er lítillega byrjuð að kíkja í plöggin. Mér sýnist (eins 
og vænta mátti ?) að meintir helstu kostir félagsins þyki veikleikar 
þess líka : smæðin, sérviskan, hógværðin, íhalds- og aðhaldssemin. 

Bróðernið, siðareglurnar, Áróður og náttúruverndaráhersluna 
kunna menn að meta, flugu-trúnaðinn. Menn fýsir í meiri fræðslu 
og kennslu í meðferð veiðarfæra, fluguköst og hnýtingar. Dreymir 
um aðgang að fleiri veiðisvæðum á forsendum Ármanna. 

Margir viðra áhyggjur af hækkandi meðalaldri félagsmanna. Það 
endurspeglar þó ekki kala í garð eldri kynslóðanna. Frekar „ótta“ um 
sannleiksgildi þess sem hvíslað er í veiðiheimum: að stangaveiði-
menn séu „stofn“ í útrýmingarhættu. Með öðrum orðum að það 
verði ekki næg endurnýjun í hópi veiðimanna ! Og hverju sætir það 
? Erða (helv...) golfið ? krikket-æðið ? tölvuleikirnir og allsherjar-
firringin ? eða kannskjé bara veiðileyfaverðið ? það sé jafnvel orðið 
óhagkvæmt að venja börn á að veiða með staung ... 

Veiðileyfaverðið er eilífðardiskussjón. Reyndir menn telja að þar 
sígi frekar á ógæfuhliðina ef eitthvað er, verð á veiðileyfum hækki 
jafnt og þétt umfram verðlag annarra nauðsynja ? Og af hverju 
skyldi það nú vera ? Eruða útlendingarnir, meiri umsýsla, vonlaus 
gjaldmiðill ? milliliðir – fylgdarþjónusta ? betri aðbúnaður, virkari 
gæsla og betri umgengni ? betra veður / „betri“ veiði / stærri fiskar? 
Lúxuskröfur veiðimanna um aðstöðu og þjónustu ? 

Þeir bera sig að vanda bágast sem eru vanir dýrustu veiðinni (og 
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borga veiðileyfin sín sjálfir ?). En það er umhuxunarefni að nú er 
greinilega líka reynt að koma silúngsveiðinni kerfisbundið á bólgn-
ari markað. Verðkúrvan í Laxá úr Mývatni orðin í laginu eins og 
tíðkast í betri laxveiðiám að mér skilst – og OR virðist ætla að laga 
bókhaldið með hjálp Þingvallavatnsurriðans. 

Er eitthvað að klikka ? Standa veiðfjélögin sig ekki eða mega þau 
sín einskis á vígvelli markaðsaflanna ? eru hagstæð veiðileyfi etv. 
ekki í boði ... næsti strætó farinn ? 

Af hverju er maður þá í veiðifjélagi ? hvað gera þau ? – því 
svöruðu Ármenn. 

Annars er allt með felldu. Sól rís í sinni, pólitíkusarnir delera við 
Austurvöll, vorið nálgast, maður er farinn að klappa staungunum 
á kvöldin og greiða taumunum, plokka harðnað slý úr háfnum og 
strauja vöðlurnar (dólgarnir fægja rotarana og mýkja silúngarúll-
ur). Þrautunum mun sennilega linna í ár líka, klakinn er að þiðna, 
ætliða verði ekki bara voða mikið uppitökur í sumar !? Við sem 
byr juðum seint að veiða á flugu þurfum að sýna harðfylgi til að  
vinna upp „tapaða veiði“ – margra áratuga – það er þó alltaf hálm-
strá. 

Svo las ég þetta á netinu í morgun : „Aðalfundur Veiðifélags Mý-
vatns felldi tillögu um að skorað yrði á sveitarstjórn Skútustaða-
hrepps að veita ekki frekari leyfi til framkvæmda við Bjarnarflags-
virkjun. Samkvæmt frétt í Akureyri vikublað var tillagan felld í 
leynilegri atkvæðagreiðslu ... “ 

Líklega ekki rétt að fresta neinni veiðiferð. 
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Þorrablót Ármanna var haldið fyrir 
nánast fullu húsi þann 25. janúar síð-
ast liðinn. Mikið var fjörið, sungin 
voru nokkur tilfallandi þorralög undir 
fögrum hljómborðshljómum. Guðdóm-
legir gítartónar heyrðust og allir gerðu 
vel við sig í mat og drykk. Ræðumaður 
kvöldsins, Gísli Sigurðsson og jafnframt 
einn nýjasti Ármaðurinn, fór afar fögrum 
orðum um félagsskapinn, en upplýsti 
viðstadda um ýmis leyndarmál sem teng-
jast Baldri nokkrum bróður sín um. Við 
birtum hér ræðu Gísla í heilu lagi.

