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Kæri félagi - lesandi góður!

Með þessum línum er afmælisblaði 
Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar í til-
efni 50 ára afmælis félagsins fylgt úr 
hlaði. Félagið var stofnað 6. desember 
1951 en tímamótanna er minnst með 
afmælisfagnaði þann 8. desember nk.

Ekki verður hjá því komist að láta 
hugann reika til baka, til frumkvöðl-
anna fyrir hálfri öld, þegar saman 
komu menn hér í bæ með sameiginlegt 
áhugamál, stangveiðina, sem stóð svo 
nærri hjarta þeirra að kalla verður 
hugsjón.

Þessi samhenti hópur lagði á sig 
ómælda vinnu og erfiði sem starfi 
frumkvöðla fylgir gjarnan; aflaði veiði-
svæða, tók með sér ungviðið og kenndi 
því að umgangast náttúruna og virða, 
byggði veiðihús, lagði vegi og hélt 
þeim við. Uppskeran var ánægju-
stundir í góðra vina hópi og svo auð-
vitað veiðin, bráðin, þessi rauði þráður 
sem hélt hópnum saman; sá stóri sem 
slapp, 20 pundarinn sem tók einn og 
hálfan tíma að landa eða kannski litli 
titturinn sem lét eins og hann væri 
hvalur. Þetta var og er enn hvatinn að 
því að saman kemur hópur manna og 
leggur á sig sjálfboðavinnu til þess að 
þeir sjálfir og aðrir geti sinnt þessu frá-
bæra áhugamáli sem stangveiðin er.

Þá er spennandi að líta fram á við, 
hvað skyldi framtíðin ber í skauti sér? 
Allt umhverfi, bæði til rekstrar og 
veiði, hefur breyst frá tíma frumherj-
anna. Lítil áhugamannafélög eiga erfitt 
með að bjóða sífellt upp á spennandi 
nýjungar. En ekki þýðir að leggja árar í 
bát heldur blása til sóknar og „bretta 
upp hendurnar“ (ermarnar einar og 
sér duga víst ekki), ala upp nýja félags-
menn með unglingastarfi, bjóða upp á

Fylgt úr hlaði
kast-námskeið,
koma saman á
vetrarkvöldum
og hnýta flugur,
spjalla um kom-
andi veiðisumar
og margt fleira.
Aðeins með sam-
heldni og víðsýni
getum við aukið hróður félagsins okk-
ar svo það megi dafna og lifa um fram-
tíð. Að halda upp á merka áfanga og 
fagna er hluti af því og megi blað þetta 
og afmælishátíð verða lóð á vogarskál-
arnar til að SVH eigi a.m.k. önnur 50 
ár í vændum.

Ég vil fyrir hönd SVH þakka öllum 
þeim sem lögðu hönd á plóg til að 
blaðið og afmælishátíðin yrðu að veru-
leika. Vonandi geta ungir sem aldnir, 
nýir sem gamlir félagar hist með gest-
um og átt eftirminnilega stund nk. 
laugardag því líklega erum við flestir, 
þegar öllu er á botninn hvolft miklar 
félagsverur eða eins og oft er sagt í 
veiðinni: „Það er ekki aflinn sem skipt-
ir máli heldur félagsskapurinn.“ Góðir 
félagar, til hamingju með afmælið!

Afmælisblað Stangaveiðifélags 
Hafnarfjarðar er borið ókeypis í hvert 
hús í Hafnarfirði auk þess að vera 
dreift til ýmissa velunnara nær og fjær. 
Stjórn félagsins vonar að Hafnfirðing-
ar og aðrir þeir sem fá blaðið í hendur 
verði nokkurs vísari um það starf í 
þágu félagsmanna og stangveiðiíþrótt-
arinnar sem Stangaveiðifélag Hafnar-
fjarðar hefur innt af hendi þá hálfu öld 
sem félagið hefur verið við lýði.

Með afmæliskveðju

fyrir hönd ritnefndar og stjórnar,
Hans Unnþór Ólason, meðstjórnandi.
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Félagsmenn í Stangveiðifélagi Hafnar-
fjarðar fagna nú 50 ára afmæli félags-
ins. Af miklum áhuga lögðu stofnend-
ur félagsins grunn að öflugu félagi. Fé-
lagi sem hefur í áranna rás skapað góð-
ar aðstæður til stangveiða og útivistar í 
veiðivötnum í nágrenni Hafnarfjarðar. 
Þeir eru ófáir sem einhvern tíma á lífs-
leiðinni hafa ekki  notið þess að standa 
á árbakka eða við veiðivatn með veiði-
stöng og beðið þess að „sá stóri“ biti á. 
Það að fara í veiðitúr með fjölskyld-
unni eða félögunum kallar líka á tölu-
verðan undirbúning. Það þarf að 
spjalla saman, segja veiðisögur, velja 
veiðivatn eða veiðiá og finna réttu dag-
ana, hnýta réttu flugurnar, athuga að

Kraftmikið starf 
Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar

veiðarfærin séu klár, kaupa grillsteik-
ina og hvað annað sem gerir veiðiferð-
ina ógleymanlega. Og síðan er haldið
af stað með góða skapið og eftirvænt-
inguna um gott frí og góða veiði í 
farteskinu. Það er líka það óvænta sem 
skapar stemmninguna. Íslensk náttúra
í allri sinni stórkostlegustu mynd. Sól 
og blíða, rigning og rok, sultardropar 
og svalar hendur, skapa sögusvið sem 
verður hverjum þeim sem reyna 
ógleymanleg uppspretta þegar rætt er 
um veiðiferðir sumarsins. Já, það er 
dásamlegt að njóta útivistar í fögru 
umhverfi með fjölskyldu og vinum.

Ágætu stangveiðifélagar um leið og
ég færi ykkur góðar afmæliskveðjur í

tilefni þessara
tímamóta vil
ég þakka félag-
inu fyrir mikið
og óeigin-
gjarnt starf í
þágu Hafn-
firðinga í ára-
tugi. Starfi
sem markvisst
stuðlar að heil-
brigðri útivist og bætir vitund al-
mennings fyrir góðri umgengni um 
náttúruauðlindir okkar.

Magnús Gunnarsson,
bæjarstjóri.

Viltu kom'að veiða?

Unglingastarf SVH
Villt þú vera með í unglingadeild Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar? Ef svo er getur þú 

haft samband við annanhvorn undirritaðan. Við viljum endilega heyra í 

hressum krökkum á aldrinum 12 - 16 ára sem hafa gaman af veiðiskap og vilja hjálpa 

okkur að byggja upp skemmtilega deild frá byrjun, t.d. fara saman í veiði eða ísdorg,

læra hnúta, læra að hnýta flugur, kastnámskeið, horfa saman á video og mfl. 

Hans s. 898-2608 / 555-2821 og Magnús s. 894-9000 / 555-2305
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Nokkur brot úr sögunni

„... stöðugt þrengdust 
veiðimöguleikar...“

þessum undirbúningsfundi 
að stofnun Stangaveiðifélags

Hafnarfjarðar sem nokkrir hafnfirsk-
ir stangveiðimenn stóðu að var til-
gangurinn einkum sá að kanna áhuga 
manna á að stofna með sér samtök. 
Þörfin fyrir slíkan félagsskap „til fyr-
irgreiðslu um veiðileyfi og veiðiskap“ 
væri fyrir hendi og engar aðgerðir í 
þessum efnum  yrðu að gagni nema 
með því að veiðimenn byndust sam-
tökum. Upphafleg hugmynd var sú 
að fjöldi félagsmanna yrði takmark-
aður við 20-30 menn en sú viðmiðun 
stóðst engan veginn því strax á und-
irbúningsfundinum skráðu yfir 40 
hafnfirskir stangaveiðimenn sig 
stofnfélaga.

Stofnfundur var síðan haldinn 6. 
desember 1951 í Alþýðuhúsinu við 
Strandgötu. Laganefnd hafði starfað 
milli undirbúningsfundar og stofn-

fundar sem hafði það hlutverk að setja 
félaginu lög, en hana skipuðu þeir Al-
exander Guðjónsson, Þorsteinn Auð-
unsson, Steingrímur Bjarnason og 
Kristinn Ólafsson.

Af fundargerðum að dæma virðist 
nafn félagsins hafa verið á reiki því á 
stofnfundinum er lagt til að það verði 
nefnt Stangveiðifélagið Straumar og 
var það samþykkt einróma. Á næsta 
fundi er síðan upplýst að annað veiði-
félag hafi tekið upp nafnið Straumar 
og því lagt til að nafn félagsins verði 
Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar.

Fyrstu stjórn félagsins skipuðu þeir 
Alexander Guðjónsson, formaður, 
Steingrímur Bjarnason, varaformaður, 
Kristinn Ólafsson, ritari, Sigurgeir 
Guðmundsson, gjaldkeri og Þorsteinn 
Auðunsson fjármálaritari. Í varastjórn 
voru kosnir Eggert Ísaksson, Ingi 
Kristjánsson og Þorsteinn Einarsson.

Formannatal félagsins frá upphafi til 
dagsins í dag er á bls. 50.

Í vötnum og ám ...

Nokkuð sjálfgefið var að eitt helsta 
hagsmuna- og baráttumál þessa ný-
stofnaða félags hlyti að vera að tryggja 
félagsmönnum aðgang að veiðivötn-
um og ám. Skipti þar nokkuð í tvö 
horn að því er silungsvötn varðaði 
annars vegar og laxveiðiár hins vegar. 
Við stofnun félagsins virðast hafnfirsk-
ir veiðimenn þegar hafa haft aðgang að 
Hlíðarvatni í Selvogi sem alla tíð síðan 
hefur verið miðpunktur í starfi félags-
ins. Ganga má svo langt að segja að fé-
lagið hafi öðrum þræði verið stofnað 
utan um Hlíðarvatn. Hvernig aðgang-
urinn að Hlíðarvatni hefur verið til-
kominn upphaflega er ekki ljóst en 
þegar á fyrsta félagsfundi eftir stofnun 
er stjórn félagsins falið að semja við 
Kjartan Sveinsson sem þá hafði um-
ráðarétt yfir veiðirétti Stakkavíkur að 
vatninu fyrir komandi sumar, þ.e. 
sumarið 1952. Og á hverju ári upp frá 
því er sama tillagan borin upp efnis-
lega óbreytt á aðalfundum eða stjórn-
arfundum a.m.k. fyrstu 10-20 árin í 
sögu félagsins og hún jafnan samþykkt 
samhljóða. Tillagan sem samþykkt var 
1952 var svohljóðandi:

„Fundurinn samþykkir að heimila 
stjórninni að semja um leigu veiðirétt-
ar í Hlíðarvatni af núverandi umboðs-
manni meginhluta vatnsins, Kjartani 
Sveinssyni. Leigutími verði frá 1. maí 
til 1. október, þó svo að leyft verði án 
aukagreiðslu að kynna sér veiðihorfur 
í apríl. Leiga sé 20 kr fyrir stöng á dag 
og taki félagið þrjár á dag yfir allt tíma-
bilið.“   

Í upphafi var eitt af baráttumálum

Það kann að láta undarlega í eyrum stangveiðimanna nú á 
dögum að fyrir hálfri öld að sú hafi verið ein meginástæða fyrir
stofnun Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar að „stöðugt þrengdust 

veiðimöguleikar fyrir stangveiðimenn“ eins og Alexander 
Guðjónsson frummælandi og einn fundarboðenda um stofnun 
stangveiðifélags í Hafnarfirði orðaði það á fundi sem haldinn

var 29. nóvember 1951 til undirbúnings að stofnun Stangaveiði-
félagsins. Fyrir okkur sem nú iðkum stangaveiði á tímum síauk-

innar eftirspurnar og verðlags sem oft á tíðum er ekki í neinu 
samræmi við pyngjur veiðimanna hljómar þetta eins og öfug-

mæli, því einhvern veginn situr það í okkur að fyrrum hafi verið 
auðveldara um veiðileyfi í ám, veiðin verið meiri, fiskarnir

stærri, og þar fram eftir götunum. Meira um það síðar en hér 
á eftir verður stiklað á stóru um nokkur helstu atriði í starfi 

félagins á upphafsárunum.

Á
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félagsins að tryggja félaginu afnot af 
Kleifarvatni og hefja þar fiskirækt í því 
skyni að gera vatnið sem var fisklaust 
frá náttúrunnar hendi að silungsveiði-
vatni og fjölga þar með veiðimöguleik-
um félagsmanna. Er allmerkileg saga af 
fiskiræktarstarfi í Kleifarvatni á fyrstu 
árum félagsins og eru henni gerð skil í 
sérstakri grein um vatnið annars stað-
ar í blaðinu. Svipaða sögu er að segja af 
Djúpavatni en afskipti félagsins af því 
hófust þó ekki fyrr en um miðjan 
sjöunda áratuginn.

Laxinn neitaði að ganga í ár 

þar sem Hafnfirðingar voru 

fyrir!

Við stofnun Stangaveiðifélagsins í 
byrjun sjötta áratugarins var eins og 
gefur að skilja öðruvísi umhorfs í mál-
efnum stangveiðimanna en nú er. 
Stangveiðimenn voru tiltölulega fáir í 
samanburði við það sem nú er og út-
leiga á laxveiðiám almennt ekki í jafn-
föstum skorðum og síðar varð, svo að 
dæmi séu nefnd. Því mætti ætla að 
hinu nýstofnaða félagi myndi reynast 
tiltölulega auðvelt að tryggja félags-

Frá ádrætti við Hlíðarvatn haustið 1954. Sá sitjandi með hattinn er Jóngeir D. 
Eyrbekk en hinn þekkjum við ekki.

Frá hreinsunardegi við Hlíðarvatn fyrir eða um 1980. Fyrir miðri mynd má þekkja 
Sigurjón Ingvarsson og Þórð Einarsson, formann félagsins á árunum 1977 - 1986.

með þessum orðum: „Sagði formaður 
að mönnum lægi ekki vel orð til laxins, 
af þessum fyrstu tilraunum, því hann 
hefði neitað að ganga í ár sem Hafn-
firðingar voru fyrir. En ekki er vitað 
hvað þeir hafa gert á hluta hans...“ 
Snemma árs 1953 næst samkomulag 
við leigutaka Langár um þrjár stangir

til handa félagsmönnum í Langá hluta 
veiðitímabilsins og um líkt leyti gerir 
félagið tilboð í Hrútafjarðará, sem 
reynist þó mun lægra en önnur. Af 
öðrum ám sem félagið reynir að 
tryggja sér á fyrstu árunum án árang-
urs má nefna Laxá í Dölum, Hítará, 
Fitjá í Víðidal, Hrófá í Steingrímsfirði 
á Ströndum, Laxá á Ásum, Víðidalsá, 
Miðfjarðará, Tungufljót, Laxá í Kjós 
svo að nefndar séu nokkrar. Til fróð-
leiks í þessu sambandi má tilgreina orð 
formanns félagsins frá aðalfundi árið 
1957:

„Ýmislegt hafði stjórnin á prjónun-
um varðandi laxveiðiár og lengst hefði 
stjórnin komist með veiðileigu á Laxá 
á Ásum í A-Hún. Í þá á bauð félagið kr. 
26.000 en það svarar til þess að veiði-
dagurinn kostaði kr. 200 á stöng. Til-
boðið, sem tekið var hljóðaði upp á 
33.000 kr. Það væri raunin sú, að verð 
á laxveiðiám væri uppi í skýjunum.“

Fyrsta laxveiðisvæðið sem félaginu 
tekst að tryggja sér til lengri tíma er 
Bíldsfell í Soginu og fylgdu Torfastaðir 
þá einnig svæðinu. Þetta er árið 1959 
og lesa má í fundargerðum félagsins 
um margs konar samningaumleitanir 
áður en til samninga kom. Fyrsta sum-
arið veiddu félagsmenn 57 laxa í Bílds-
felli og var meðalþungi þeirra 7 pund. 
Félagið lét smíða veiðihús sem flutt var 
austur að Bíldsfelli og árið 1960 samdi 
félagið um tvær stangir af þremur á 
svæðinu til fimm ára en árs samningur 
var gerður um þriðju stöngina sem

mönnum aðgang að laxveiðiám en 
raunin varð þó allt önnur. Nánast all-
an fyrsta áratuginn í sögu félagsins eru 
gerðar ítrekaðar tilraunir til að leigja 
laxveiðiréttindi í fjölmörgum ám 
sunnan, vestan og norðanlands en 
með litlum eða engum árangri.

Þegar á fyrsta starfsári virðist félags-

mönnum hafa gefist kostur á veiðileyf-
um í Leirvogsá og Laxá í Dölum án 
þess að um leigu til lengri tíma væri að 
ræða. Hafa félagsmenn greinilega sýnt 
þessu áhuga og keypt veiðileyfi í 
ánum. En á aðalfundi í lok árs er vikið 
að laxveiðitilraunum félagsmanna
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annar aðili hafði umráðarétt yfir. Veiði 
fyrir Torfastaðalandi fylgdi með á 
þessum árum. Fimm ára samningur 
var aftur gerður frá 1969 til 1974.