Kæru Ármenn,
Mér er mikill sómi sýndur að vera boðið 

sem heiðursgesti á þorrablót í þessu virðu-
lega félagi sem hefur haft menn á borð við 
Kolbein Grímsson og Stefán Jónsson í sín-
um röðum.

Ég verð að játa að ég hef ákaflega litla 
reynslu af því að leika hlutverk heiðursgests 
á þorrablóti og þurfti því að spyrja Baldur 
bróður minn mjög grannt eftir því til hvers 
væri ætlast af mér. Mín reynsla takmarkast 
nefnilega við það að vera almennur gest-
ur á þorrablóti Fóstbræðra þar sem okkur 
óbreyttum gefst kostur á að horfa upp til 
heiðursgestanna við sérstakt háborð, og 
þeir heiðursgestir þurfa ekki að halda nei-
na ræðu frekar en þeir vilja, mega að vísu 
segja brandara en eiga fyrst og femst að láta 
dást að sér undir hástemmdum kynningum 
veislustjóra og helst að lofa Fóstbræðrum 

alls kyns ívilnunum - enda velja Fóstbræður 
heiðursgesti útfrá klíkuskap og því hvað 
þeir geti hugsanlega haft gott af þeim; buðu 
til dæmis Þresti Ólafssyni þegar hann var 
framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar-
innar, þar sem Ármennirnir Ásgeir og 
Brjánn (sem hérna sitja) leika á tromp-
et og fagott í hinu langa vetrarfríi sínu 
frá veiðum, og gáfu Þresti vel í staupinu 
þangað til hann var orðinn svo ánægður 
með Fóstbræður að hann steig á stokk og 
lofaði þeim að láta efnisskrá hljómsveitar-
innar snúast um verk sem þyrftu á stuðn-

ingi karlakórs að halda og hvort þeir héldu 
að hann myndi þá ekki muna með hver-
jum hann hefði verið á þorrablóti... Þeir 
buðu einnig Steingrími Hermannssyni og 
Halldóri Blöndal í þakklætisskyni fyrir vel 
unn in fyrri störf í þágu kórsins og ég man 
að Steingrímur og Halldór þökkuðu fyrir 
sig með skemmtilegum minningum frá       
lang ri ævi í pólitík. Á sama blóti var sjálfur 
gamli góði Villi, og þegar blótið var haldið 
blasti það við í skoðanakönnunum að hann 
yrði næsti borgarstjóri Reykjavíkur og því 
ástæðulaust að bjóða öðrum en honum úr 
borgar pólitíkinni. Eftir vel lukkuð gaman-
mál Steingríms og Halldórs sá Villi að hann 
yrði líka að segja eitthvað sem gamall ref-
ur í pólitík og sagði Fóstbræðrum frá því 
að hann kynni nú ekki síður frá mörgu 
að segja af löngum ferli – en þegar til átti 
að taka mundi hann ekki eftir öðru en því 
sem hann gat lesið upp úr gamansagnabók 
Magnúsar Óskarssonar borgarlögmanns 
- sem Villi var svo heppinn að vera með í 
vasanum. Þetta var fyrsta ræðan sem ekkert 
var hlegið að svo Villi sá að hann yrði að 
koma með eitthvert útspil strax til að bjarga 
stöðunni og datt þá í hug að fara að dæmi 
Þrastar og tilkynnti að það gæti vel farið svo 
að hægt yrði að fella niður fasteignagjöldin 
á menningarhúsi á borð við félagsheimili 
Fóstbræðra, fljótlega upp úr kosningum 
þá um vorið, bara ef menn kysu rétt. Þetta 
loforð hafði tilætluð áhrif og Villi gat lokið 
máli sínu við dynjandi lófatak. 

Í samanburði við heiðursgesti af þessu 

Hér kemur ræða frá Gísla Sigurðssyni 
ræðumanni kvöldsins á þorrablótinu
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tagi verður heldur lágt risið á því gagni 
sem Ármenn geta haft af mér, ef mig skyldi 
kalla - og minnir helst á lánleysi Samtaka 
herstöðvaandstæðinga sem gáfu eitt sinn 
út hljómplötu málstað sínum til stuðnings 
með helstu baráttulögum um Ísland úr Nató 
og herinn burt. Þar var Böðvar Guðmunds-
son fenginn til að syngja en Kristinn Sig-
mundsson beðinn um að leika undir á gítar. 
En klíkuskapinn eiga Ármenn þó greinilega 
sameiginlegan með Fóstbræðrum því það 
er augljóst klíkubragð af því að bróðir minn 
skuli biðja mig um að vera hér í kvöld á 
ykkar kostnað - til þess eins að geta launað 
mér fyrri greiða sem hann naut persónu-
lega, í mínu góða boði. 