Árið 1963 hleypur nokkuð á snærið 
í laxveiðimálum félagsins, en þá tókst 
stjórninni að semja um 1/3 veiðiréttar 
í Haukadalsá fyrir landi Köldukinnar 
og Brautarholts en jafnframt hafði fé-
lagið þá sent tilboð í fjölmargar ár að 
hluta eða í heild í byrjun árs. Þar má 
m.a. nefna Langá á Mýrum, Blöndu, 
Hrútafjarðará og Laxá í Leirársveit en 
án árangurs. Félaginu tókst að tryggja 
sér hluta Haukadalsár á leigu allt fram 
á áttunda áratuginn.

Á áttunda áratugnum varð sam-
komulag við Stangaveiðifélag Reykja-
víkur um félagsmenn í Stangaveiðifé-
lagi Hafnarfjarðar ættu þess kost að 
kaupa nokkra stangardaga í Sogi og 
Stóru-Laxá hvert sumar og hefur það 
haldist með einu eða öðru móti 
síðustu ár.

Á árunum milli 1975 og 1980 tók 
félagið Flókadalsá í Borgarfirði á leigu, 
þó þannig að Stangveiðifélag Keflavík-
ur hafði ávallt nokkurn hluta stangar-
daga til ráðstöfunar sumar hvert. 
Veiðifélag Flókadalsár tók síðan alfarið 
að sjá sjálft um sölu veiðileyfa í ána 
þegar kom fram um 1990 og upp úr 
því hafði félagið nokkra daga sumar 
hvert í ánni.

Vaxandi áhugi á stangveiði-

íþróttinni

Eins og áður getur var í upphafi gert 
ráð fyrir að Stangaveiðifélag Hafnar-
fjarðar yrði til þess að gera fámennur 
félagsskapur u.þ.b. 30 manna. Sú fyrir-
ætlan stóðst þó engan veginn því rúm-
lega 40 manns skráðu sig strax sem 
stofnfélaga. Fyrstu árin í sögu félagsins 
fjölgaði félagsmönnum hægt og bít-
andi en inntökubeiðnir nýrra félags-
manna voru í upphafi alltaf skráðar í 
fundargerðarbækur félagsins. Sjá má 
að nokkrir stangaveiðimenn úr 
Reykjavík hafa verið teknir inn í félag-
ið á þessum tíma. Verulegur kippur 
verður í inntöku nýrra félagsmanna frá 
árinu 1958 og fram yfir 1960. Svo 
rammt kveður að ásókn í félagið um 
þetta leyti að á aðalfundi félagsins árið 
1959 leggur formaður félagsins fram 
tillögu þess efnis að „...vegna skorts á

Félagsandinn í algleymi. Sjálfboðaliðar úr SVH „taka grunninn“ að fyrsta veiðihúsi 
félagsins við Djúpavatn. Myndin er tekin í júlí 1968.

Á góðri stund í Hlíð við Hlíðarvatn. Myndin er tekin í apríl 1974 og þarna má m. a. 
þekkja Hannes Sigurjónsson lengst t.h. og Steingrím Atlason þriðji frá hægri.

Veiðihús í smíðum árið 1972. Fyrir miðri mynd má sjá Ólaf Ólafsson, formann félags-
ins 1974 - 1976. 
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veiðisvæðum  sjái félagið sér ekki fært 
að veita utanbæjarmönnum inntöku í 
félagið þar til úr rætist.“ Var tillagan 
samþykkt með öllum greiddum at-
kvæðum gegn einu. Á þessum sama 
fundi voru inntökubeiðnir 44 nýrra fé-
laga samþykktar, flestar frá karlmönn-
um en athyglisvert er að þegar á þess-
um tíma höfðu nokkrar konur gerst 
félagar í félaginu. Skýringarinnar á 
aukinni ásókn í félagið er örugglega að 
hluta til að leita í vaxandi áhuga al-
mennings á stangveiðiíþróttinni en 
einnig hins að Hlíðarvatn hefur án efa 
haft mikið aðdráttarafl fyrir stanga-
veiðimenn þá eins og nú. Á sama tíma 
voru uppi hugmyndir innan Stanga-
veiðfélags Reykjavíkur að loka félaginu 
fyrir öðrum en Reykvíkingum. Um 
1964 eru félagsmenn í Stangaveiðifé-
lagi Hafnarfjarðar um 200 en til sam-
anburðar má nefna að virkir félags-
menn nú eru milli 300 og 400.

-S

Alexander Guðjónsson 
Steingrímur Bjarnason 
Þorsteinn Auðunsson 
Kristinn Ólafsson 
Jón Guðmundsson 
Þorsteinn Einarsson 
Ingi Kristjánsson
Jón Gíslason
Halldór Auðunsson 
Víglundur Guðmundsson 
Magnús Kristófersson 
Jóhann Ólafur Jónsson 
Eggert Ísaksson
Hilmar Þorbjörnsson 
Jón Jónsson
Ásgeir Stefánsson 
Snæbjörn Bjarnason 
Ingólfur Stefánsson
Árni Friðfinnsson 
Haraldur A. Guðjónsson

Emil Jónsson
Kristinn Kristjánsson 
Haraldur Magnússon 
Sgurgeir Guðmundsson 
Loftur Bjarnason 
Sigurður Kristjánsson 
Friðberg Guðmundsson 
Ólafur Elíasson
Ágúst Steingrímsson 
Janus Gíslason
Sigurður Magnússon 
Pétur Auðunsson 
Hilmar Björnsson 
Hallgrímur Björnsson 
Sigurður Bjarnason
Örn Ingólfsson
Guðjón Guðjónsson 
Þorbjörn Eyjólfsson 
Einar Guðnason

Stofnfélagar Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar

Notalegur salur að Flatahrauni 29 leigður út á vegum Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar, 

hentar vel undir smærri veislur og samkomur, með sæti fyrir allt að 70 manns.

Upplýsingar gefur Sigríður Hrólfsdóttir í símum: 565-3602/892-3037

eða skrifstofa félagsins s: 565-4020 (símsvari)

Samkomusalur SVH



11Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar 50 ára

RAFGEYMAR 

RAFGEYMASALAN
Dalshrauni 17

sími 565 4060

Stangaveiðifélag 
Hafnarfjarðar 

til hamingju með 

50 ára afmælið

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar óskar félögum í Stangaveiðifélagi Hafnarfjarðar 

hjartanlega til hamingju með 50 ára afmæli félagsins og þakkar farsælt

starf á umliðnum áratugum. Með ósk um bjarta framtíð.

HAFNARFJARÐARBÆR 

Mörkin 6
108 Reykjavík 
Sími 568 7990
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Myndir úr starfi félagsins

Frá niðursetningu girðingar skammt frá útfalli Hlíðarvatns árið 1993. Árinu áður hafði eldislax sloppið úr kvíum í Vestmannaeyjum 
og fljótlega bar á því að hann sækti upp í Hlíðarvatn. Lax er ekki það sem menn sækjast eftir í Hlíðarvatni og því var gripið til 
þess ráðs setja niður girðingu með gildru til að hindra för eldislax í vatnið. Hér má sjá nokkra félaga leggja sitt af mörkum við 
þessa vinnu. Girðingin var tekin niður árið 1997.

Fastur liður í starfi SVH ár hvert er hreinsunardagur í Hlíðar-
vatni síðari hluta aprílmánaðar. Þá ganga félagar fjörur og 
hreinsa nánasta umhverfi vatnsins fyrir komandi veiðisumar.

Að snæðingi í Hlíð á hreinsunardegi.

Grasfræi sáð í kambinn milli Hlíðarvatns og sjávar. Ungur nemur gamall temur. Feðgar við fluguhnýtingar í félags-
heimilinu við Flatahraun.
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Einn af heiðursfélögum SVH er Friðrik Guðmundsson, sem 
starfaði ötullega fyrir félagið um langt skeið. Hann er hér t. h. 
en fyrir miðju er Sigurður Bergsson, formaður SVH 1987 -
1992. T. v. er Elín B. Kristbergsdóttir, eiginkona Friðriks. 

Fluguhnýtingakvöld hafa lengi verið fastur punktur í vetrar-
starfi félagsins og hvað er betra gert við tímann þegar ekki er 
hægt að veiða?

Seinni hluta vetrar eða þegar vorið er í nánd hefur Stanga-
veiðifélag Hafnarfjarðar staðið fyrir kastkennslu mörg undan-
farin ár. Margir nýir félagar hafa bæst í hópinn eftir þessi 
námskeið sem þeir hafa átt allan heiður af Garðar Scheving 
og Vignir B. Árnason. Hér er Þorleifur Sigurðsson að æfa köst 
undir tilsögn Garðars.

Ólafur Ó. Jónsson hnýtir flugu. Hvar gleraugnaframlengingin 
eða peran er fengin vitum við ekki, en þetta er örugglega 
snilldarhönnun! 

Þórður Þórðarson krýpur með fenginn. Rafn Hafnfjörð heldur erindi á opnu húsi hjá SVH.
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Ragnar Björnsson 
Húsgagnabólstrun
Dalshrauni 6
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Vetrarstarfið hefst yfirleitt í nóvember 
eða desemberbyrjun á því að stjórnin 
kemur saman og byrjar að leggja drög 
að aðalfundi sem oftast er haldinn í 
kringum mánaðamótin janúar - febrú-
ar. Aðalfundir eru með hefðbundnu 
sniði, kosið í stjórn, nefndir og önnur 
störf, farið yfir reikninga o.s.frv.

Þá bera menn saman bækur sínar 
um aflabrögð á hinum ýmsu veiði-
svæðum félagsins. Agnið fréttabréf fé-
lagsins vaknar af sumardvala með 
fréttir frá liðnu sumri og dagskrá vetr-
ar eftir því sem hún liggur fyrir, en 
Agnið er gefið út 4 - 6 sinnum á vetri.

Húskarlarnir fara af stað í desember 
með opið hús á fimmtudögum og 
koma félagar þá saman og hnýta, 
spjalla, horfa á myndbönd eða gesta-
fyrirlesarar mæta að jafnaði einu sinni 
í mánuði og  fjalla um hitt og þetta, s.s. 
ákveðin veiðisvæði, veiðitækni, búnað 
o.m.fl. Oftast eru þessi kvöld vel sótt 
og menn fara heim einhvers vísari.

Að loknum aðalfundi hefst undir-
búningur úthlutunar veiðileyfa og þá 
eru umsóknareyðublöð ásamt upplýs-
ingum um veiðisvæði send félags-
mönnum, en að loknum umsóknar-
fresti eru innsendar umsóknir flokkað-
ar niður eftir veiðisvæðum og hefst þá 
sjálf úthlutunin sem oft á tímum er hið 
vandasamasta verk, þar sem sum veiði-
svæði eru vinsælli en önnur og oft 
sækja miklu fleiri um sama svæði á 
sama degi en stangafjöldi leyfir. Þá er 
unnið eftir ákveðnum verkreglum þar 
sem tekið er tillit til ýmissa þátta, en 
þetta er vandasamt og tímafrekt verk-
efni og aldrei gert öllum til hæfis. Fé-
lagsmenn staðfesta síðan úthlutanir og 
skila því sem þeir ekki geta notað, og 
að loknum greiðslufresti er lausum 
veiðileyfum endurúthlutað til félaga

Starfsemi SVH
og að því loknu boðin almenningi til 
kaups, fyrst hjá félaginu og yfir sumar-
tímann eru þau seld í Veiðibúðinni við 
Lækinn. Sl. ár gafst félagmönnum 
kostur á veiðileyfum í Hlíðarvatni, 
Djúpavatni, Kleifarvatni, sjóbirtings-
leyfi í Jónskvísl og Sýrlæk, en að auki 
höfum við í samvinnu við SVFR getað 
boðið veiðileyfi í Soginu og Stóru-
Laxá svo nokkuð sé nefnt. Unnið er að 
því að bæta við veiðisvæðum.

Yfir veturinn hefur félagið staðið 
fyrir kastnámskeiðum í samvinnu við 
Námsflokka Hafnarfjarðar, einnig í 
samstarfi við SVFR. Eftirsókn á þessi 
námskeið hefur verið mikil og ekki 
hefur verið hægt að anna eftirspurn.

Hinu eiginlega vetrarstarfi lýkur svo 
„kvöldið fyrir sumardaginn fyrsta“ 
þegar síðasta opna húsið er haldið og 
menn gera sér glaðan dag með happa-
drætti, skemmtierindi, og ýmsu fleiru.

Fyrir sumarvertíðina fara svo 
nefndir Hlíðarvatns og Djúpavatns af 
stað til að undirbúa húsin fyrir sumar-
ið, en á haustin er allt lauslegt fjarlægt 
úr húsunum í ljósi dýrkeyptrar 
reynslu. Síðasta helgi í apríl er svo 
helguð hreinsun við Hlíðarvatn sem er 
gömul hefð og má mikið vera ef félag-
ið okkar er ekki frumkvöðull að svo-
leiðis framtaki. Starfsemin leggst svo í 
dvala yfir sumarið og vel fram á haust.

Að lokum skal tekið fram að vilji 
menn gerast félgar er best að koma á 
mánudagskvöldum í febrúar og  mars í 
félagsheimilið okkar að Flatahrauni 29 
eða hringja í s: 565-4020 (símsvari), og 
munum við þá taka við umsókn í fé-
lagið, en við inngöngu er greitt inn-
tökugjald og félagsgjald einu sinni á ári 
eftir það.

K.K/H.Ó.

Bygggörðum 12 
Seltjarnarnesi



Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar 50 ára16

egar menn eru við veiðar í Hlíð-
arvatni er eins víst að þeir séu ekki

að velta því sérstaklega fyrir sér hver eigi 
þetta ágæta vatn, heldur miklu frekar 
hvort bleikjan sé í stuði þá stundina. Það 
er kemur hins vegar margt athyglisvert í 
ljós þegar eignarhald og fyrirkomulag 
veiðimála í þessu eftirsótta veiðivatni er 
skoðað. Við báðum Steingrím að rekja 
þá þræði lítillega en nauðsynlegt er þó 
að hafa formála þar á.

„...hver getur verið á 
móti Steina Atla...?“

-rætt við Steingrím Atlason um Stakkavík og fl.

„Kirkjulegt“ veiðivatn

Þau munu fá ef nokkur veiðivötnin á 
Íslandi sem kirkjan hefur umráðarétt 
yfir. Þessu er þó þannig varið með Hlíð-
arvatn. Strandarkirkja á Stakkavík og 
Hlíð og einnig Vogsósa, en Vogsósa-
bændur hafa veiðiréttinn fyrir sínu 
landi til ráðstöfunar. Þegar Stangaveiði-
félag Hafnarfjarðar er stofnað 1951 
hafði Kjartan Sveinsson skjalavörður á 
Alþingi með einhverjum hætti tryggt

sér veiðiréttinn sem tilheyrði Stakkavík 
og Hlíð og það var sá réttur sem félagið 
leigði af honum, eitt ár í senn, allar göt-
ur til 1977 er hann féll frá. Upp úr þessu 
er Stakkavíkurfélagið stofnað. Við báð-
um Steingrím að segja frá því hvernig 
það kom til.

„Þegar þetta var hafði sýslumaður í 
Árnessýslu, sem á þessum tíma var Páll 
Hallgrímsson, innheimturétt á afnot-
um vatnsins fyrir hönd Strandar-

Leiðir Steingríms Atlasonar, fyrrver-
andi yfirlögregluþjóns hér í Hafnar-
firði, og Stangaveiðifélags Hafnar-
fjarðar hafa legið saman um langt
skeið. Hann gerðist félagi í Stanga-

veiðifélaginu um eða fyrir 1960 og var
gjaldkeri félagsins á árunum 1966 til 
1976. Hann er einn af elstu núlifandi
félögum SVH og veiðir enn á hverju 
sumri þótt árin séu orðin 82. Sjón-

depra er þó orðin honum til trafala í 
daglegu lífi upp á síðkastið sem og við
veiðar. Steingrímur kann frá mörgu 

að segja, en atvikin höguðu því
þannig, að hann er sá félagi í Stanga-
veiðifélaginu sem einna best þekkir til
Stakkavíkurfélagsins svonefnda, haf-
andi verið þar fulltrúi SVH frá upp-
hafi, fyrst og lengi vel gjaldkeri, en 

síðustu fjögur ár formaður. Stakkavík-
urfélagið er sérstakur félagsskapur 
þeirra aðila sem leigt hafa veiði í

Hlíðarvatni undanfarin aldarfjórðung 
eða svo. Það og sitt hvað fleira bar á

góma í spjalli við Steingrím fyrir 
skömmu. Steingrímur með tvo laxa úr Bíldsfelli, þann stærsta sem hann 

hefur fengið, 22 punda, veiddan á spún í Kofastreng, en hinn 
vóg 6 pund. 

Þ
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kirkju. Hann hafði hugmyndir í þá 
veru að koma veiðimálum þessa 
„kirkjulega“ veiðivatns í fastara horf 
en verið hafði og væntanlega einnig til 
einföldunar. Það sem vakti fyrir hon-
um var að skapa breiðan grundvöll um 
afnot af vatninu. Tillaga Páls var 
nokkurn veginn sú að þeir aðilar sem 
höfðu leigt veiðirétt í vatninu fram að 
þessu stofnuðu með sér sjálfstætt félag 
sem framleigði veiðiréttinn til félag-
anna og væri því sá aðili sem inn-
heimtumaður af afnotum vatnsins á 
þessum, þ.e. sýslumaður, ætti sam-
skipti við. Þannig varð Stakkavíkurfé-
lagið til.

Gjaldkerinn gerður að 

formanni 

Nú, eins og áður sagði vildi Páll hafa 
aukna breidd í þessum félagsskap og

upp á Steingrími Atlasyni með því að 
spyrja: „Hver getur verið á móti Steina 
Atla?“ Og þannig atvikaðist það að ég 
varð fulltrúi SVH í félaginu Stakkavík. 
Reyndin varð svo sú þegar frá leið að 
Kristinn í Björgun kom lítið sem ekk-
ert að Stakkavíkurfélaginu að liðnum 
2-3 árum. Engilbert nýtti sinn rétt og 
Sigurður var endurskoðandi félagsins 
um 18 ára skeið ef ég man rétt.“ 

Steingrímur heldur áfram: „Starf-
semi félagsins er tvískipt. Annars vegar 
er húsfélag, en félagið byggði veiðihús í 
Stakkavík strax í upphafi og er rekstur 
þess alveg aðskilinn frá veiðifélaginu. 
Guðmundur Árnason var kjörinn 
fyrsti formaður, Allan Magnússon rit-
ari en ég hafði gjaldkerastörf með 
höndum allt til ársins 1997, þegar ég 
hafði ekki lengur sjón til að sinna 
gjaldkerastörfum, en þá tóku stjórnar-

All nokkur saga er á bak við þessa ljósmynd. Hún er tekin sumarið 1937 í landi Norður-Reykja í Biskupstungum. Á henni eru talið 
frá vinstri: Oddur Pétursson, þá póstmeistari í Hafnarfirði, Ingólfur Bjargmundsson, Steingrímur Atlason og Pétur Thorsteinsson, 
síðar sendiherra og forsetaframbjóðandi. Steingrímur segir svo frá: „Árni Helgason, ræðismaður Íslands í Chicago í Banda-
ríkjunum, ættaður úr Hafnarfirði, hafði keypt land til skógræktar í Norður- Reykjum en Oddur póstmeistari var eftirlitsmaður hans 
hér. Við fórum með Oddi austur í Tungur til eftirlits og eins og kannski sést held ég þarna á tveimur silungum. Þeir voru veiddir 
með mjög sérstökum veiðarfærum í læk sem þarna er. Ég var með síldarnótarþráð sem ég hnýtti við tjaldhæl og tvo kolaöngla á 
endann á þræðinum með maðki. Ég henti út og stakk síðan hælnum í vatnsbakkann. Síðan fengum við okkur gönguferð upp með 
læknum og þegar við komum til baka var fiskur á báðum önglum"! Veiðarfærin þurfa ekki alltaf að vera merkileg.  

gekk það eftir. Af hálfu Veiðifélags Sel-
foss sem þá var komið til sögunnar
varðandi veiði í Hlíðarvatni voru til-
nefndir þeir Jón Í. Guðmundsson, yfir-
lögregluþjónn á Selfossi og Ingvi Eb-
enhartsson, en fulltrúi sýslumanns var
Allan Magnússon, þá fulltrúi hjá sýslu-
mannsembættinu á Selfossi. Fyrrver-
andi hreppstjóri í Ölfusi, Engilbert
Hannesson, var í stjórn, Þórarinn
Snorrason, bóndi í Vogsósum, og sér-
stakir vinir Páls, þeir Kristinn Guð-
brandsson, oft kenndur við Björgun,
og Sigurður Ármannsson, endurskoð-
andi. Af hálfu Ármanna voru kjörnir
þeir Guðmundur Árnason og Rafn
Hafnfjörð. Af hálfu Stangaveiðifélags
Hafnarfjarðar var þáverandi formaður
Þórður Einarsson kjörinn. Einnig var
gerð tillaga á Jóni Finnssyni en hann
gaf ekki kost á sér. Og þá var stungið
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menn sig bara til og gerðu mig að for-
manni, sem ég hef verið frá þeim tíma. 
Stjórnin kemur saman þegar þurfa 
þykir. Við höldum reikning og aðal-
fundur er venjulega haldinn í mars.“

Steingrímur getur þess að frá og 
með tilkomu Stakkavíkurfélagsins hafi 
fyrst verið gert samkomulag til 10 ára 
milli aðila. „Það var síðan endurnýjað 
1987 eða 1988 aftur til 10 ára en frá ár-
inu 1997 hefur einungis verið samið til 
eins árs í senn.“ 

Breytinga að vænta

Hann bætir við að málefni Hlíðarvatns 
hafi verið til umræðu á síðasta kirkju-
þingi sem haldið var fyrr í haust. Hug-
myndum þaðan um breytta framtíðar-
skipan málefna Strandarkirkju og þar 
með Hlíðarvatns hafi verið skotið til 
kirkjuráðs. Þær séu nú einnig til skoð-
unar í dóms- og kirkjumálaráðuneyt-
inu. Líklegast er nú talið að því er 
Steingrímur telur að skipuð verði 
þriggja manna stjórn yfir málefnum 
Strandarkirkju og eigum hennar, 
þ.m.t. Hlíðarvatni. Ef þetta nær fram 
að ganga má búast við því að  viðsemj-
andi Stakkavíkurfélagsins framvegis 
verði stjórn Strandarkirkju.

Fyrsti fiskurinn „handar-

veiddur“

Í spjalli okkar ber veiðiskap að sjálf-
sögðu á góma. Steingrímur minnist 
þess að fyrsta silunginn sinn hafi hann 
veitt strákpolli á nýjum hvítum striga-
skóm í læknum sem rennur úr Urriða-
kotsvatni. „Ég gat lokað hylnum sem

Fjölskylduferð í Hlíðarvatn - og barnavagninn meira að segja með!

hann var í og náði honum síðan með 
höndunum. Þetta var því „handar-
veiddur“ fiskur en ekki stangarveidd-
ur, en nýju hvítu strigaskórnir mínir 
voru ekki lengur hvítir og fínir eftir 
þennan veiðiskap eins og nærri má 
geta.“

Steingrímur vill annars ekki gera 
sérstaklega mikið úr veiðiskap sínum í 
gegnum tíðina. „Ég fór fyrst í Hlíðar-
vatn með Árna Guðmundssyni, sem 
margir muna eftir úr Prentsmiðju 
Hafnarfjarðar, í kringum 1960 en 
fyrstu árin mín í Hlíðarvatni var ég 
„kraftaveiðimaður á spún“ eins og 
hann orðar það. Síðan kom flugan til 
sögunnar og á hana hef ég veitt svo til 
eingöngu. Um 30 ára skeið var ég í 
góðum veiðihóp sem alltaf fór í Hlíð-
arvatn á hverju sumri. Í honum voru 
bræðurnir Sveinn og Sæmundur 
Björnssynir ásamt Berent Sveinssyni 
en síðar bættist þriðji bróðirinn Knút-
ur Björnsson í hópinn. Ég fór að sjálf-
sögðu í Hlíðarvatn í sumar og þá með 
sonarsyni mínum og veiddum við 
ágætlega. Í laxveiðinni veiddi ég mest í 
Soginu, þar sem ég fékk minn stærsta 
lax, 22 pund, en að sjálfsögðu fór mað-
ur líka í Flókadalsá og Haukadalsá 
meðan félagið hafði þessar ár til um-
ráða,“ sagði Steingrímur Atlason að 
lokum.

-S

Steingrímur í dyragættinni í Hlíð við Hlíðarvatn. Myndin er tekin 1963.
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Myndir úr starfi félagsins

Á góðri stund, talið frá vinstri: Svavar Gunnarsson,  Ísleifur 
Árnason, Sigurjón Ingvarsson og Þórður Einarsson.

Finnbogi Sigmarsson og Sigurður Í. Sigurðsson með feng úr 
Kleifarvatni.

Hilmar Ragnarsson í góðum gír.Nokkrir betri helmingar og virkar félagskonur í SVH, frá vinstri: 
Ingibjörg Aradóttir, Sigríður Hrólfsdóttir, formaður húsnefndar 
og húsvörður og þá vinstri vanginn á Maríu Ólafsdóttur.

Vignir B. Árnason sýnir réttu handtökin.

Þrír heiðursmenn, f.v.: Friðrik Guðmundsson, Friðberg Guð-
mundsson og Jónas Guðlaugsson.



Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar 50 ára20

rmann er fæddur og uppalinn í 
Neskaupsstað. Hann stundaði

sjómennsku um langt skeið eða frá 16 
ára aldri en segist ekki hafa kynnst 
stangaveiði fyrr en eftir að hann flutt-
ist til Hafnarfjarðar árið 1955: „Ég var 
svo heppinn að fá ágæta vinnu strax og 
ég fluttist til Hafnarfjarðar í Rafgeymi 
(í Steinullarverksmiðjunni við Lækjar-
götu) og þar kynntist ég fyrst félögum

Forsjónin er misjafnlega örlát við okkur mennina og meira að 
segja við stangaveiðimenn. Sumir letjast til veiða þegar aldurinn
færist yfir eða hætta alveg veiðum, heilsan bilar og menn orna 

sér þess í stað við minningar frá liðnum tíma. Aðrir eru svo
heppnir að halda andlegu og líkamlegu fjöri jafnvel lengur en 
hægt er að ætlast til með góðu móti af dauðlegum mönnum.

Slíkir menn eru allt eins verðugt rannsóknarefni og lax og 
silungur ef út í það er farið og kannski kemur einhvern tíma að
því að genarannsóknir leiði í ljós hvað slíkir menn hafa tekið í 
arf frá gengnum kynslóðum sem sker þá frá öðrum. Vonandi

verður það þó ekki alveg á næstunni, en einn af þeim sem 
hiklaust tilheyra seinni hópnum er Ármann Sigurðsson,

Ármann í Rafgeymum eins og hann hefur lengi verið kallaður 
eða Manni eins og félagarnir nefna hann gjarnan. Ármann, sem 
nú stendur á áttræðu, er ungur í anda, kvikur á fæti og það sem
er mest um vert; með algerlega óbilaðan veiðihug og liggur ekki 

á skoðunum sínum þegar veiðiskapur er annars vegar.
Hann kann líka frá mörgu að segja úr sögu Stangaveiðifélags 
Hafnarfjarðar; hefur verið þar virkur í ýmsu starfi í áratugi,
og er núverandi formaður félagsins. Við settumst niður með 

Ármanni eina morgunstund í nýliðnum nóvember í léttu 
spjalli þar sem farið var vítt og margt bar á góma.

Síungur silungsveiðimaður á níræðisaldri og enn að!

-létt spjall við Ármann Sigurðsson

úr Stangaveiðifélagi Hafnarfjarðar sem 
komu af til í verksmiðjuna með raf-
geyma sem við hlóðum fyrir þá. Ég 
gerðist svo félagi í SVH 1957 frekar en 
1959, þótt það ártal sé skráð í bókum 
félagsins. Ég var í upphafi Kleifar-
vatnsmaður ef svo má segja, byrjaði 
mína stangaveiði þar og veiddi á spún. 
Þetta var á þeim tíma sem veiði var að 
hefjast í vatninu eftir fiskiræktartil-

raunir undangenginna ára og maður 
veiddi bara oft ágætlega, þokkalega 
vænan silung. Það var aftur seinna að 
ég fór að stunda Hlíðarvatn. Mér er 
það enn minnisstætt hve Hjörleifur 
(Gunnarsson) var hneykslaður á mér 
eitt sinn um þetta leyti, en þá átti ég 
stöng í Hlíðarvatni einn dag og þá vildi 
svo til að Sigdór bróðir minn var að 
koma af sjónum og við slepptum Hlíð-
arvatni en fórum þess í stað í Kleifar-
vatn. Hjörleifur skildi ekkert í mér og 
ég get svo sem vel skilið það svona eft-
ir á að hyggja.“

Ekki glæsilegir tilburðir!

Það er kannski móðgun við Ármann 
að taka það fram að hann veiði ein-
göngu á flugu, en hann hefur um ára-
tugaskeið ekki notað annað agn. En í 
upphafi veiðiferilsins leit ekki út fyrir 
að Ármann myndi nokkurn tíma geta 
kastað flugu fyrir fisk svo að gagn væri 
að!: „Ég snerti fyrst á flugustöng ein-
hvern tíma eftir 1960 þegar ég átti eitt 
sinn leið austur í Hlíðarvatn. Þar voru 
þá fyrir að veiðum í Kaldósnum Oliver 
Steinn, Hjörleifur Gunnarsson og Sig-
urjón Vilhjálmsson. Þeir voru að fara 
heim í hús að fá sér kaffi og Oliver vildi 
endilega að ég tæki stöngina hans og 
reyndi á meðan. Þetta gekk hreint út 
sagt bölvanlega. Það fór allt í flækju. Ég 
gafst þó ekki upp og hélt áfram að 
reyna að ná tökum á flugustönginni. 
Ég man að Beggi hró (Friðberg Guð-
mundsson) hafði ekki mikið álit á til-
burðum mínum og sagði einhvern 
tíma að ef mér tækist að koma flug-
unni út þá væri öruggt að enginn fisk-

Á

Forréttindi að 
fá að veiða

í vatni eins og Hlíðarvatni
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ur liti við henni og menn skyldu alls 
ekki vera nærri mér eða fyrir aftan mig 
þegar ég væri að reyna að kasta! Á 
þessu var þó ákveðin skýring sem fylg-
ir hér á eftir. Nú, það kvað svo rammt 
að þessum klaufagangi mínum í 
fluguköstum að ég fór einhvern tím-
ann á kastnámskeið í Laugardalshöll 
og þá reyndu flinkir kastarar eins og

Svavar Gunnarsson að kenna mér að 
kasta en þeir voru vonlitlir um að þetta 
tækist og sögðu að ég væri vonlaus og 
ólaginn eða þá svona vitlaus. Þá er það 
eitt sinn að ég er úti á gólfi og tek upp 
flugustöngina með vinstri hendi, ég er 
nefnilega örvhentur, en allir mínir til-
burðir fram að þessu voru framdir 
með hægri hendi, svo það var kannski

ekki von til að árangurinn yrði mikill. 
Þarna var þá m.a. staddur Leifur 
Grímsson (bróðir Kolbeins Grímsson-
ar) en við Leifur vorum vel málkunn-
ugir. Ég fór til Leifs og tjáði honum 
vandræði mín við að ná tökum á 
flugustönginni. Stöngin sem ég var að 
berjast við lá á gólfinu. Þegar ég tók 
hana upp sagði Leifur við mig: „Af 
hverju tekurðu stöngina upp með 
vinstri hendinni“? „Vegna þess að ég er 
örvhentur,“ svaraði ég. Þú ert örvhent-
ur  og ert að berjast við að kasta með 
hægri hendinni, það er varla von að vel 
gangi. Við skulum hætta þessu og nú 
kenni ég þér að kasta með réttri 
hendi.“ Þetta gekk nokkuð vel þó ég 
hafi aldrei náð að verða það sem menn 
kalla góður kastari. Hins vegar nýt ég 
þess að vera jafnvígur á báðar hendur 
og hef ákaflega gaman af því  þegar 
skiptir um vindátt að heyra félaga 
mína segja. Sjáið þið helv. karlinn, 
hann er búinn að skipta um hendi!“

Af „Begga Naddi“ og 

doktor Halldóru 

Í huga Ármanns eins og margra félaga 
í Stangaveiðifélagi Hafnarfjarðar er 
bara eitt vatn. Það er Hlíðarvatn í Sel-
vogi. Margir ganga svo langt að telja 
það besta fluguveiðivatn á landinu og 
víst er að það er mjög gjöfult silungs-
veiðivatn og af mörgum ástæðum sér-
stætt, samanber umfjöllun annars 
staðar hér í blaðinu. Fáir þekkja Hlíð-
arvatn eins vel og Ármann og er þá 
ekki verið rýra hlut þeirra fjölmörgu 
stangaveiðimanna sem þangað hafa 
lagt leið sína um lengri eða skemmri 
tíma. Af 40 ára kynnum Ármanns við 
vatnið, þar sem veiðiferðirnar þangað 
skipta örugglega orðið þúsundum við 
alls konar skilyrði, hefur safnast í 
reynslusarpinn sem er eins og allir 
veiðimenn vita mikilvægur ef árangur 
á að nást. Ármann kann margar sögur 
úr Hlíðarvatni en við spurðum hann 
fyrst hvaða flugur hefðu reynst honum 
best í Hlíðarvatni í gegnum tíðina: „Á 
fyrstu árum mínum í Hlíðarvatni fékk 
ég eitt sinn Ingólf Einarsson símritara, 
föður Arnar heitins Ingólfssonar í Arn-
arprenti til að hnýta fyrir mig nokkrar 
flugur áður en ég færi austur. Hann 
hnýtti fyrir mig heilt dúsín, sem inni-
hélt fimm tegundir. Þetta voru Black 
Gnat, Black Zulu, Conomara Black,