Þannig var að ég hafði tekið þátt í veiði-
sagna samkeppni Stangaveiðifélagsins þar 
sem vinur minn var í dómnefnd og ég vissi 
að ég gæti notað klíkuskap til að vinna þau 
veiðileyfi sem væru í boði sem verðlaun. Til 
öryggis sendi ég samt tvær sögur í keppnina 
en þar eð aðeins fjórar sögur bárust og af 
þeim var ein alls ekki um veiði kom ekki til 
þess að ég þyrfti að rukka inn greiðann frá 
vininum heldur fékk ég sjálfkrafa tvenn af 
þrennum verðlaunum og gat boðið Baldri 
bróður með mér í laxveiði í Svartá í Húna-
vatnssýslu - að vísu utan venjulegs veiði-
tíma en fyrir venjulegan Ármann, jafnvel 
stjórnarmann, var þetta samt töluvert stökk 
upp á við í veiðistaðavali. Veiðin var hins 
vegar heldur minni en jafnvel Ármenn 
eiga að venjast og því fórum við fljótlega 
að stúdera nýjan heitan pott sem þarna 
var - en gáðum ekki að því að sá sem deildi 
húsinu með okkur var að ljósmynda fyrir 
Stangaveiðifélagið og náði fallegri mynd 
af okkur í pottinum þar sem við höfðum 
ekki haft fyrir því að klæðast í sérstök sund-
klæði - en við sáum ekki myndina fyrr en 
um næstu áramót á eftir. Þá var hún birt í 
Söluskrá Stangaveiðifélagsins til marks um 
þær lystisemdir sem veiðimenn gætu átt í 
vændum ef bara að þeir keyptu sér veiði-
leyfi í Svartá með veiðihúsi og heitum potti 
inniföldum - og greinilega ýmsu fleiru fyrir 
áhugasama.

Ég verð að viðurkenna að þessi uppákoma 
dró örlítið úr verðgildi greiðans sem ég taldi 
mig vera að gera bróður mínum en á þess-
um árum var ég ennþá að reyna að öðlast 
fyrirgefningu fyrir að hafa misst vænan fisk 
hans úr háfi á urriðasvæðinu í Laxárdal - 
sem Ármaðurinn Stefán Jónsson setti upp 
á himinhvolfið við hlið bústaða goðanna, 
og Stangaveiðifélagið hefur nú tekið til við 
að blóðmjólka með sérstæðri verðlagn-

ingu. Og þetta var ekki bara hvaða fiskur 
sem var heldur fyrsti fiskur hans úr ánni 
á síðasta degi af fjórum í öðrum veiðitúr 
hans í ána. Það getur því hver maður séð 
að eftir að hafa reynst bróður sínum svo illa 
er það ekki beinlínis til þess fallið að laga 
bræðralagið að láta birta af honum nekt-
armynd í söluskrá Stangaveiðifélagsins.

Og það er í því ljósi sem ég er farinn að 
hafa efasemdir um einlægnina að baki þessu 
boði bróður míns um að vera heiðursgestur 
hér í kvöld.

En það væri þá ekki í fyrsta sinn sem eitt-
hvað annað býr undir fagurgala hans - líkt 
og þegar hann heldur til veiða með flotholti 
eins og börn, leggur margöngla línu að hætti 
trillukarla eða tekur til við að húkka fiskana 
eins og stundað var í Blöndu á árum áður, 
sem hvert um sig væri brottrekstrarsök úr 
veiðiklúbbi fyrir heldri veiðimenn á borð 
við Ármenn, en hann lætur þetta heita að 
veiða andstreymis með tökuvara, bæta við 
dropper á línuna og stunda þurrfluguveiði. 
Ég get hins vegar ekkert sagt við þessari 
bjög un hans á merkingu tungumálsins enda 
hefur það aldrei verið í starfslýsingu stóra 
bróður að taka mark á litla bróður sínum. 

Né yfirleitt að segja frá litla bróður sínum 
öðru vísi en til gamans fyrir aðra. Þannig 
hef ég til dæmis orðið vitni að því hvernig 
hann affærði allan sannleik í frásögn af 
veiðiferð okkar í Sandá í Þistilfirði þar sem 
við vorum svo lánsamir að mega kaupa 
okkur fimm daga veiðileyfi fyrir 11 árum, 

fimm mánuðum og sjö dögum síðan - og 
veiddum svo mikið, sjálfum okkur til 
mikill ar undrunar, að setja þurfti á fót sérs-
taka rannsóknarnefnd til að fara yfir hvort 
við hefðum haft rangt við, en eins og kunn-
ugt er fara Ármenn alltaf eftir reglunum, 
skilja bara eftir sig sporin, sem hræða ekki, 
og loka á eftir sér hliðinu.

Auk stórveiðinnar bar það helst til tíðinda 
í þessari ferð að ég byrjaði á því í fyrsta kasti 
að dúndra þungri og stórri þríkrækjutúbu 
beint í neðri vörina á mér - með lánství-
hendu sem ég hafði aldrei snert áður. Högg-
ið var frekar mikið og ekki að undra þótt 
ég hafi rétt náð að slaga upp úr ánni til að 
jafna mig á bakkanum á meðan ég reyndi 
að átta mig á hvað hefði gerst. Þegar Baldur 
bróðir minn segir frá þessu fullyrðir hann 
að ég hafi orðið fyrir blóðrásartruflunum og 
legið við yfirliði af ótta við að ég væri svo 
stórslasaður að veiðitúrnum myndi ljúka 
með þessu óhappi. Þetta er að sjálfsögðu 
ósatt hjá honum enda bað ég hann strax 
stillilega að hætta að veiða – því þó ég sæti 
þarna á bakkanum átti hann ekkert með 
það að rjúka strax út í á – og huga heldur að 
sárum mínum og undirbúa sjúkraflutning á 
mér til læknis á Þórshöfn þar sem hægt yrði 
að ná þríkrækjunni úr, en hún hafði farið 
svo djúpt inn að við lá að kjafturinn á mér 
hefði krækst saman, ekki ósvipað því og 
þegar Njáll Bardal útfararstjóri í Winnipeg 
sýndi okkur Guðrúnu konu minni helstu 
verkfæri á líkbrennslustofu sinni þar í borg 
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(eftir vel heppnaðan kvöldverð á Mother‘s 
Day í heldri manna klúbbi Njáls þegar 
hann vildi endilega fá að sýna okkur hvað 
hann gerði for a living), en fyrir utan gömlu 
handknúnu hakkavélina sem hann not-
aði fyrir beinmulninginn úr ofninum var 
hann upptekinn af sérstöku áhaldi sem var 
eingöngu ætlað til að þræða vír í gegnum 
efri og neðri skolta viðskiptavinanna til að 
þeir göptu síður við kistulagningu meðal 
ættingja og vina – og sýndi mér nákvæm-
lega, með tækið uppi í sjálfum sér, hvernig 
hann beitti því. 

Baldri bróður þótti að vísu lítið liggja á 
að halda í ferðalög þarna á bökkum Sandár 
en þegar hann hafði kastað nægju sína á 
þessum veiðistað féllst hann á að fara með 
mig út á Þórshöfn þótt hann sæi bæði eftir 
tíma og bensíni sem í það færi og hvort ég 
gæti ekki rifið önglana úr mér eins og alsiða 
væri – en ég muldraði út á milli krókanna 
að varir og gómar væru töluvert viðkvæm-
ara svæði en eyru og kinnbein, og nú væri 
viðbúið að ég yrði aldrei jafn fagur og ég 
hefði annars orðið vegna þeirra lýta sem af 
þessu hlytust. 

Á Þórshöfn fundum við fljótlega læknis-
bústaðinn og Baldur hafði forystu um að 
berja hann utan en skipaði mér að standa 
bakatil á meðan hann talaði við lækninn. 
Eftir svolitla stund kemur ung og falleg 

stúlka til dyra, berfætt á gallabuxum og í 
hvítum bol, og Baldur bróðir spyr strax af 
myndugleik sem einungis stóru bræður 
hafa til að bera hvort hann geti fengið að 
tala við lækninn því hann sé hérna með 
stórslasaðan sjúkling og þurfi sjálfur að 
komast til laxveiða sem fyrst. Bróðir minn 
er ekki mjög næmur á svona aðstæður því 
það hvarflaði aldrei að honum að þetta væri 
sjálfur læknirinn – sem ég sá strax að hlyti 
að vera og gat gripið inn í á þessari stundu 
með því að stíga fram og benda framan í 
mig þannig að spurning Baldurs féll eins 
og sjálfkrafa niður um leið og læknirinn 
fékk faglegan áhuga á mér sem viðfangsefni 
– og Baldur eins og gufaði upp úr þessum 
aðstæðum, frá mér séð. Í endurminningu 
Baldurs finnst honum eins og hann hafði 
aldrei borið spurninguna fram um að fá að 
tala við lækninn. 

Það sem gerðist eftir þetta var að ég var 
lagður til uppi á skurðarborði, og deyfður 
á meðan læknirinn sagði mér frægðarsögur 
af sjálfri sér að losa alvöru króka úr kruml-
um trillukarla og hákarlaveiðimanna á 
Norðausturlandi, og þessi litla laxafluga 
væri barnaleikur hjá þeim átökum, þótt hún 
væri vissulega óheppilega staðsett. Þegar 
hér var komið sögu var Baldri hætt að lítast 