Ármann í Hlíðarvatni með 5,5 punda bleikju sem hann veiddi þar vorið 2000. Hana 
fékk Ármann á peacock kúluhaus í Kaldósnum.
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Jock og Peter Ross. Og hann lét þau 
orð fylgja að ef ég fengi ekki á neina 
þessara flugna þá væri fiskurinn ein-
faldlega ekki að taka og þýddi ekkert 
að veiða, það var ekki flóknara en það. 
Upp frá þessu tók ég ástfóstri við Black 
Gnat, en síðar og eftir að Ingólfur dó 
hafði ég engan að hnýta „Naddinn“ 
fyrir mig. Þá mundi ég eftir því að ég 
hafði löngu áður gefið konunni minni, 
Guðfinnu, nýjan Nadd sem ég braut í 
bakkasti í einu af þessum fínu 
bakköstum mínum. Konan mín átti 
ennþá fluguna og ég fór með hana til 
Begga hró (Friðbergs Guðmundsson-
ar), sem sagði það engan vanda að 
hnýta þessa flugu enda hefði það kom-
ið mér mjög á óvart ef svo hefði verið. 
Ég sýndi síðan mörgum þessa flugu og 
sagði að Beggi hefði hnýtt hana, en 
þetta varð til þess að menn fóru að 
kalla hana Begga Nadd, sem var alls 
ekki rétt vegna þess að höfundur flug-
unnar var Ingólfur faðir Arnar. Nú hin 
síðustu ár hefur vinur minn Ásmund-
ur Ársælsson hnýtt fluguna fyrir mig 
og er ég mjög ánægður með fluguna 
frá Ása. Með árunum hefur síðan bæst 
við fjöldinn allur af flugum sem gefa 
vel í vatninu á einum eða öðrum tíma 
og nægir þar t.d. að nefna peacock- af-
brigðin sem ég nota mikið. Mér finnst 
hins vegar ákaflega gaman að sjá í dag 
til ungu strákanna sem veiða í vatninu. 
Þeir eru eins og vísindamenn í saman-
burði við okkur hér áður fyrr, gera eft-
irlíkingar og alls kyns tilraunir. En í 
þessu sambandi má ég til að segja að-
eins frá doktor Halldóru, sem er 
kannski eitthvað í ætt við eftirlíkingar. 
Um tíma veiddum við nokkrum sinn-
um saman í Hlíðarvatni ég og vinur 
minn Halldór Jóhannsson læknir, sem 
var ágætur veiðimaður og mikill nátt-
úruunnandi. Einhverju sinni vorum 
við í Hlíðarvatni. Það var mikill fiskur 
sjáanlegur en hann bara tók ekki. Svo 
set ég fyrir tilviljun í einn fisk og landa 
honum. Halldór segir þá: Við skulum 
fara upp í hús og sjá hvað hann hefur 
verið að éta. Ég gef lítið út á þetta en 
Halldór setur vatn í glas og ætið í og 
þetta voru allt saman pínulitlar svartar 
púpur. Halldór nær síðan í öngul og 
kolsvart lopaband sem hann vefur um 
öngulinn og hnýtir fast á frumstæðan 
hátt. Þetta fannst okkur nú ekki merki-
legt agn en á þetta rótfiskuðum við

Eins og veiðimenn vita er bleikjan í 
Hlíðarvatni oft dyntótt eins og reynd-
ar í fleiri stöðuvötnum og það getur 
reynt á þolinmæðina að finna út hvað 
hún vill taka í það og það sinnið. En 
það er ekki síst þetta sem Ármanni 
finnst gefa silungsveiðinni gildi um-
fram laxveiðina, enda telur Ármann 
laxinn einfaldlega heimskan í saman-
burði við bleikjuna! Ármann segir 
stutta sögu af dyntum bleikjunnar: „Ég 
hef lent í því oftar en einu sinni í 
Kaldósnum að vorlagi að á ákveðnu 
svæði þar gefur Black Gnat oft góða 
veiði. Á ákveðnum punkti steinhættir 
bleikjan að taka „Naddinn“ en getur 
tekið Alder eins og vitlaus sé. Þetta seg-
ir mér bara að bleikjan sé í mismunandi 
æti á örlitlu svæði og styður þá skoðun 
að hún hafi úr mörgu að velja.“ 

Hlíðarvatnsbleikjan hefur 

ekkert í sjóinn að sækja

Hlíðarvatn hefur samgang við sjó 
eins og kunnugt er. Margir hafa þess

Ármann með góðum veiðifélaga sínum um langt árabil Þórði Þórðarsyni. Hér eru þeir 
við veiðihúsið í Haganesi skammt frá útfalli Mývatns.

Hér sjást fiskar 92 betur. Fremsta röðin 
er allt frá rúmum fjórum pundum niður í 
tvö.

samt. Svona góðri flugu varð náttúr-
lega að gefa nafn og auðvitað kom ekk-
ert til greina annað en doktor Hall-
dóra. Þannig varð hún til og gafst 
stundum ágætlega eftir þetta hjá mér 
og fleirum."
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vegna talið að sjógengin bleikja sé í 
vatninu. Ármann telur það af og frá: 
„Aðeins einu sinni hef ég fengið sjó-
bleikju í Hlíðarvatni; það var fyrir 25 
eða 30 árum en þá fékk ég 15 - 20 
bleikjur í beit og þær voru auðþekktar; 
silfraðar og lausar í hreistrinu eins og 
bleikjan sem maður veiddi á bryggj-
unni í Norðfirði í gamla daga. Þetta tel 
ég algera tilviljun og vísindamenn sem 
hafa skoðað fæðuframboð bleikjunnar 
í Hlíðarvatni og fundið út að hún hafi 
úr að velja einum 12 til 15 mismun-
andi fæðutegundum segja að hún hafi 
ekkert til sjávar að sækja og það finnst 
mér einsýnt.“  

Eins og gefur að skilja eru þeir marg-
ir veiðistaðirnir í Hlíðarvatni sem Ár-
mann þekkir vel. En þeir eru misjafn-
lega gjöfulir eftir árstíma og hann telur 
sig líka hafa afsannað mörgum sinnum 
þá gömlu kenningu að ekkert þýði að 
veiða í Hlíðarvatni eftir að kemur fram 
í júlí og fyrir miðjan ágúst eða að þá 
veiddist bara smælki: „Ég held að þetta 
stafi frekar af því að menn hafi ekki ver-
ið nógu duglegir að leita bleikjuna uppi. 
Í sumar 6. og 7. júlí vorum við fjórir 
saman við veiðar í vatninu og fengum 
þá 92 bleikjur upp í rúm fjögur pund, 
nokkrar þriggja punda og mikið af 
góðri minni bleikju. Við Þórður Þórðar 
fengum mest af þessu í Botnavikinu. 
Eins vorum við fjórir að veiða um versl-
unarmannahelgina, tókum þessa daga 
vegna þess að enginn annar vildi þá, 
enda enginn fiskur í vatninu í ágúst. Við 
fengum 90 góða fiska í Kaldósnum sem 
sýnir okkur aðeins að veiðimenn fara 
mikils á mis að stunda ekki Hlíðarvatn 
um miðsumar.“

Ármann hefur eins og aðrir sem 
kunnugir eru Hlíðarvatni upplifað 
ýmsar sveiflur í veiðiskap þar í gegnum 
tíðina. Hann hefur þó engar sérstakar 
áhyggjur af vatninu „svo lengi sem 
fiskifræðingar fara ekki að fikta í því." 
Ármann er á því að ástand bleikjunnar 
í Hlíðarvatni sé gott um þessar mundir 
og fiskur þar sé jafnvel talsvert vænni 
en þegar hann fór fyrst til veiða þar. 
„Það var ekkert mjög algengt þá að 
menn fengju yfir tveggja punda bleikju. 
Í fyrra var ég að veiða 3. maí. Þá fékk ég 
24 fiska, þar af tvo sem voru 4,2 pund, 
þrjá þriggja punda og marga tveggja 
punda. Ég held ég hafi sjaldan fengið 
jafn væna veiði og stærsta bleikjan úr

vatninu á síðasta ári var sex pund.
Á löngum veiðimannsferli hefur 

Ármann átt marga veiðifélaga. Um 
langt skeið var hann í fimm manna 
hópi sem fór alltaf í Hlíðarvatn 1. maí 
en er hættur því fyrir nokkrum árum. 
Á síðustu 10 - 15 árum hefur hann 
mest veitt með þeim Guðmundi Sigur-
jónssyni og Þórði Þórðarsyni, ágætum 
félögum í Stangaveiðifélaginu, sem að 
vísu eru nokkrum áratugum yngri en 
hann og góðri vinkonu sinni Sigríði 
Hrólfsdóttur, og höfum við flækst víða 
um landið á undanförnum árum og 
stöngin er alltaf með."   

Laxinn heimskur og heillar 

ekki

Af því sem að framan er greint gætu ó-
kunnugir haldið að Ármann væri með 
Hlíðarvatn á heilanum og kannski er 
eitthvað pínulítið til í því! Hann er þó 
að þessu leytinu ekkert frábrugðinn

mörgum hafnfirskum stangaveiði-
mönnum og félögum í Stangaveiðifé-
lagi Hafnarfjarðar að hafa mikið ást-
fóstur á vatninu. Þrátt fyrir það bregð-
ur Ármann þó flugunni í aðrar veiði-
stöðvar: „Svona mest af gömlum vana 
fer ég tvisvar í Iðuna á hverju sumri en 
það hef ég gert í 20-30 ár. Laxveiðin 
hefur einhverra hluta ekki heillað mig 
sérstaklega. Mér finnst laxinn heimsk-
ur og hann tekur agnið af árásargirni 
og af því að það er fyrir honum. Bleikj-
an er aftur á móti í ætisleit og það sem 
gefur silungsveiðinni gildi umfram 
laxveiðina er að finna út hvað bleikjan 
vill í það og það sinnið og það getur 
verið vandasamt eins og dæmin 
sanna,“ segir Ármann Sigurðsson, sí-
ungur Hlíðarvatnsfíkill.

Margt fleira spjölluðum við Ár-
mann. Sumt af því bað Ármann sér-
staklega um að færi ekki á prent! og er 
sjálfsagt að verða við því. -S

Ármann og Þórður á pallinum við veiðihúsið í Hlíðarvatni með tveggja daga veiði, 92 
fiska, frá því í sumar.
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lestir af stofnfélögum  Stanga-
veiðifélags Hafnarfjarðar eru nú

gengnir á vit feðranna þegar félagið á 
hálfa öld að baki. Ekki er vitað til þess 
að birst hafi viðtal við frumherjana um 
hugðarefni þeirra, stangveiðina, þótt 
víst væri fengur í því nú að geta gripið 
til frásagna manna sem voru á dögum 
þegar margt var öðruvísi í veiðiheim-
um en nú. Þó vill svo vel til að alllangt 
viðtal birtist fyrir 13 árum, í jólablaði 
Hamars árið 1988, sem umsjónar-
maður afmælisblaðs Stangaveiðifélags-
ins tók við einn stofnenda félagsins og 
driffjöður þar um langa hríð, Þorstein 
Auðunsson, sem margir Hafnfirðingar 
muna enn vel. Viðtal þetta var ein-
göngu helgað aðaláhugamáli Þorsteins 
alla tíð, stangaveiðinni, og í því er að 
sjálfsögðu að finna fróðleik sem tengist 
sögu Stangaveiðifélagsins og stanga-
veiði eins hún tíðkaðist löngu fyrir 
okkar daga. Þorsteinn var snjall flugu-
veiðimaður og veiddi á veiðiferli sín-
um fjölda fiska yfir 20 pund á flugu en 
í viðtalinu kemur m.a. fram að flugu-
kastkennsla á vegum Stangaveiðifélags 
Hafnarfjarðar skömmu eftir stofnun 
þess varð til þess að Þorsteinn snéri sér 
alfarið að fluguveiði. Það er því við 
hæfi að að birta nokkur brot úr viðtal-
inu, sem er þó all miklu lengra.

Dró fyrsta laxinn 1938 

Þorsteinn hefur ekki tölu á þeim ara-
grúa laxa sem hann hefur dregið á land 
um dagana. Hann man hins vegar vel 
fyrsta laxinn: „Hann fékk ég norður í 
Fljótum sumarið 1938. Þetta var 8 
punda hrygna og ég fékk hana á maðk. 
Ég var þá nýgræðingur í laxveiðinni, en 
sá sem kom mér á bragðið var Skafti 
Egilsson. Hann rak lengi hjólreiðaverk-
stæði á Strandgötunni, í húsi þar sem 
Bókabúð Olivers... Við vorum kunn-
ingjar og hann tók mig stundum með

-úr áður birtu viðtali við Þorstein Auðunsson (1909-1992), einn stofnenda 

Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar

Þá var öldin

sér, þegar hann fór að veiða.; upp úr því 
fékk ég bakteríuna. Á árunum þegar ég 
var að byrja í þessu voru tiltölulega fáir 
sem stunduðu íþróttina, a.m.k. saman-
borið við þann mikla fjölda sem stund-
ar hana nú. Og ég held að hér í Hafnar-
firði hafi þeir ekki verið mjög margir 
sem veiddu á stöng eða einhverju 
marki á árunum í kringum seinna

stríð. Ég get þó nefnt til dæmis þá Alex-
ander Guðjónsson og Kristinn Krist-
jánsson, netagerðarmann, en hann var 
veiðifélagi minn til margra ára. Við 
Kristinn gerðum marga góða túra sam-
an, hann var fiskinn og góður og 
skemmtilegur veiðifélagi. Það er annars 
mikilvægt fyrir þá sem stunda stang-
veiði að velja sér góða félaga. Það kom

Þessi mynd kemur félögum í SVH kunnuglega fyrir sjónir, þar sem hún er upp á vegg 
í félagsheimilinu á Flatahrauni. Hér er Þorsteinn með stærsta flugulaxinn sinn, 24 
punda hæng, veiddan í Haukadalsá í kringum 1960.

önnur 

F
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fyrir hér áður fyrr, en sem betur fer 
ekki oft að maður lenti í því að veiða 
með mönnum sem urðu afundnir og 
fúlir, af því að þeim gekk ekki eins vel 
og öðrum í hollinu. Svoleiðis menn eru 
hvimleiðir að veiða með.“

Nær undantekningarlaust 

veitt upp í kostnað

Þorsteinn heldur áfram: "Það hefur 
margt breyst í sambandi við laxveiðina 
frá því sem áður var. Framan af veiði-
ferli mínum var miklu auðveldara að 
fá leyfi en nú er, sem kemur auðvitað 
til af því, að ásóknin var ekki nærri 
eins mikil. Sem dæmi um það get ég 
nefnt, að í tíu ár eða meira höfðum ég 
og félagar mínir alltaf sömu dagana í 
Haukadalsá; 4. - 8. júlí, 4. - 8 ágúst og 
4. - 6. september. Ég held að slíkt fyrir-
komulag þekkist nánast hvergi lengur. 
Annað sem er ekki síður mikilsvert; 
verð á veiðileyfum var miklu skaplegra 
en nú og lengi framan af var það nán-
ast regla, að það veiddist alltaf upp í 
kostnað  og ríflega það stundum. Eitt 
árið, mig minnir að það hafi verið 
skömmu fyrir 1950, vorum við með 
tvær stangir í Laxá í Dölum og borg-
uðum 500 kr fyrir svo þú sérð verðlag-
ið, þó svo að 500 kr. þá og nú séu sitt-
hvað. Laxá í Dölum er mjög skemmti-
leg á. Þar veiddi ég oft um tíma og þar 
fékk ég minn stærsta lax, 28 punda 
hæng, sem ég glímdi við hátt í klukku-
stund. Áin er mjög viðkvæm fyrir 
þurrkum og getur orðið afar vatnslítil. 
Í einni af fyrstu ferðunum mínum 
þangað komum við að henni mjög 
vatnslítilli. Fórum þó yfir megnið af 
henni fyrsta daginn eða dagspartinn 
en fengum ekki fisk. Um nóttina rigndi 
eða gerði slyddu og það var nóg til þess 
að fiskurinn sem hafði beðið úti fyrir 
ósnum vegna vatnsleysis gekk upp 
hana og morguninn eftir fengum við 
17 laxa í Þegjanda á skömmum tíma 
og marga mjög væna."

Æfði fluguköst við 

Vífilsstaðavatn

Þeir sem þekkja til Þorsteins vita að 
hann er snjall fluguveiðimaður, en hef-
ur hann veitt á flugu frá því að veiði-
bakterían náði tökum á honum fyrst.?

„Nei, ég fór ekki að veiða  á flugu 
fyrr en upp úr 1950 eftir að Stanga-
veiðifélag Hafnarfjarðar var stofnað.

Fljótlega eftir stofnun þess stóð félagið 
fyrir námskeiði í flugukasti upp við 
Vífilsstaðavatn og var ég einn þeirra 
sem sótti það. Ég æfði mig síðan og 
náði tökum á flugustönginni í Hlíðar-
vatni. Það var oft mjög gaman í Hlíðar-
vatni á þessum árum og þeir sem á 
annað borð höfðu náð tökum á því að 
kasta flugu voru mjög oft svo að segja 
öruggir með 40-60 fiska yfir daginn. Ég 
stundaði silungsveiðar dálítið um tíma, 
en hætti því svo alveg, laxinn átti hug 
manns allan, en silungsveiði er ekki 
síður vandasamt sport en laxveiðin. 
Fyrsta flugustöngin sem ég eignaðist 
var 13 feta tvíhenda. Hana á ég enn, en 
lagði hana fljótt til hliðar eftir að ég 
eignaðist fyrstu einhenduna. Eftir að ég 
komst upp á lag með að kasta flugu hef 
ég varla notað annað agn; það er svo 
miklu skemmtilegri veiðiskapur. Þegar 
veitt er á flugu fer ekki hjá því að mað-
ur taki sumar flugur fram yfir aðrar og 
uppáhaldsflugur mínar eru Blue 
Charm og Sweep. Sweep nota ég þegar 
loft er þungbúið og dimmt yfir. Aðrar 
flugur reyni ég tæpast,“ segir Þorsteinn.

Haukadalsá í uppáhaldi

Þær eru ófáar árnar sem Þorsteinn hef-
ur leitað fanga í á 50 ára veiðiferli. Af 
löngum kynnum við ár skapast tengsl 
sem einna helst verður lýst með orðum 
eins og vinátta eða ástfóstur. Kann 
sumum sem ekki eru handgengnir 
stangaveiðinni að þykja undarlegt. En 
svona er þetta nú samt, það veit Þor-
steinn og aðrir þeir sem eitthvað hafa 
stundað veiðar að marki. Margar ár 
þekkir Þorsteinn eins og lófana á sér 
og nægir að nefna þær sem næst eru: 
Elliðaárnar og Laxá í Kjós. En hvaða á 
þykir Þorsteini skemmtilegust:

"Það er Hauka, hún er mín uppá-
haldsá. Ég veiddi fyrst í henni 1945 eða 
'46 og síðan samfellt á hverju sumri 
þar til fyrir nokkrum árum og flest 
árin fór ég 2-3 túra í hana. Ég á marg-
ar góðar minningar tengdar Hauka-
dalsá. Hún er ákaflega skemmtileg og 
með mörgum afbragðsveiðistöðum. 
Svo hefur hún góða vatnsmiðlun, sem 
er Haukadalsvatn og verður því aldrei 
vatnslítil eins og nágranni hennar Laxá 
í Dölum. Ég hugsa að ég grobbi ekki 
mikið, þó að ég segi, að þeir séu fáir 
sem þekkja Haukuna jafnvel og ég. 
Lengi framan af gerði ég það oft að

gamni mínu að ganga með henni allri, 
alveg niður í ós, og ég tel að það hafi 
hjálpað mér mikið að læra vel á hana. 
Þá var  maður yngri og ágætlega 
hraustur, þó að ég segi sjálfur frá, og 
fann ekki mikið fyrir svona gönguferð-
um. Hins vegar man ég eftir því, að 
það kom fyrir í bakaleiðinni, a.m.k. 
einu sinni, að ég neyddist til að skilja 
fiskana eftir og flytja aflann í tveimur 
ferðum."

Að endingu látum við svo fylgja 
upprifjun Þorsteins á því þegar hann 
veiddi sinn stærsta flugulax á ferlinum, 
en það var einmitt í Haukadalsá: „Ég 
man nú ekki lengur hvaða ár þetta var, 
mig minnir þó að þetta hafi verið ein-
hvern tíma skömmu upp úr 1960. 
Þetta var 24 punda hængur, orðinn 
nokkuð leginn og hann tók Blue 
Charm nr. 8. Ég fékk hann á veiðistað 
sem heitir Svörtu loft. Viðureignin var 
að vísu ekki mjög löng, aðeins um 20 
mínútur eða svo. Eftir að hafa glímt 
við hann af bakkanum nokkra stund 
óð ég út í miðja á til að losa línuna sem 
var föst á steini og var ég þá fyrir neð-
an fiskinn og þannig þreytti ég hann. 
Ef ég hefði misst hann niður fyrir mig 
er óvíst hvernig farið hefði, því þar er 
botninn grýttur og stríður straumur. 
En á land náðist hann og á því augna-
bliki var ég í sæluvímu og afskaplega 
hamingjusamur. Ég rölti svo með feng-
inn upp í veiðihús til félaganna og 
gætti þess vel að taka ekki fluguna úr 
honum fyrr en ég var búinn að sýna 
þeim hann.“   -S

Lengi vel fór Þorseinn í Elliðaárnar, þar 
sem þessi mynd er tekin, og hér er 
hann að gera sig kláran.  
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kki er ofsögum sagt að Hlíðar-
vatn í Selvogi sé með gjöfulustu

og jafnframt vinsælustu veiðivötnum 
hér suðvestan lands og jafnvel þótt 
víðar væri farið. Margir stangveiði-
menn hafa mært vatnið í ræðu og riti 
og væri það löng lofrulla ef öllu væri 
safnað saman á einn stað. Það verður 
þó ekki gert hér. Stangaveiðifélag 
Hafnarfjarðar var að nokkru leyti 
stofnað „utan um“ Hlíðarvatn ef svo

Hlíðarvatn
- hvað er svona merkilegt við það?

má segja og í hálfa öld hafa félagsmenn 
notið þeirrar ánægju og forréttinda að 
hafa aðgang vatninu, en margir telja 
það einmitt til forréttinda að fá að 
veiða í Hlíðarvatni. Vatnið er gjöfult en 
bleikjan þar dyntótt eins og víðar og 
veiði oft sýnd en ekki gefin. Stangveiði-
menn sem árum eða áratugum saman 
hafa veitt í Hlíðarvatni verða aldrei 
fullnuma, þótt þeir teljist þekkja vatn-
ið eins og lófana á sér. Alltaf bætist í

reynslusarpinn og veiðimenn upplifa 
nýjar og nýjar aðstæður. Kannski er 
það einmitt þetta sem gerir vatnið svo 
eftirsótt til veiða.

En hvað er það sem gerir Hlíðarvatn 
svona sérstakt? Við því er kannski ekkert 
einhlítt svar en á einfaldan hátt má segja 
að skilyrði frá náttúrunnar hendi í vatn-
inu til að fóstra og fæða fisk séu afar góð 
og mun betri en í mörgum stöðuvötn-
um. Til að útskýra nánar hvað hér býr

E
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að baki verður hér aðeins gripið niður í 
nokkrar athuganir sem fiskifræðingar 
og háskólanemar í líffræði hafa gert í 
Hlíðarvatni á síðustu áratugum.

Lindavatn auðugt af 

næringarefnum ástæða 

frjóseminnar

Hlíðarvatn telst til lindarvatna við 
sjávarmál og er á móbergssvæði. 
Hraunið undir vatninu er ungt á jarð-

sögulega vísu eða yngra en tíu þúsund 
ára. Hlíðarvatn er 3,32 ferkílómetrar 
að stærð, mesta dýpi þess er um fimm 
metrar, en meðaldýpi er 2,9 metrar og 
vatnið liggur aðeins einn metra yfir 
sjávarmáli. Vatnið hefur sem kunnugt 
er affall til sjávar. Þrátt fyrir það telja 
kunnugir að sjóbleikja sé ekki til stað-
ar í vatninu nema í algerum undan-
tekningartilvikum og benda á að 
bleikja sem hafi jafnmikið úrval fæðu 
og er fyrir hendi í Hlíðarvatni hafi ekk-
ert til sjávar að sækja. Ennfremur er 
vitað til þess að einn og einn eldislax 
slæðist af og til upp í vatnið.

Ýmsar samverkandi ástæður eru 
fyrir því að Hlíðarvatn er jafn frjósamt 
og auðugt af fiski og raun ber vitni. 
Það sem mestu ræður um frjósemi 
vatna er hitastig þeirra og magn upp-
leystra næringarefna. Hlíðarvatn er 
mjög frjósamt vegna þess að í það 
rennur lindavatn auðugt af næringar-
efnum og það er mjög grunnt. Það 
verður því mikil blöndun í vatninu 
með frumframleiðslu frá botni og upp 
úr. Reiknað hefur verið út að vatnið í 
Hlíðarvatni endurnýjast á tæpum 39 
sólarhringum en til samanburðar má 
nefna Mývatn sem endurnýjast á 27 
sólarhringum. Hlíðarvatn í heild sinni 
hefur þó ekki nægan saltstyrk til að 
teljast ísalt en saltstyrkur þess er samt 
fimmfalt hærri en í ferskum lindar-
vötnum. Þessar náttúrulegu aðstæður 
ráða miklu um það hversu gjöfult 
Hlíðarvatn er.

Af rykmýi, kornátu og 

mánafló

Bleikjan í Hlíðarvatni hefur úr nógu 
að moða hvað æti varðar og vitað er 
um a.m.k. 12-15 mismunandi tegund-

ir ætis sem eru á matseðli bleikjunnar. 
Að vorlagi, í maí og júní, er rykmý að-
alfæða bleikjunnar enda klekst það 
hvað mest út á þessum árstíma. 
Kornáta verður svo ríkjandi á miðju 
sumri en að haustlagi verður hún yfir-
gnæfandi. Þegar hrygning á sér stað 
eru flestir riðafiskanna með tóman 
maga og þeir sem næra sig éta ein-
göngu hrogn.

Í október 1997 gerðu nokkrir líf-
fræðinemar við Háskóla Íslands út 
rannsóknaleiðangur í Hlíðarvatn til að 
kanna þar smádýralíf eða hvaða botn-
dýrategundir sé þar að finna.

Tekin voru svifsýni á fimm stöðum 
í vatninu og kom í ljós að algengustu 
og jafnframt útbreiddustu tegundirnar 
reyndust ranafló og kúlufló, en einnig 
fundust augndíli, mánafló og hjálmfló, 
en lítilsháttar vatnsmý og ránmý, sem 
ekki er óeðlilegt miðað við árstíma. 
Eitt sýni var tekið á gróðurríku svæði 
við sa-strönd vatnsins og fundust þar 
m.a. síkjamári, ánar, blóðsugur, vatna-
bobbi og ertuskel. Í niðurstöðum 
nemanna segir ".. að algengustu hópar 
í Hlíðarvatni virðast vera ánar, skel-
krabbar og augndíli", ... en algengustu 
vatnaflærnar mánafló, burstafló og 
broddfló..." Þéttleiki ána, skelkrabba 
og augndíla mældist um það bil tíu 
þúsund dýr á fermtra, en þéttleiki 
vatnaflónna mestur um 5.500 dýr á 
fermetra en minnstur um 1000 á hvern 
fermetra.

Ástand bleikjunnar stöðugt 

og gott

Fyrsta fiskifræðilega athugunin sem 
fram fór í Hlíðarvatni var gerð að til-
hlutan Veiðimálastofnunar og Líf-
fræðistofnunar Háskóla Íslandsá tíu

Hauststemmning við Hlíðarvatn. Algeng 
sjón þar til fyrir nokkrum árum: veiði-
menn raða sér á Mölina undan veiðihúsi 
SVH. Þarna voru hrygningarstöðvar 
bleikjunnar allt þar til eldislax komst í 
vatnið um tíma. Þá brá svo við að hún 
hætti að hrygna á þessum slóðum og 
hrygnir nú í Kaldósnum. Nú hefur eng-
inn eldislax sést eða flækst í vatnið um 
skeið og spurning hvort eða hvenær 
bleikjan gengur aftur á þessar slóðir.

„...furðustór torfa af bleikju“
„Loks lá leiðin í Kaldós og er skemmst frá að segja að þar fengum við  feikilega 

góða veiði, ég fékk um 50 bleikjur og Hans var með eitthvað minna en afar 

góða veiði samt. Þetta var allt stórbleikja. Það hafði verið strekkingur um dag-

inn en undir kvöldið lygndi og þá trúðum við vart okkar eigin augum, því rétt 

utan við landsteinana lá furðustór torfa af bleikju, torfan sem við höfðum ver-

ið að veiða úr um daginn, þær voru þarna rétt við landið, mergð af þeim og 

allt stórfiskur."

(Á veiðum, 1984, 2. tbl., bls. 53 - viðtal við Þór Nielsen)
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Sveinn heitinn Björnsson listmálari og rannsóknarlögreglu-
maður veiddi lengi í Hlíðarvatni. Hér er hann með stærstu 
bleikjuna úr vatninu árið 1995, 7 pund, veidda á spún.

Sigursteinn Húbertsson með stærstu bleikjuna úr Hlíðarvatni 
sumarið 1997, 6 pund.

Á silungsgengdin rætur að rekja til Strandarkirkju?
Stefán Jónsson, útvarpsmaður, rithöfundur, alþingismaður en fyrst og síðast veiðimaður af guðs náð gaf út eina fyrstu bók-

ina hérlendis sem fjallaði um listina að veiða á stöng, en þó einkum á flugu. Þetta er bókin Roðskinna, sem kom út árið 

1969 hjá Bókaútgáfu GuðjónsÓ. Þar er stutt en skemmtileg frásögn, mjög í anda Stefáns, um Hlíðarvatn í kafla þar sem 

hann ber saman laxveiði og silungsveiði og blandar saman við þær hugleiðingar áheitakrafti Strandarkirkju. Gefum Stef-

áni orðið:

„... og laxinn má láta meira en í meðallagi dátt við fluguna, ef hann á að skemmta stangarveiðimanni betur en bleikj-

an í Hlíðarvatni, þegar henni tekst best upp á lygnum og hlýjum ágústdegi.

Nú sitja þeir í sátt við vatnið, Snorri bóndi Þórarinsson í Vogsósum og Kjartan Sveinsson skjalavörður í Stakkahlíð (-

vík innsk.). Forðum deildu þeir um veiði í vatninu. Þá veiddu  strákar þar í leyfisleysi og skákuðu í því skjóli, að Kjartan 

og Snorri ræddust ekki við. Ef Kjartan kom að þeim, gátu þeir sagt , að Snorri hefði  leyft sér, og ef Snorri kom, gátu þeir 

sagt, að þeir hefðu leyfi frá Kjartani.

Yngstu börnin hans Snorra í Vogsósum voru álíka gömul og þeirra börn nú, þegar ég kom þar í fyrsta sinn og bað um 

leyfi til að renna í Hlíðarvatn. Hvergi hefur mér verið  boðið jafn glaðlega að gera svo vel og veiða að lyst minni, enda hef-

ur mér víst aldrei tekizt það jafn vel og í þetta skipti.

Þegar ekki blæs af útsuðri, hvílir blessun yfir Hlíðarvatni. En nú er svo komið, að langan umsóknarfrest þarf til að fá 

veiðileyfi í vatninu.

Þjóðsagan hermir, að séra Eiríkur galdramaður í Vogsósum hafi forðum tíð magnað fisk í Hlíðarvatn, en vel kristnir 

menn halda, að silungsgengdin eigi rætur að rekja til Strandarkirkju, sem blasir við veiðimanninum af vatnsbakkanum. 

GuðjónÓ segist geta vottað, að kirkjan sé með ólíkindum sterk til áheita við veiðarnar. Einu sinni voru þeir fjórir saman 

að veiða í vatninu, Viggó Jónsson, Erlingur Þorsteinsson, Viðar Pétursson og GuðjónÓ. Allir veiddu utan Viðar. Hann varð 

ekki beins var, þangað til hann hét tíu krónum á Strandarkirkju, þá fékk hann strax fisk og síðan hvern af öðrum og kink-

aði kolli við hverja bleikju í átt til kirkjunnar. Loks voru fiskarnir orðnir svo margir, að Viðar sá sig til neyddan að lækka 

boðið ofan í krónu á fisk, og þá tók strax fyrir veiði hjá honum.“ 
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Alexander Guðjónsson, fyrsti formaður Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar, í fögru veðri 
við Hlíðarvatn

ára tímabili, 1973 - 1983, sem þeir Jón 
Kristjánsson fiskifræðingur og Gísli 
Gíslason líffræðingur unnu, aðallega 
þó Jón, en  hann fór á þessu tímabili 
fjórar rannsóknarferðir í vatnið. Þessar 
rannsóknir voru tvíþættar; annars veg-
ar fiskifræðilegar rannsóknir og hins 
vegar var fæða bleikjunnar athuguð. 
Meðal niðurstaðna úr þessum rann-
sóknum má nefna að á þessu tímabili 
hafi stórum fiski fækkað hlutfallslega og 
aukning orðið á meðalstórum fiski, 28-
32 sm á lengd, 200 - 300 gr að þyngd. 
Veitt var í net og komu aðeins 12 fiskar 
yfir 40 sm í netin og sá stærsti var 44 sm, 
en eðlileg þyngd bleikju af þeirri stærð 
er 800 - 900 gr. Í ljós kom einnig að 32 
sm bleikja reyndist fjögurra vetra en 
fimm ára bleikja 34 - 36 sm og um 380 
gr. að þyngd. Fjögurra vetra bleikja og 
eldri telja höfundar að sé að fullu kom-
in inn í veiðina eins og það er orðað og 
eru afföllin reiknuð 50,2 % á ári að 
meðaltali hjá fjögurra ára fiski og eldri.

Síðari fiskifræðilega rannsóknin á 
Hlíðarvatni var gerð 1997 af líffræði-
nemum í Háskóla Íslands eða 14 árum 
eftir að þeirri fyrri lauk. Síðari rann-
sóknin var um margt ítarlegri en að 
öllu samanlögðu má segja að hún leiði 
í ljós að ekki hafi orðið neinar stór-
kostlegar breytingar á þessu tímabili 
sem leið milli rannsókna og í reynd sé 
ástand bleikjustofnsins í Hlíðarvatni 
nokkuð stöðugt á þessu tæpa aldar-
fjórðungstímabili, þótt veiðiálag hafi 
aukist talsvert með fjölgun stanga.