á blikuna og lagði af stað í leiðangur um 
plássið að finna sterkar tangir og verkfæri 
sem hann taldi að læknirinn þyrfti að nota 
í aðgerðinni, og datt helst í hug að leita á 
smurningsverkstæðum og bensínstöð. En 
að sjálfsögðu var læknirinn með allt til alls, 
beið þess eins og deyfingin virkaði á meðan 
Baldur fór um þorpið. Þegar hann kom loks 
til baka, með ryðgaðan naglbít og bifvéla-
virkja sem aðstoðarmann, var þríkrækjan á 
bak og burt og við læknirinn hin rólegustu, 
ég að vísu ennþá útafliggjandi en hún hafði 
tyllt sér á bekkbrúnina hjá mér og þurrkaði 
nú blóðklessurnar blíðlega úr andlitinu um 
leið og hún bjó sig undir að sauma vörina 
á mér saman, allt af einlægri natni og fum-
leysi hins þaulvana læknis. Baldur hafði 
hins vegar sínar hugmyndir og þið getið 
örugglega ímyndað ykkur þá löngu sögu af 
hinum miklu af átökum sem hann sá fyrir 
sér að hefðu orðið á legubekknum - amk í 
stórum dráttum - en í þeirri hugarórasögu 
sat læknirinn m.a. klofvega uppi á borðinu 
og þurfti um tíma að beita munn-við-munn 
aðferðinni til að halda lífi í hinum dauð-
vona sjúklingi og hafði þá nærri fest sjálfa 
sig á þeim eina öngli sem stóð út í loftið. 
Allt voru þetta tómir órar hjá Baldri bróður 
því læknirinn tók bara um legginn og ýtti 
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alla leið innúr, og klemmdi síðan bæði 
agnhöld in saman svo ég þurfti ekki að gera 
annað en draga krókinn út sjálfur þegar 
hún hafði lokið sér af.

Þegar hér var komið við ræðuskrifin 
hringdi Baldur bróðir í mig og gerði sér 
það til erindis að við þyrftum að skipta upp 
súrum hval sem okkur hafði áskotnast úr 
veiðitúr félaga okkar - en þegar við höfðum 
kjamsað á því erindi góða stund spurði 
hann, eins og af rælni, hvernig gengi að 
semja ræðuna fyrir laugardaginn og hvort 
ég hefði ekki séð hvernig hann hefði auglýst 
hana hjá hnýtingarvinum okkar um að ég 
myndi gera óspart grín að þeim og segja 
af þeim snjallar veiðisögur (við hittumst 
stundum á sunnudagsmorgnum heima há 
Baldri þar sem ég rifja upp handtökin frá 
mestu vindlareykinga- og kaffidrykkjuhelgi 
ævi minnar í stofunum hjá Kolbeini Gríms-
syni). Ekki veit ég hvað Baldri gekk til að 
beina athygli minni að þessum skotmörk-
um. Háttalag hans minnti mig á sögu föður 
míns af Kristni yngra bróður sínum frá því 
þeir voru litlir á þriðja áratug síðustu aldar 
og börnin í götunni kölluðu inn til þeirra á 
Laugavegi 66: „Kristinn, komdu út að stríða 
okkur!“ Ég sagðist nú þegar vera kominn 
með 20 mínútna ræðu án þess að gera hið 
minnsta grín að þeim heiðursmönn um, 
væri satt að segja bara með smá sögur af 
sjálfum mér og svo nokkra brandara sem ég 
hafði fundið á netinu, og hvað ræðan mætti 
eiginlega vera löng - svo sagði ég hon um 
netbrandarana sem hann hló ógurlega að, 
byrjaði eiginlega strax og ég sagði: „Einu 
sinni var veiðimaður...“ - eins og faðir ok-
kar sem byrjaði alltaf að hlæja um leið og 
vín var nefnt í sögum. 

Eftir brandarana fullvissaði Baldur mig 
um að ef ég færi að segja veiðisögur og gera 
grín að viðstöddum gæti ég örugglega tal-
að í hálftíma án þess að nokkur tæki eftir 
því. Seinast í morgun hringdi hann í mig 

og sagði að Þórður Helgason myndi koma 
svo ég gæti því bætt honum inn. Ég varð 
hugsi yfir þessu, efaðist um að honum hefði 
í raun þótt netbrandararnir svona fyndnir, 
og datt í hug að kannski vildi hann endilega 
að ég léti hlæja að stjórnarmanninum, vini 
okk ar, Sigbirni Kjartanssyni sem hefur einn 
og sjálfur stofnað Verndarsjóð hins villta 
silungs og hreykir sér af því í veiðisögum 
hvað fiskarnir slíti hjá honum alla tauma. 
Ekki af því að fiskarnir séu svo stórir heldur 
af því að hann sjái alltaf við þeim með því 
að hafa taumana svo veika. Nema hvað ég 
bað Sigbjörn í fyrravor um að koma með 
mér norður í Aðaldal þar sem mér hafði 
verið uppálagt að vera við laxveiðar í nokk-
ra daga. Sigbjörn reyndi að víkjast undan 
vegna þeirrar sértrúar sinnar að laxveiðar 
væru ómerkilegar í samanburði við hina 
eðlu silungsveiði, auk þess sem hann ætti 
engar græjur í slíka stórútgerð. Ég vísaði 
honum strax á Baldur bróður sem gæti 
útvegað honum réttu tækin sem hann væri 
ekki að nota, enda á ráðstefnu í útlöndum 
(sem ætti líka að vera brottrekstrarsök úr 
veiðifélagi, sé það gert á veiðitíma), og Sig-
björn ætti ekki að vera með þetta múður, 
það væri nóg af silungasvæðum þarna líka 
svo honum myndi ekki leiðast, auk þess 
sem það væru forréttindi að fá að vera 
þarna - eins og Alli ríki sagði. Á endanum 
lét Sigbjörn undan fortölum mínum og við 
áttum dýrlega daga í Aðaldalnum, enda var 
ég alveg öruggur með Sigbjörn því hann 
hafði, þvert gegn vilja sínum, látið undan 
mínum ráðum með að nota nú tauma sem 
líklegir væru til að halda stórfiskum. Segir 
ekki af veiði okkar fyrr en við komum á 
einn helsta veiðistað árinnar undir Æðar-
fossum, sjálfum Veiðistaðnum við Norður-
Atlantshafið, og Sigbjörn fær leiðbeiningar 
um hvernig muni best að standa að veið-
unum, hvar hann taki og svo framvegis en 
ég fer að sýsla við að pissa og taka upp bjór 

og koma mér þægilega fyrir til að fylgjast 
með þegar Sigbjörn fái fiskinn. En sem ég 
hef hreiðrað um mig og sett á mig gleraug-
un til að sjá hvað Sigbirni líði sé ég ekki 
betur en hann standi bara grafkyrr og góni 
í forund ran á stöngina eins og hann hafi 
aldrei séð veiðistöng áður - án þess að sýna 
því nokk urn áhuga að kasta útí. 

Skömmu seinna kom hann í land og var 
þá orðinn óðamála, og tók að benda með 
pati út í strenginn eins og hann hefði séð 
draug. Þar hafði sumsé sá stóri tekið með 
þeim hætti að Sigbjörn vissi ekki til að 
slíkt afl byggi í nokkru vatnsfalli á Íslandi, 
og það sem meira var: Að þessu sinni gaf 
taumurinn sig ekki, heldur hafði línan sem 
Baldur bróðir nestaði vin okkar með slitnað 
á snöggu augabragði um leið og á reyndi. 
En Sigbjörn stóð eftir og þegar hann fékk 
eðlilegt mál aftur kvað hann uppúr með að 
líklega væri alveg hægt að venja sig á lax-
veiði. 

„Ég verð að segja það“, svo vitnað sé í fyrr-
um forsætisráðherra sem áður var nefndur, 
að ég skil ekkert í bróður mínum að ætlast 
til þess að ég geri grín að vini  okk-ar sem 
hefur lent í slíku óhappi (- af hans völdum). 
Á þeirri sorgarsögu ætla ég að ljúka máli 
mínu hér í kvöld og þakka fyrir mig með 
því að segja, líkt og faðir okkar bræðra gerði 
jafnan þegar honum þótti gaman í góðra 
vina hópi: „mikill gæfumaður er ég að vera 
samtímamaður ykkar“.
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Það var á mánudagskvöldi í Skeggi og skotti þar sem þemað var 
straumflugur að tíðindamaður Áróðurs sat og hnýtti flugur.  Við 
hliðina á honum sat maður sem var svo viljugur að sýna boxin sín 
og segja frá sinni reynslu að tíðindamanni fannst tilvalið og spyrja 
hann hvort hann væri ekki til í að opna fluguboxið sitt fyrir rest-
inni af Ármönnum. Hjörtur Oddson er ekki búinn að vera lengi 
í Ármönnum en hefur stimplað sig vel inn með miklum áhuga. 
Meðal annars mætti hann á stangarsmíðanámskeið sem haldið var 
í fyrra og á meðan flestir smíðuðu eina stöng og sumir ekki alveg 
klárað þá bjó Hjörtur til fimm stykki.  Honum fannst nú ekki mikið 
mál að verða við þessu og gefum við Hirti orðið.  