Síðari rannsókninni ber saman við 
þá fyrri að því leyti að eftir fjögurra ára 
aldur fækkar bleikju um helming með 
hverju aldursári. Bleikjan verður kyn-
þroska breiðu aldursbili eða frá 2-5 
ára. Í rannsókninni 1997 voru veiddar 
227 bleikjur í net og var holdafar al-
mennt gott, en í samanburði við fyrri 
rannsókn virtist vaxtarhraði þó hafa 
minnkað. Þannig var eins árs fiskur 
árið 1997 helmingi minni en fjórtán 
árum fyrr, en stærðarmunurinn 
minnkar eftir því sem eldri fiskar voru 
bornir saman og var horfinn við fimm 
ára aldur. Magainnihald reyndist fjöl-
breytt, en algengustu fæðutegundirnar 
voru efjufló, vatnabobbi, ertuskel, skel-
krabbi og mánafló. Einnig fannst tals-
vert af vorflugum og tvívængjum.

Hér hefur verið stiklað á stóru um

Meira að segja myrkrið er fallegt!
Hlíðarvatn hefur í gegnum tíðina verið í miklu uppáhaldi og haft mikið að-

dráttarafl fyrir hafnfirska veiðimenn og reyndar marga fleiri. Og það er margt 

sem veiðimenn geta fengið dálæti á austur þar eins og Svavar Gunnarsson upp-

lifði fyrir einum 35-40 árum og er honum alltaf jafn minnisstætt, en hann seg-

ir svo frá:

„Við fórum einu sinni nokkrir félagar úr SVH austur í Hlíðarvatn að hausti 

til. Einn í hópnum var Ingi Kristjánsson, góður og virkur félagi í Stangaveiði-

félaginu um langt skeið. Um kvöldið fer ég inn í hús. Það var myrkur inni og 

þá sé ég allt í einu, að þar situr maður í myrkrinu og horfir út um gluggann, út 

á vatn. Þegar betur var að gáð reyndist þetta Ingi Kristjánsson. Eitthvað hafði 

hann nú í glasi fyrir framan sig. Ég segi: Hvað, siturðu hérna aleinn í myrkr-

inu, maður. Uss, sestu hérna, sagði Ingi, sjáðu hvað myrkrið er fallegt!“



Hlíðarvatn í Selv 
Loftmynd Lárusar Karls Ingasonar ljósmyndara af Hlíðarvatni í Selvo
sjó en það hefur afrennsli til sjávar. Bæirnir tveir við útfallið vinstra 
Eiríkur bjó áður. Hægra megin á myndinni sér í rautt þak veiðihúss 
hefur félagið haft veiðihús frá því um 1960. Fyrir nokkrum árum stóð 
Hlíðarvatns ásamt nöfnum á veiðistöðum í vatninu.



vogi
ogi. Séð til norðurs yfir vatnið. Aðeins mjótt sandeiði skilur vatnið frá 
megin á myndinni eru Vogsósar I og II, þar sem þjóðsagnaklerkurinn
Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar, en á þessum stað við vatnið, í Hlíð, 
ð félagið fyrir því ágæta framtaki að skrá öll þekkt örnefni í nágrenni
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Maður þarf ekki að vera hár í loftinu til gleðjast yfir veiðinni! 

náttúru og lífríki Hlíðarvatns og stuðst 
mjög lauslega við þær athuganir sem 
gerðar hafa verið á Hlíðarvatni. Fyrir 
stangveiðimenn ekki síst og alla unn-
endur Hlíðarvatns eru athuganir og 
rannsóknir af þessu tagi mikilvægur 
þáttur í þeirri nauðsyn að læra að 
þekkja vatnið til hlítar og umgangast 
það af tilhlýðilegri virðingu og gætni, 
svo það spillist ekki en verði veið-
mönnum áfram sú uppspretta yndis og 
ánægju sem það hefur verið um langt 
skeið. Það er ef til vill rétt að klikkja út 
með því að aldrei hefur verið gripið til 
neinna „mannlegra" (og þar með mis-
viturlegra) ráðstafana í Hlíðarvatni, 
svo sem grisjunar eða annars utan hvað 
komið var fyrir gildru við útfall vatns-
ins um nokkurra ára skeið til að hindra 
för eldislax í það. -S 

(Heimildir: Smádýralíf í Hlíðarvatni. Háskóli Ís-
lands, líffræðiskor, vatnalíffræði, haust 
1997/kennarar: Gísli Már Gíslason, Jón S. Ólafs-
son. Nem.: David Burgos, Guðbjörg Ólafsdóttir, 
Jón Einar Jónsson, Magnús Björnsson, Sigrún 
Jóhannsdóttir. - Athugun á bleikju í Hlíðarvatni. 
Háskóli Íslands, líffræðiskor, vatnalíffræði, haust 
1997/Gísli Már Gíslason, Jón S. Ólafsson/Anna 
Heiða Ólafsdóttir, Hlynur Pétursson, Ingibjörg 
Björgvinsdóttir, Natalia Ruano, Menja von 
Schmalensee.

Hjörleifur Gunnarsson,  í fullum herklæðum. Hann var einn ötulasti liðsmaður 
Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar um áratuga skeið og var ritari félagsins á árunum 
1959 - 1981
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Margir félagar í SVH hafa tekið ást-
fóstri við Hlíðarvatn, hafa veitt þar 
árum og jafnvel áratugum saman, og 
reyna að komast til veiða í vatnið eins 
oft og kostur er. Allir vita að veiði-
menn hafa sína sérvisku hvað varðar 
veiðitæki og ekki síst hvaða flugu þeir 
velja í það og það sinnið. Með árunum 
verða margir íhaldssamir og nota að-
eins örfáar meðan þeir yngri prófa all-
ar mögulegar flugur. Haft var samband 
við nokkra þekkta „Hlíðarvatnsfíkla“ 
og þeim gert að velja aðeins eina flugu 
sem þeir hefðu mesta trú á til veiða í 
Hlíðarvatni, burtséð frá ytri skilyrðum 
eins og tíma sumars, veðri, vindátt og 
fl.

Spurningin sem lögð var fyrir kapp-
ana var svona: Ef þú mættir einungis 
nota eina flugu í Hlíðarvatni, hvaða 
flugu myndirðu velja?

Nokkrir „Hlíðarvatnsfíklar“ 
velja fluguna „sína“

Ásgeir Þorsteinsson
„Það fer ekkert á milli mála, það er 
peacock. Með rauðum kraga aftan við 
kúlu. Ég notaði fyrst peacock með 
rauðum vafningi aftast en hann vildi 
slitna eða trosna og þess vegna varð 
þessi útfærsla ofan á.“

Ármann Sigurðsson
„Ef mér væru settir svona afarkostir 
myndi ég taka með mér brúna pöddu. 
Hún er nafnlaus og með vængstubbum 
upp úr bakinu. Ég fékk hana í Veiðibúð-
inni við Lækinn í sumar. Hún reyndist 
mér vel og er þrælmögnuð.“

Garðar Scheving 
„Ég held ég myndi taka með mér 
peacock kúluhaus með rauðum kraga 
aftan við kúlu. Þessi er í gildi allt  sum-
arið.“

Guðmundur Sigurjónsson
„Ég er ekki neinum vafa; það er peacock 
kúluhaus, en ég veit bara ekki hvort þetta 
afbrigði hefur nokkurt sérstakt nafn. Í 
bugnum miðjum og upp á legginn er 
rauður glóbal þráður, síðan peacock 
(páfuglsfjaðrir) fram að kúlu, sem er 
gyllt, síðan vafið yfir fínn koparvír alveg 
frá glóbal þræðinum og fram úr.“ 

Sigursteinn Húbertsson
„Það yrði Hardy púpa með rauðum 
brodd, peacock í búknum og vafið yfir 
með rauðu flosi, koparhaus og glo 
bright orange aftan við hann.“

Svavar Gunnarsson
„Það er Watson´s Fancy púpa. Hún 
hefur reynst mér mjög vel í Hlíðar-
vatni. í gegnum tíðina.“

Vignir Árnason 
„Ég held ég myndi ekki taka peacock. Sú 
fluga sem yrði fyrir valinu væri væntan-
lega Nafnlaus. Höfundur hennar er sagð-
ur Friðberg Guðmundsson. Hún er með 
svartan hala úr hackle eða hanafjöður, 
síðan eirvafningur í aftari hlutan, svart 
ullarband í fremri hlutann, þá „teal“ yfir 
hann og svart skegg.“ 

Þórður Þórðarson
„Bloody Butcher, tvíkrækja nr. 14.“



Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar 50 ára34

eir sem dvalið hafa í hinu 
hrjóstruga umhverfi og notið

gestrisni  Djúpavatns á undanförnum 
áratugum eru ófáir, og flest eigum við 
ljúfar minningar frá þessum magnaða 
stað. Það er leitun að jafn barnvænu 
veiðisvæði, þar sem hægt er að vera á-
hyggjulaus með jafnvel minnstu kríli, 
yfirsýn yfir svæðið er frábær, aðgrunnt 
vatnið og alltaf talsverð veiðivon, þótt 
færið fari ekki endilega marga metra 
útí, ef ekki smábleikja þá a.m.k  eitt og 
eitt hornsíli, og hæfilegar fjallgöngu-
leiðir fyrir smávaxna innan seilingar (-
svona ef dofnar yfir veiðinni). Maður 
er svo dásamlega aleinn tímum saman, 
eins og kóngur í litlu ævintýraríki, 
með höll og haf útaf fyrir sig í 1/2 tíma 
fjarlægð frá skarkala þéttbýlisins, (og 
fátt sem truflar kyrrðina nema litlir 
prinsar og prinsessur).

Um vatnið

Vatnið er á Reykjanesfólkvangi milli 
Sveifluháls og Trölladyngju og leggst eft-
ir lítilli kvos frá norðaustri til suðvest-
urs, um 15 ha. stórt og tæplega 17 metra 
djúpt, en meðaldýpi u. þ.b. 8,5 m.

Að norðanverðu rennur lítill lækur 
úr því og hverfur ofaní hraunið nokk-
ur hundruð metra í burtu, heitir þar 
Lækjarvellir og þar hefir nú verið sett

Djúpavatn       

Perlan á Reykjanesi

sæluhús sem tilheyrir Reykjaveginum 
sem er gönguleið eftir Reykjanes-
skaga. Að sunnanverðu eru Traðarfjöll 
og að vestan Grænavatnseggjar (sem 
vel að merkja eru fábær útsýnisstaður 
fyrir stærri fjallgöngumenn).

Árið 1971 gerði Jón Kristjánsson 
f.h. veiðimálastjóra fiskifæðilega rann-
sókn á Djúpavatni, og þar kemur ým-
islegt skemmtilegt fram, t.d. segir 
hann: "Djúpavatn er næringarlítið (-
Oligotroft) vatn, eins og flest vötn 
landsins reyndar eru. Magn af kalki og 
öðrum steinefnum er allmikið, miðað 
við önnur vötn á suðvesturlandi. Tals-

vert virtist af dýrasvifi í vatninu, og að 
öllu samanlögðu mætti álíta að fram-
leiðsla vatnsins væri yfir meðallagi." 

Þau botndýr sem fundust í vatninu 
voru aðallega burstaormar, rykmýslirf-
ur, vatnaskeljar og blóðsugur. Fæðan í 
vatninu er fyrst og fremst dýrasvif (um 
helmingur magainnihalds í veiddum 
fiskum) og svo álíka mikið magn af 
hverju eftirtalinna fyrir sig, ryk-
mýspúpum, vatnasniglum og hornsíl-
um.

Af veiddum fiskum var hlutfall kyn-
þroska fisks um 45 % sem er mjög hátt 
og einkennir þau vötn sem ofsetin eru,

Þ

Ljósm. Lárus Karl Ingason.

Það er betra að vera einbeittur við veiðarnar.
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þó segir Jón fiskinn í eðlilegum hold-
um og líta vel út. Í niðurlagi skýrsl-
unnar segir m.a.:

"Athyglisvert er einnig að ekki fund-
ust sjö og átta ára fiskar við aldurs-
greininguna, svo öruggt þættti. Kemur 
það heim við sleppingar í vatnið í upp-
hafi, og munu 6 ára fiskarnir vera þeir 
fyrstu sem fæddust í vatninu." Þetta var 
árið 1971, en í maí 1976 gerist það að 
veiðihúsið brann til kaldra kola, nánar 
tiltekið aðfaranótt 22. maí, en um þetta 
óhapp er fjallað nánar á öðrum stað í 
blaðinu. Núverandi veiðihús var hins 
vegar tekið í gegn fyrir fáum árum og

smá hellulögn eða palli. Þá er brýnt að 
afmarka það svæði sem má tjalda á og 
græða það vel upp og ef ímyndunarafl-
inu er sleppt alveg lausu má jafnvel sjá 
fyrir sér litla bryggju og „bát sem vagg-
ast blítt". Allt þarf þó að gerast af nær-
gætni við umhverfið og gæta þess að 
spilla í engu þessari ómenguðu mynd. 
Til að koma þessu af stað langar okkur 
að stofna „Vini Djúpavatns", þ.e. 
nokkurs konar vinnuhóp sem kæmi 
saman eina helgi á  sumri til að vinna

er hið þokkalegasta á eftir, þrátt fyrir 
minniháttar skakkaföll í stóra skjálft-
anum í júní 2000.

Sleppingar

Í ljósi skýrslu Jóns um hve þétt setið 
vatnið var brugðu menn á það ráð að 
sleppa urriðaseiðum í vatnið í von um 
að draga aðeins úr smábleikjunni, en 
ekki er hægt að segja að það hafi borið 
merkjanlegan árangur.

Hins vegar hóf stjórn SVH fyrir 4 
árum sleppingar á stærri fiski, 250 -
1000 gr. urriðum af Grenlækjarstofni 
sem fengnir voru hjá Sveini bónda á 
Galtalæk og hefur það verið gert á 
hverju ári, í mismiklum mæli þó. Þetta 
virðist vera að bera tilætlaðan árangur, 
því nú veiðist frekar vænni bleikja en 
áður ásamt urriðanum, gallinn við gjöf 
njarðar er bara sá  að „alvöru"veiði-
menn kunnu sér ekki hóf og mokuðu 
spökum eldisfisknum upp í stað þess að 
veiða bara og sleppa þegar komið var 
nóg á grillið. Græðgi er óneitanlega 
ljótur blettur á allri sportveiðimennsku 
þegar enginn þarf að veiða sér til matar.

Framtíðarsýn

Við, undirritaður og Ólafur Haukur 
Magnússon formaður Djúpavatns-
nefndarinnar eigum okkur lítinn 
draum um að hlúa betur að þessum 
frábæra stað, s.s. að ganga betur frá 
vegi og aðkomu að veiðihúsinu, t.d. 
setja upp almennilegt hlið með skýr-
um merkingum, bæði á íslensku og 
ensku svo veiðigestir fái frið fyrir for-
vitnum ferðalöngum, einnig mætti 
ganga betur frá bílastæði (afmarka) og 
laga aðkomuna upp við húsið með

að einhverju fyrirfram ákveðnu verk-
efni, börnin að sjálfsögðu með og svo 
grillað um kvöld, svo nefnd sé ein leið.

Þeir sem kynnu að deila áhuga okk-
ar á Djúpavatni eru vinsamlega beðnir 
að hafa samband við annan hvorn, 
Ólaf Hauk eða undirritaðan.

Hans Ólason
Hans, vs. 898-2608 / 565-1525 
hs. 555-2821 
Ólafur Haukur, s. 565-2653
895-0031

Séð yfir Djúpavatn til norðurs. Sér ofan á fyrsta veiðihús SVH. 

Sleppingar í Djúpavatn.

Fyrstas veiðihús Stangaveiðifélagsins við Djúpavatn.



Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar 50 ára36

yndin hér að ofan sýnir 
fyrsta samninginn sem

Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar gerði 
um leigu veiðiréttar í Hlíðarvatni. 
Samningurinn er frá árinu 1952, fyrsta 
starfsári félagsins, og er innrammaður 
uppi á vegg í félagsheimili Stangaveiði-
félagsins við Flatahraun. Langa tíð síð-
an eða allt fram á síðari hluta áttunda 
áratugarins leigði Stangaveiðifélag 
Hafnarfjarðar veiðirétt til eins árs í 
senn í vatninu, en stangafjöldi hefur 
sem kunnugt er aukist frá því sem var 
í upphafi. Nú leigir Stangaveiðifélagið 
fimm stangir af 14, en aðrir sem leigja 
veiðirétt í Hlíðarvatni eru: Ármenn, 
tvær stangir; Veiðifélag Selfoss, tvær 
stangir, Stakkavík, tvær stangir; Veiði-
félag Þorlákshafnar tvær stangir.

Þegar Stangaveiðifélagið kemur til 
sögunnar hefur Kjartan Sveinsson (f. 
16. mars 1901 - d. 1. júlí 1977), skjala-
vörður Alþingis, rétt á veiðirétti 
Stakkavíkur og Hlíðar og þann rétt 
leigði félagið frá upphafi.