Áróður kom að máli við mig og bað mig að segja frá fluguboxinu 
mínu félaga #822.  Ég hef veitt frá því að ég var lítill. Flugu fór ég 
að nota ég þegar ég var hátt á þrítugsaldri og var ekki sérstaklega 
duglegur við veiðar með flugunni til að byrja með. Ég bjó síðan 
erlendis um nokkuð mörg ár og þegar ég fluttist til baka 2006 fór 
ég að stunda veiðar meira og fór líka að veiða meira í straumvatni. 
Þetta gekk sæmilega, að veiða í ánum. Ég fór að kynna mér flugu-
bindingar 2009 og þegar ég fór að binda mér sjálfur flugur fór þetta 
að ganga mun betur með veiðarnar. Ég er óttalegur dundari og hef 
gaman að handverki og að dúlla mér við að binda flugur.  Ég fór 
fyrsta árið í kennslu á nokkrum stöðum en mest hef ég sennilega 
lært af netinu. Þar er óendanleg uppspretta  kennsluefnis. Ég hef 
lært af enskum þráðum(McPhail) en einnig af norskum og sænsk-
um vefsíðum (Mrfluefiske og Fröding). Ég byrjaði í Ármönnum 
fyrir nokkrum árum og hef einnig lært nokkuð af þeim félögum. Ég 
veiði bæði silung, sjóbirting og lax. Ég byrja að veiða snemma í apríl 
og enda í október. Mér er það ljóst að við hér á Íslandi höfum mjög 
mikið af fiski miðað við önnur lönd hér í kringum okkur. Kunn-
ingjar mínir á norðurlöndum eru að veiða í marga daga án þess að 
fá töku. Þeir fá kannski stærri laxa en fjöldinn hjá okkur bætir þetta 
upp. Stærðin á urriða og bleikju er líka mikið betri en Evrópu. Ég 

er líka alltaf spurður hvort það sé sleppt í árnar fiski eins og er gert 
á flestum stöðum í Evrópu.  Að þetta sé náttúrulegur stofn sem við 
erum að veiða finnst þeim með ólíkindum.
Flugurnar mínar eru af mörgum gerðum. Ég bind allskonar flugur 
og það kemur sér vel þegar fiskur vill ekki taka.  Mér þykir skemmti-
legast að veiða á straumflugu og þyngi þær gjarnan með kúlu eða 
keilu. Mín reynsla er að straumflugur gefa stærri fisk. Púpur hef ég 
farið að nota meira seinustu árin og náð tökum á  þeim veiðum. 
Þurrflugur hafa komið meira inn í veiðina og stundum með furðu 
góðum árangri. Það kemur fyrir að fiskurinn tekur bara ekkert. Þá 
koma til þær flugur sem hef séð í tímaritum, á netinu eða lært af 
félögunum. Ég prufa þær eina af annari og sumar reynast mjög illa 
en aðrar flugur fara allt í einu að gefa fisk. Ég hef nokkuð margar 
sögur af þessu. Ein sú skemmtilegasta er þegar við vorum að veiða 
í bleikjuá fyrir norðan og ekkert gekk í 20 stiga hita. Við fórum að 
reyna þurrflugu og  lönduðum eftir það fleiri tugum fiska. Þess-
ar þurrflugur úr frauðplasti hafa alveg gjörbreytt möguleikum á að 
veiða með þurrflugu. „Galdralöppin“ hefur reynst vel og allskonar 
maurar sem auðvelt er að hnýta. „Evrópu 12“  tel ég vera bestu 
þurrfluguna sem ég nota. Það skiptir miklu máli að reyna marga 
hluti ef fiskurinn gefur sig ekki. Bæði með veiðiaðferðir, liti og ekki 
minnst mismundi þyngd á flugunni sen er hlutur sem allt of lítið er 
talað um. Í sumar veiddi ég mikið með flugum með gúmmílöppum 
sem ég hef ekki notað mikið áður en í ár gekk þetta vel og mikil 
veiði í nokkrum veiðitúrum í sumar.  Ég ætla að deila með ykkur 
þessum leynivopnum úr fluguboxinu mínu.
Ég skemmti mér mjög vel í einum túr í sjóbirting snemma í vor þar 
sem ég fékk nokkra væna fiska á þessar venjulegu flugur eins og 
Black Ghost, Flæðamúsin og Bleik og blá sem gefur mér allt af mikið  
af fisk. Fiskarnir hættu svo að taka, ég reyndi margar sjóbirtings-
flugur sem ég hef fengið hugmyndir af frá Skandinavíu, allskonar 
rækjur og „Pattegrísen“ sem þeir nota í „Hafsöring“ en það gerðist 
ekkert. Ég setti þá nýja útgáfu af Dýrbítnum með gúmmí löppum, 
ég landaði 6 fiskum á stuttum tíma efir það, flestir 60 til 73 cm. að 
stærð. Þessi fluga (1) hefur reynst mjög vel og líka sú olívulitaða.  
Ég hef líka gert flugu sem er aðalega svört með grænum gúmmí-
löppum sem minnir nokkuð á „Intruder“ fluguna en er nokkuð 
nettari og bara svört(2). Ég landað 3 fiskum 4-6 punda á þessa flugu 
í Víðidalsá eftir að hafa reynt ýmislegt. Ég hef líka notað gúmmí-
lappir á túpur og er nokkuð skemmtileg minning frá því í sumar 
þar sem við vorum að veiða í Eystri Rangá og var áin nokkuð mikið 
lituð. Hjalti sonur minn tók þá græna og gula snældu með grænum 
gúmmílöppum(3) og tók 3 fiska en við hinir fengum ekkert. Þessir 
gúmmífætur eru greinilega mjög líflegir í vatninu og sennilega gefa 
þeir einnig frá sér hljóð eða titring.  Ég kem til með að nota þetta 
meira í bindingum mínum í vetur. Það er sérstök ánægja að veiða 
með eigin flugum og þetta lengir það tímabil sem maður stundar 
áhugamálið með því að binda flugur á veturnar. 