Ef undirskrift þessa fyrsta samnings 
er skoðuð kemur í ljós að það eru ein-
ungis stjórnarmenn í Stangaveiðifélagi 
sem undirrita hann en enginn af hálfu 
veiðiréttareiganda sem kann að þykja 
undarlegt. Ármann Sigurðsson gefur 
eftirfarandi skýringu á því: „Kjartan 
Sveinsson undirritaði aldrei samninga 
við Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar all-
an þann tíma sem hans naut við. Hann 
var af gamla skólanum og sagði ein-
faldlega: „Ef handtakið gildir ekki hef 
ég ekkert við ykkur að tala framar.“

Svo einfalt var það. Ármann segir hins 
vegar að eftir því sem sér sé best kunn-
ugt hafi öll samskipti við Kjartan ávallt 
verið hin bestu og aldrei staðið í neinu 
samningsþrefi. „Kjartan nefndi aldrei 
tölu eða upphæð að fyrra bragði þegar 
farið var árlega til samninga við hann 
um leigu næsta sumars. Oft gekk þetta 
þannig fyrir sig að Hjörleifur (Gunn-
arsson) sagði við Kjartan: „Hvað seg-
irðu um 10% hækkun frá síðasta ári? 
Já, það var einmitt sú tala sem ég hafði 
hugsað mér!“ Og þar með var málið 
útkljáð og aðeins handtakið eftir.

Ármann segir stuttlega frá kynnum 
sínum af Kjartani: „Við fórum stund-
um húsnefndarmenn í Hlíðarvatn í 
apríl, náttúrlega af hreinni veiðilöng-
un. Þetta hét þá að stunda tilrauna-

Skrifaði aldrei 
undir samning

M
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veiðar, en fyrir þeim þurfti að vísu leyfi 
Kjartans. Yfirleitt var þetta auðsótt mál 
ef við gættum þess að hafa með okkur 
fleyg eða flösku þegar við sóttum um 
leyfi til tilraunaveiða! Einu sinni fór-
um við saman ég og Hannes Sigur-
jónsson, sem lengi vorum í húsnefnd 
Hlíðarvatns. Ég hafði keypt koníaks-
fleyg sem við ætluðum Kjartani að

Frá haustfagnaði í veiðihúsinu í Hlíð við Hlíðarvatn haustið 1973. Lengst til hægri á myndinni er Kjartan Sveinsson, þá Ingibjörg 
Ástráðsdóttir, kona Hjörleifs Gunnarssonar, því næst Jón Finnsson, formaður SVH 1970 - 1973 og síðast Hjörleifur Gunnarsson. 

gæða sér á. Kjartan tók fleyginn, bar
hann hann við himinn og sagði svo
sposkur: „Ég hef séð vín í stærri flösku!“
og máttum við skilja sneiðina en leyfið
til tilraunaveiðanna var fengið.“

Ármann getur þess að „sú góða
samvinna SVH og Kjartans öll þessi ár
kom að síðustu fram í því, að þegar
gögn honum viðvíkjandi voru skoðuð

að honum látnum fannst miði með 
beiðni um að vera jarðsettur hjá vin-
um sínum í Hafnarfirði. Við því var 
orðið og hvílir Kjartan í kirkjugarðin-
um í Hafnarfirði."   -S

Hitaveita Suðurnesja
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leifarvatn skipar allnokkurn 
sess í sögu Stangaveiðifélags

Hafnarfjarðar og er vatnið ennfremur 
merkilegt fyrir ýmissa hluta sakir. Við 
stofnun félagsins var eitt af hagsmuna-
málum þess að fá tryggðan afnota- eða 
leigurétt af vatninu með samningum 
við Hafnarfjarðarbæ og koma fiski í 
vatnið, sem var þá fisklaust en geymdi 
gnægð hornsíla. Ýmsar sagnir tengjast 
vatninu í gegnum tíðina sem ekki 
verða raktar hér, s.s. eins og að þar búi 
stórt og mikið skrímsli.

Kleifarvatn er um margt sérstætt. 
Það er eitt af stærstu og dýpstu stöðu-
vötnum landsins, 94 metrar þar sem 
það er dýpst. Alþekkt er að vatnsborð 
þess hækkar og lækkar  til skiptis svo 
að mörgum metrum nemur milli ára. 
Það hefur hvergi sjáanlegt afrennsli en 
talið er að úr vatninu renni til vesturs 
undir Hafnarfjarðarhraun til sjávar við 
Straumsvík. Breytileg vatnshæð í 
Kleifarvatni hefur lengi verið athugun-
arefni vísindamanna og hefur verið 
sýnt fram á að vatnshæð þar á hverjum 
tíma stendur í beinu sambandi við 
grunnvatnsstöðu í landinu. Kleifar-
vatn er því eins konar sýnilegur vatns-
mælir fyrir vatnsbúskap í landinu.

Nú nýlega hafa mestu breytingar

Kleifarvatn 
- þeir stóru leynast þar  

orðið  á vatnsborði Kleifarvatns sem 
vitað er um í seinni tíð a.m.k. í kjölfar 
Suðurlandsskjálftans árið 2000. Vatns-
borðið nú er allt að þremur til fjórum 
metrum lægra en vitað er til að það 
hafi lægst orðið á nýliðinni öld. Leir-
hverir í suðurenda vatnsins sem áður 
voru huldir augum manna eru nú á 
þurru. Hvort þessar breytingar á vatn-
inu eru varanlegar er ekki hægt að full-
yrða, tíminn mun leiða það í ljós. Um 
stundir hefur þessi lækkun vatnsyfir-
borðs í Kleifarvatni mikið aðdráttarafl

og á góðviðrisdögum um helgar á ný-
liðnu hausti var múgur og margmenni 
saman komið þar til að virða fyrir sér 
hina nýju ásýnd vatnsins, en margir 
velta því nú fyrir sér hvort áftramhald 
verði á breytingum og Kleifarvatn 
hverfi jafnvel með tíð og tíma.

Einkaréttur og fiskirækt

Þegar á fyrsta starfsári Stangaveiðifé-
lags Hafnarfjarðar hefja félagsmenn að 
vinna að því að kanna möguleika á að 
fá vatnið til umráða, sleppa í það fiski

Falleg veiði úr Kleifarvatni.

K

Ljósm. Lárus Karl Ingason.
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og auka þar með veiðimöguleika fé-
lagsmanna. Á stjórnarfundi 1954 er 
upplýst að „...samkvæmt fyrri ákvörð-
un hefði stjórnin skrifað bæjarstjórn 
Hafnarfjarðar bréf og óskað eftir 
einkarétti félaginu til handa til fiski-
ræktar og síðar veiða í Kleifarvatni til 
50 ára. Hefði erindi þessu verið vísað 
til Krýsuvíkurnefndar og hefði stjórnin 
setið einn fund með nefndinni og ár-
angur orðið sá að nú þegar hefði 
stjórnin munnlegt loforð um að félag-
inu yrði veittur þessi réttur til 30 ára. 
Samningur um þetta yrði gerður inn-
an skamms tíma og væri félaginu ó-
hætt að hefjast handa um byrjun fram-
kvæmda nú þegar.“ Þetta ár hefja fé-
lagsmenn sleppingar og kaupa 15.000 
bleikjuseiði úr Laxalóni sem sleppt var 
í vatnið og einnig fékkst heimild til að 
veiða 100 bleikjur í Hlíðarvatni sem 
fluttar voru í Kleifarvatn. Á næstu 
árum erum umsvif félagsins við Kleif-
arvatn með ýmsu móti: fiski eða seið-
um er áfram sleppt í vatnið; 1958 er 
loks gengið frá samningi við Hafnar-
fjarðarbæ, fiskiræktarnefnd starfar og 
gömlu veiðihúsi úr Hlíðarvatni er

komið fyrir og borið niður slóg. Öll 
þessi viðleitni skilaði sér í því að á 
nokkrum árum tókst að gera Kleifar-
vatn að eftirsóttu og ágætu veiðivatni 
með stórri og vænni bleikju. En bögg-

Frá ádrætti í Hlíðarvatni haustið 1954 en þá fékkst leyfi til ádráttar í Hlíðarvatni og bleikjurnar sem þannig veiddust voru fluttar í 
Kleifarvatn. Þarna má greina kunnugleg andlit frá fyrri tíð. Á efri myndinni til hægri má sjá Jóngeir D. Eyrbekk og fyrir miðri mynd 
t.v. að neðan er Þorsteinn Auðunsson að virða fyrir sér bleikju.

ull fylgdi skammrifi, því bleikja hrein-
lega át upp hornsílastofninn í vatninu 
á nokkrum árum og úr því fór að halla 
undan fæti. Þeir Pálmi Hannesson og 
Geir Gígja náttúrufræðingar gerðu at-
huganir á gróðurfari í vatninu um 
þetta leyti eða þegar ræktun stóð yfir, 
sem m.a. leiddu í ljós að vatnið er 
gróðursnautt og ályktuðu að lítinn 
sem engan gróður eða dýralíf væri að 
finna neðan fjögurra metra dýpis. Á 
nokkrum árum hrundi bleikjan í 
Kleifarvatni og vatnið fylltist af 
smælki.

Grásleppuhrogn, humarskel 

og landgræðsla 

Frá þessum tíma verður Kleifarvatn 
veiðivatn Stangaveiðifélagsins. Fiski-
ræktarstarf í vatninu hélt áfram með 
sleppingum af og til. Bjartsýni ríkti um 
gera mætti vatnið að góðu veiðivatni 
þrátt fyrir allt. Ýmislegt var gert í góðri 
trú til að skapa fiskinum í Kleifarvatni 
viðunandi lífs- og vaxtarskilyrði. Þætti 
ýmislegt af því fráleitt nú og er það 
önnur saga en öll þessi viðleitni var 
barn síns tíma og verður að skoða í því

Í kjölfar Suðurlandsskjálftans í fyrra
varð til ný sprunga sem sést berum 
augum og fari menn að henni má heyra 
vatnið seytla þar niður eins og hleypt sé 
úr vaski. Sprungan sést greinilega á 
myndinni hér að ofan.
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Sigurður Ívar Sigurðsson og Finnbogi Sigmarsson hafa lengi verið í fiskiræktarnefnd 
Kleifarvatns. Nefndin hefur af og til lagt net í vatnið og hefur iðulega fengist vænn 
fiskur. Hér sést Sigurður t.v. með rígvænan urriða og Finnbogi með bleikjur.

ljósi. Sem dæmi má nefna að grá-
sleppuhrognum og humarskel var 
sleppt í vatnið, auk þess sem sérstakri 
landgræðslunefnd var komið á lagg-
irnar innan félagsins, sem hafði það 
hlutverk að auka gróður við vatnið og 
hafði hún samstarf við Landgræðslu 
ríkisins í þessu skyni. Fram til 1970 
eða svo var veiði allgóð í Kleifarvatni 
en um það leyti verður ennfremur vart 
sýkingar í fiski í vatninu. Hvítmaðkur, 
sem stafar af því að fiskur leitar í fugla-
drit og annan úrgang á botni vegna 
skorts á náttúrulegu æti, er algengur í 
fiski gróðursnauðum vötnum. Bleikja í 
vatninu smækkaði og gripið var til 
þess ráðs að sleppa talsverðu magni 
urriðaseiða í vatnið í því skyni að láta 
hann éta smælkið. Þetta bar þó ekki 
tilætlaðan árangur og lengi hefur það 
loðað við bleikjuna í Kleifarvatni að 
hún væri smá og illa haldin. Á þessu 
eru þó margar skemmtilegar undan-
tekningar og alltaf af og til fá menn þar 
væna bleikju. Fiskiræktarnefnd Kleif-
arvatns hefur um árabil haft heimild til 
þess að veiða í net í vatninu eða heim-
ilað takmarkaða netaveiði. Sú veiði 
hefur skilað rígvænum bleikjum 
þannig að stór og vænn fiskur fyrir-
finnst þar. Urriðaseiðin sem sleppt var 
í vatnið til grisjunar á níunda og tí-
unda áratugnum hafa heldur ekki skil-

Sennilega fiskur!
Það er ekki úr vegi að láta fylgja hér frásögn Ásgeirs Þorsteinssonar af því þegar stærsti

stangarveiddi fiskurinn í Kleifarvatni sem vitað er um veiddist snemma sumars 1985. Frá-

sögn hans, sem áður birtist í Agninu, fréttabréfi SVH, 3. tbl. 2. árg. 1995, er svohljóðandi: 

„Við vorum félagarnir, undirritaður og Reynir Albertsson, að tala um það að fara í veiði.

Þetta var snemma sumars 1985. Þar sem áliðið var dags, ákváðum við að fara í Kleifarvatn.

Þegar við komum að vatninu hafði hvesst af suðaustan með rigningu. Við byrjuðum að

veiða við réttina. Reynir vildi helst hætta þar sem veðrið var ekki sem best, en ég lagði til að

að við reyndum fyrir okkur annars staðar þar sem skjól væri fyrir suðaustan áttinni. Við

ókum með vatninu þar til við komum að Syðri Stapa. Þar eru tveir steinar úti í vatninu

sem eru kallaðir Indíánar. Þar ákváðum við að nota gyðing með fluguna Black Zulu nr. 12

aftan í.

Eftir dálitla stund fannst mér ég festa í botni og sagði við Reyni að ég væri búinn að festa

allt draslið. Þá tók ég eftir að stöngin var farin að titra. Varð mér á orði að sennilega væri

þetta fiskur. Fiskurinn tók skyndilega á rás með færið út svo hvein í. Hann kafaði mikið en loks stökk hann og kom þá í ljós 

að þetta var gríðarstór fiskur og óttaðist ég mest að ég myndi missa hann. Ég tók því létt á honum og tók það um hálftíma 

að þreyta hann áður en ég gat landað honum. Við mældum fiskinn þegar heim var komið og reyndist hann vera 17 punda 

urriði, 85 sm langur og ummálið var 50 sm. Þetta er stærsti fiskur af silungaætt sem ég hef veitt. Reynir fékk stuttu seinna 

12 punda urriða á sama stað. Þetta eru stærstu fiskar sem veiðst hafa á stöng í Kleifarvatni svo vitað sé.“

Stærsta bleikjan sem vitað er til að hafi veiðst í Kleifarvatni. Hún veiddist í net árið 
1993 og var 12 pund. Stærri urriðar hafa veiðst eins og lesa má um í frásögninni 
„Sennilega fiskur".

Ásgeir Þorsteinsson veiddi 
17 p. urriða í Kleifarvatni 
sumarið 1985.
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að sér sem skyldi á stangir veiðimanna
með fáeinum skemmtilegum undan-
tekningum þó samanber frásögnina
hér að neðan.

Umhverfi Kleifarvatns er stórbrotið
og hrjóstrugt eins og Hafnfirðingar
vita mæta vel. Vatnið var um tíma
mjög vinsælt útivistarsvæði fjölmargra
íbúa á Faxaflóasvæðinu, þar sem
stangaveiðifólk á öllum aldri átti sínar
ánægjustundir. Reyndist Kleifarvatn
um langt skeið góð tekjulind fyrir
Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar. Á síð-
ustu árum þar sem saman hefur farið
sýktur fiskur í vatninu og aukið fram-
boð á eldisfiski til veiða á ýmsum stöð-
um hefur ásókn minnkað í vatnið.

-S 
Blíða við Kleifarvatn; Sigurður Í. og Finnbogi að koma úr vitjun.

Fyrstu sporin

„Þá drap formaður á að stjórnin hefði keypt 15.000 bleikju-

seiði og flutt í Kleifarvatn. Fengið var leyfi til að veiða sil-

ung í Hlíðarvatni og var það gert nokkrum vikum síðar og 

100 bleikjur voru teknar og fluttar í Kleifarvatn.“

(Aðalfundur, des. 1954)

„Að lokum samþykkt að gera athugun á Kleifarvatni og fela 

formanni að hafa undirbúning og forgöngu um það.“

(Stjórnarfundur, sept. 1956)

„Þá skýrði formaður frá því að teljast mætti öruggt að líf 

væri að aukast í Kleifarvatni.“

(Aðalfundur, jan. 1957)

„Samþykkt að fela Eggert Ísakssyni að koma bílfarmmi af 

slógi að Kleifarvatni. Þá var rætt um það að nauðsynlega 

þyrfti að gera athuganir á Kleifarvatni og hvernig til hefði 

tekist um seiðin og fiskana þar. Þorsteini Auðunssyni ... 

falið að  annast útvegun á mótorbát, sem auðvelda ætti 

þessar athuganir.“

(Stjórnarfundur, apríl 1957) 

„Þá las formaður samning félagsins og Harnarfjarðarkaup-

staðar v/Kleifarvatns, en gat þess að ítarlegri athuganir þar

myndu framkvæmdar á næsta starfsári. Taldi hann vissu 

fyrir því að tilraunir félagsins í Kleifarvatni væru þegar 

farnar að bera árangur.“

(Aðalfundur, des. 1957)

„Formaður upplýsti að nú væri fengið leyfi til ádráttar í 

Hlíðarvatni og flytja mætti fisk þaðan í Kleifarvatn. Sam-

þykkt var að koma þessu í framkvæmd hið fyrsta.“

(Stjórnarfundur, okt. 1958)

„Formaður sagði því næst frá athugunum og árangri fiski-

ræktar í Kleifarvatni. Lagði hann fram skriflega greinar-

gerð um málið.“

(Aðalfundur, des. 1958)

„Samþykkt að leigja út 4 stengur í Kleifarvatni á sumri 

komanda.“

(Stjórnarfundur, maí 1959)

„Kleifarvatn var leigt út til veiða frá 20. maí til 31. ágúst, 

fjórar stengur á dag. Fyrir lágu skýrslur um veiði 188 sil-

unga og var meðalþyngd um 1175 gr. Flutt voru í vatnið 

28.000 aliseiði, sem keypt höfðu verið í eldisstöð Jón Kr. 