Fluguboxið mitt
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Þann 13. janúar hittust menn í Árósum eins og venjan er á mánu-
dagskvöldum og hnýttu flugur. Í þetta skiptið var þemað Black 
ghost.  Flestir vita að þessi straumfluga er eins sú allra öflugasta 
þegar veiða skal urriða en hún getur gert meira en það og hefur 
platað ófáa laxana svo ekki sé minnst á sjóbirtinga.  Minna hef-
ur heyrst um ágæti hennar í bleikjuveiði þó svo einhverjir kunni 
eflaust sögur af því. Eitt er víst að flugan er góð.  Hana er hægt að 

hnýta í ótal afbrigðum þannig að von var á mörgum skemmtilegum 
útgáfum.  Eitt var það sem tíðindamaður Áróðurs tók eftir og það 
var að almennt voru menn ekki að nota fjaðrir í vængina og jun-
gle cook í kinnarnar.  Ljóst er að hárvængurinn er allsráðandi um 
þess ar mundir og jungle cook ekki mikið notað í kinnar.  Það kom 
þó ekki í veg fyrir fjölbreyttnina og látum við fylgja með nokkrar 
myndir af afrakstri kvöldsins.  

Skegg og skott – Black Ghost

Aðalfundur 
Ármanna 13. mars 2014

 Stjórn minnir á aðalfund Ármanna fimmtudaginn 13. mars 2014 kl. 20 í 
Árósum, Dugguvogi 13, 104 Reykjavík.  Að fundi loknum verður farið yfir 
niðurstöður þjóðfundar (SVÓT) Ármanna.  Ábyggilega margt forvitnilegt 
sem kemur út úr því. 

                                                                             Stjórnin.
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Landsfélag um þjóðlega náttúruvernd og stangveiði með flugu

Árósum, Dugguvogi 13, 104 Reykjavík, sími 568 6051
Ritstjórn og ábyrgð: Garðar Þór Magnússon og Eiríkur Stefánsson

Umbrot: Dagur Jónsson. Prentun: Prentsmiðjan Guðjón Ó.  www.armenn.is / armenn@armenn.is

Vetrardagskrá í Árósum 2014
Regluleg dagskrá
 Skegg og skott á mánudagskvöldum frá kl. 20-22
 Opið hús á völdum miðvikudagskvöldum frá kl. 20-22
Auglýstir viðburðir

10. mars     mánudagur  Nobbler þema. Stefán Hjaltested mætir 
13. Mars     fimmtudagur  Aðalfundur Ármanna kl. 20
17. Mars     mánudagur  Frances þema. 
2.  apríl       miðvikudagur  Sveinbjörn Sigurðsson uppstoppari   
   heldur fyrirlestur um uppstoppun og ætlar í leið inni að sýna okkur íslenska   
   fugla sem nota mætti til fluguhnýtinga.

12. apríl    laugardagur  Kl. 14.00. Vorfagnaður.
26.-27. apríl  lau. og sun. Hlíðarvatnshreinsun 
 

Ýmislegt fleira er í deiglunni í vetur.   
Nánari dagsetningar verða auglýstar síðar í 

Áróði og á heimasíðu Ármanna www.armenn.is 

Stjórnin vill minna á laus veiðileyfi í Hlíðarvatni í júlí, ágúst og september.   Leyfin muna með vorinu fara 
í sölu á Leyfi.is þannig að það er um að gera að tryggja sér daga.  Margir góðir dagar eru í boði og hægt er 
að lenda í miklum ævintýrum eftir að bleikjan mjakar sér inn í Botnavíkina í júlí.  Einnig er vert að minnast 
á berjasprettunna sem getur fengið hörðustu veiðimenn og konur til að skipta út veiðistöng fyrir berjatínu.  
Áhugasömum er bent á hafa samband við stjórnina með því að senda tölvupóst á Armenn@armenn.is.  Verð 
á leyfunum má sjá í desemberhefti Áróðs sem er aðgengilegur á heimasíðu Ármanna.

Stjórnin. 

Laus veiðileyfi í Hlíðarvatni

Hlíðarvatn fyrr í vetur og Kaldós stendur undir nafni

Stjórn Ármanna býður nýja félagsmenn velkomna
857     Sigurður Kristjánsson
858     Þór Magnason

859     Hjalti Gautur Hjartarson
860     Gísli Sigurðsson