Gunnarssonar.“

(Aðalfundur, nóv. 1959)
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Myndir úr starfi félagsins

Á kastnámskeiðum SVH er bæði kennt úti og inni. Að ofan til hægri má sjá Högna Sigurðsson í forgrunni æfa sig á parketinu og 
Garðar Scheving fylgist með. Að ofan til vinstri eru menn við náttúrulegar aðstæður upp við Kleifarvatn.

Fylgst með af athygli á opnu húsi.

Stjórn og varastjórn SVH 1992: Fremri röð frá vinstri: Bjarni 
Jónsson, Sigurður Bergsson, formaður, Guðmundur Sigurjóns-
son og Hilmar Ragnarsson. Efri röð frá vinstri: Þórður Þórðar-
son, Þorleifur Sigurðsson, Ármann Sigurðsson og Árni Reyk-
dal.

Nokkrir niðjar Alexanders Guðjónssonar, eins aðalhvatamanns 
að stofnun Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar og formanns 
félagsins fyrstu fjórtán árin, gáfu bikar til minningar um 
Alexander að honum látnum. Bikarinn er veittur árlega þeim 
veiðimanni sem veiðir stærstu bleikjuna í Hlíðarvatni á flugu. 
Hér eru þeir ásamt Guðmundi Sigurjónssyni, fyrrv. formanni 
SVH, talið frá vinstri: Rut Magnúsdóttir, Ingvar Magnússon, 
Hörður Magnússon, Alexander Magnússon, Sigrún Magnús-
dóttir og Ólafur H. Magnússon.

Svavar Gunnarsson í pontu, en hann hefur starfað fyrir félagið 
um áratugaskeið.
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Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar 1952-2001

Formannatal

Alexander Guðjónsson 
Formaður 1952-1965.

f. 12. 05. 1905 - d. 27.12. 1996

Haukur Magnússon Formaður 
1966-1969.

f. 29. 11. 1913 - d. 18. 11. 1987.

Jón Finnsson 
Formaður  1970-1973.

f. 07. 02. 1926.

Ólafur Ólafsson 
Formaður 1974-1976.

f. 29. 07. 1921. - d. 25. 10. 1992

Þórður Einarsson 
Formaður 1977-1986.

f. 29. 07. 1931.

Sigurður Bergsson 
Formaður 1987-1992.

f. 09. 09. 1930.

Guðmundur Sigurjónsson 
Formaður 1993-1999.

f. 07. 07. 1948.

Ármann Sigurðsson 
Formaður 2000-2001.

f. 25. 08. 1921.
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Alexander Guðjónsson formaður 1952-1965 
varastjórn 1967-1976

Ármann Sigurðsson varastjórn 1990-1992 
meðstjórn. 1993-1996 
ritari 1997-1999 
formaður 2000- 

Árni Reykdal varastjórn 1992-1998 
gjaldkeri 1999- 

Benedikt Elenbergsson gjaldkeri 1977-1978 
varastjórn 1979-1980

Bjarni Jónsson varastjórn 1987 
varastjórn 1993-1997 
meðstjórn. 1990
ritari 1988 
gjaldkeri 1989 
gjaldkeri 1991-1992

Björn Ólafsson gjaldkeri 1979-1986 
Bragi Finnbogason varastjórn 1993-1996 

meðstjórn. 1997-1999 
varaform. 2000-

Eggert Ísaksson varastjórn 1952-1953 
gjaldkeri 1954-1965       

Einar Ólafsson varastjórn 1990 
Einar Sigurðsson varastjórn 1985 
Friðrik Guðmundsson meðstjórn. 1966-1976       

varastjórn 1977-1984
Gísli Ólafsson varaform. 1970-1975 
Guðmundur Sigurjónsson varastjórn 1989

gjaldkeri 1990 
meðstjórn. 1991 
varaform. 1992 
formaður 1993-1999 
varastjórn 2000

Hannes Sigurjónsson varastjórn 1958-1976       

Stjórn SVH 2001-2002

Stjórn Stangaveiðirfélags Hafnarfjarðar, fremri röð frá vinstri: Bragi Finnbogason, 
Ármann Sigurðsson, formaður, Árni Reykdal. Aftari röð frá vinstri; Kristján 
Knútsson, Sigurður Karlsson, Hans Unnþór Ólason, Þorleifur Sigurðsson og 
Högni Bergþórsson.
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Hans Unnþór Ólason varastjórn 2000-
Haukur Magnússon varastjórn 1962 

meðstjórn. 1963-1965
formaður 1966-1969 

Hilmar Ragnarsson varastjórn 1987-1988 
ritari 1989-1992 
varaform. 1993-1999

Hilmar Þorbjörnsson varastjórn 1956-1957 
Hjörleifur Gunnarsson ritari 1959-1981       
Högni Bergþórsson meðstjórn. 1998-2001 
Ingi Kristjánsson varastjórn 1952-1956 

varaform 1957-1965
Ísleifur Árnason meðstjórn. 1982-1986 
Jón Finnsson varastjórn 1963-1965 

varaform. 1966-1969 
formaður 1970-1973

Jón Jónsson varastjórn 1953-1956 
Karl Gunnlaugsson varastjórn 1987-1989 
Kristinn Ólafsson ritari 1952-1955 

varastjórn 1957-1962
Kristján Knútsson ritari 2000-2001 
Oddur H. Oddsson ritari 1987
Ólafur Ingimundarson varastjórn 1988-1989 
Ólafur Ólafsson formaður 1974-1976 
Pétur Auðunsson varastjórn 1958-1961 
Sigurbergur Sveinsson varastjórn 1966-1972 
Sigurður Bergsson meðstjórn. 1977-1986       

formaður 1987-1992
Sigurður Karlsson varastjórn 1997-1999 

meðstjórn. 2000-2001 
Sigurður Kristjánsson varastjórn 1957 
Sigurgeir Guðmundsson gjaldkeri 1952-1953 

varastjórn 1954-1956 
ritari 1956-1958

Sigurjón Ingvarsson varastjórn 1973-1981 
ritari 1982-1986 
gjaldkeri 1987-1988    

Steingrímur Bjarnason varaform. 1952-1956 
Steingrímur Atlason gjaldkeri 1966-1976       

varastjórn 1977-1978
Svavar Gunnarsson varaform. 1976-1991       
Sveinn Ingvarsson varastjórn 1991 
Sverrir Valdimarsson varastjórn 1981-1986 
Þorleifur Sigurðsson varastjórn 1992 

gjaldkeri 1993-1998 
varastjórn 1999 
varastjórn 2001 

Þorsteinn Auðunsson meðstjórn. 1952-1962       
varastjórn 1963-1966

Þorsteinn Einarsson varastjórn 1952 
Þórður Einarsson formaður 1977-1986       
Þórður Þórðarson varastjórn 1986 

varastjórn 1990-1991 
meðstjórn. 1987-1989 
meðstjórn 1992
ritari 1993-1996

Heiðursfélagar SVH

Alexander Guðjónsson

Hjörleifur Gunnarsson

Friðrik Guðmundsson

Steingrímur Atlason

Sigurður Bergsson





Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar 50 ára48

llri stangaveiði tilheyrir aðstaða 
og þá ekki síst veiðihús. Svo

merkilegt sem það er þá hefur Stanga-
veiðifélag Hafnarfjarðar gengið í gegn-
um ýmsar raunir í sínum veiðihúsa-
rekstri, en þó einkum og sér í lagi 
bruna. Sem betur fer hafa aldrei orðið 
slys á mönnum, þótt litlu hafi munað. 
Hér verður stiklað á nokkrum atriðum 
úr þeirri sögu. En fyrst er ekki úr vegi 
að heyra upprifjun ágæts félaga um 
árabil, Guðvarðar Elíassonar, á því 
þegar fyrsta veiðihúsið var flutt austur
í Hlíð við Hlíðarvatn:

Hjólförin sjást enn eftir 40 ár! 

Guðvarður var í hópi nokkurra vaskra 
félaga í SVH sem tók þátt í því að flytja 
fyrsta almennilega veiðihúsið austur að 
Hlíðarvatni: „Fram að þessum tíma 
hafði verið þarna skúr, sem var léleg 
vistarvera, skítkaldur og ómögulegur að 
sofa í, en hann var fluttur að Kleifar-
vatni eftir að fyrsta húsið var komið 
niður í Hlíð. Þetta hefur verið um eða 
upp úr 1960. Húsið var smíðað hér í 
bænum á Norðurbraut 41 þar sem 
Alexander Guðjónsson þáverandi for-
maður, var með blikksmiðju. Það var

Húsraunir 
Stangaveiðifélagsins

Fyrsta „veiðihúsið“ við Hlíðarvatn. Þessi skúr var fluttur að Kleifarvatni um 1960 og 
enn aftur að Hlíðarvatni í millibilsástandi þar eftir húsbrunann í Hlíð vorið 1975. 

Fyrsta „alvöru“ veiðihús Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar í Hlíð við Hlíðarvatn. 
Þetta hús brann að hluta í júlí 1974 og til grunna vorið 1975.  

um ofan á undirstöðurnar. Ferðin aust-
ur gekk vel, allt þar til trukkurinn var að 
komast að hússtæðinu. Þá vill ekki bet-
ur til en svo að mismunadrifið í annarri 
hásingunni brotnar og þá var skipu-
lagningin eiginlega farin út um þúfur. 
Þá var gripið til þess ráðs að fara aftur í 
bæinn og fá lánaðar sliskjur og 
bobbinga, farið aftur austur daginn eft-
ir til að freista þess að koma húsinu 
sliskjurnar og „spila“ þær svo með hús-
inu á upp á undirstöðurnar. Þetta var 
mikið bras en hafðist þó á endanum, en 
hjólförin eftir trukkinn þarna í kring-
um húsið sjást enn greinilega 40 árum 
síðar!“

...eins og afríkunegri!

Inn í þessa frásögn er rétt að skjóta lít-
illi sögu úr Hlíðarvatni úr tíð fyrsta 
veiðihússins þar þegar litlu munaði að 
illa færi. Ármann Sigurðsson var eitt 
sinn að veiðum í Hlíðarvatni að vor-
lagi ásamt Hannesi Sigurjónssyni og 
konum þeirra beggja. Ármann og 
Hannes voru þá í húsnefnd Hlíðar-
vatns og voru að setja í stand fyrir 
veiðitímabilið. Ármann hafði farið út

svo 30. apríl þetta ár, sem bar upp á 
laugardag ef ég man rétt að við héldum 
austur með húsið. Við höfðum fengið 
lánaðan trukk með tveimur hásingum 
og spili sem Hafnarfjarðarbær átti og 
ennfremur með krana. Ætlunin var 
síðan að fara eins nálægt húsinu á 
trukknum og hægt var og mjaka því 
síðan áfram með krananum og á staur-

A
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til veiða á Mölina eða nærri húsinu um 
morguninn og undi sæll og glaður við 
sinn veiðiskap þar til hann heyrir ó-
skaplegan dynk eða sprengingu að 
baki sér. „Ég snéri mér við og sé þá 
Guðfinnu konu mína koma hlaupandi 
út. Stuttu síðar kemur Inga, kona 
Hannesar, en síðastur kom Hannes, 
svartur eins og afríkunegri. Þetta átti 
sér allt sína skýringu. Í húsinu var þá 
Sóló eldavél sem voru víða í notkun á 
þessum tíma. Þetta voru viðsjálsgripir 
og ég held að engar eldavélar hafi vald-
ið jafnmörgum eldsvoðum og einmitt 
Sóló vélarnar. Loftúttakið úr vélunum 
var þröngt og með tíma vildi það hálf 
stíflast af sóti. Og þegar áfram var kynt 
og ekki passað upp á að þrífa úttakið 
hitnaði í sótinu, oft með þeim afleið-
ingum að sprengingar urðu og kvikn-
aði í. Og það var einmitt þetta sem 
gerðist þarna. Við vorum þó heppin að 
ekki skyldi kvikna í í þetta sinn eða 
verða nein slys. En húsið var svart af 
sóti og þetta kostaði okkur hreingern-
ingu hátt og lágt.“

Bæði veiðihúsin brenna

með skömmu millibili

Árið 1968 er hafist handa við byggingu 
veiðihúss við Djúpavatn, sem félagið 
hafði þá fengið veiðirétt í. Það er tekið 
í notkun árið eftir, 1969. Þetta hús 
brennur í maí 1976. Áður en veiði-
húsið við Djúpavatn brann hafði húsið 
í Hlíð brunnið að hluta í júlímánuði 
1974. Gert var við húsið þannig að það 
var nothæft áfram út það sumar. 
Næsta vor, vorið 1975, vildi ekki betur 
til en svo að veiðihúsið í Hlíð brann til 
kaldra kola, en í báðum tilvikum var

Fyrsta veiðihús SVH við Djúpavatn sem brann í maí 1976.

talið að kviknað hefði í út frá eldavél. Þá 
var gamli skúrinn við Kleifarvatn flutt-
ur til bráðbirgða austur í Hlíð. Strax var 
hafist handa við smíði nýs veiðihúss hér 
í bænum og átti að flytja það austur í 
Hlíð fyrir veiðisumarið 1976. Sem fyrr 
segir brann veiðihúsið við Djúpavatn í 
maí 1976 og að ráði varð að flytja nýja 
Hlíðarvatnshúsið að Djúpavatni.

heilt gler og datt í hug hvort við gæt-
um fengið þetta fyrir lítið eða ekkert í 
sparnaðarskyni. Var það auðsótt mál 
hjá Antoni í Glerborg. Hins vegar leist 
smiðnum okkar, Kristmundi Georgs-
syni í Dröfn, ekki meira en svo á þessa 
hugmynd og hristi hausinn yfir vit-
leysunni í okkur. En hvað um það, 
nýtt veiðihús var smíðað utan um af-
gangs glerið úr Glerborg og allt í góðu 
með það. Síðan er húsið flutt á tengi-
vagni austur í Hlíðarvatn og rúðurnar 
með og þess gætt vandlega að þær 
brotnuðu ekki í flutningnum. Allt 
gengur eins og í sögu og þegar við 
komum austur er byrjað á því að taka 
glerið úr og það lagt á grasið þarna við 
hússtæðið. Sólin skein þegar þetta var 
en grasið blautt og jörðin köld. Við 
þessar aðstæður, þ.e.a.s. sólskinið ofan 
frá og blautt og kalt grasið að neðan, 
kom þensla í glerið og það sprakk! 
Þannig fóru nú okkar sparnaðaráform 
það skiptið og við máttum gera svo vel 
að láta smíða nýjar rúður í húsið.“
-S

Núverandi veiðihús SVH í Hlíð. Unnið við pallasmíði.

Óli Ingimundar einbeittur með boga-
sögina.

Smíðað utan um afgangs 

gler!

Nú var ekki annað að gera en að smíða 
strax enn nýtt hús fyrir Hlíðarvatn og 
gekk það hratt og vel fyrir sig. Var það 
flutt austur að Hlíðarvatni í júlí 1976 
og er enn í notkun þar. Sérstök saga er 
í kringum smíði þess og flutning og 
hana kann Ármann Sigurðsson: „Það 
vildi þannig til að þegar við vorum að 
hefja smíði veiðihússins höfðum við 
einhverjir úr félaginu rekist á afgangs 
gler á lóðinni hjá Glerborg. Við gátum 
ekki séð annað en að þetta væri alveg
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Öll þjónusta fyrir dieselvélar á einum stað!Öll þjónusta fyrir dieselvélar á einum stað! 
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• SÉRHÆFT 
DIESELVERKSTÆÐI

• Eldsneytisdælur
• Dieselstillingar
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• Túrbínur
• Spíssar

• VARAHLUTAVERSLUN 
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• Túrbínuhlutir 
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• Glóðarkerti 
• Miðstöðvar

• Startarar

Tölvustýrður stillibekkur fyrir ALLAR gerðir af olíuverkum

Það fer enginn í veiðitúr á biluðum bíl !



51Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar 50 ára

Myndir úr starfi félagsins

Stjórnarmenn gera sér glaðan dag. 

Ármann Sigurðsson og Bjarni Jónsson við afgreiðslustörf eða 
hvað? 

Tveir fyrrum formenn: Sigurður Bergsson og Guðmundur Sig-
urjónsson.

Kastað með bakið í vatnið.
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annig var, að  á haustdögum 
1985 hittust nokkrir félagar í

SVH. í þáverandi húsnæði félagsins að 
Lækjargötu 10. í þeim tilgangi að 
hnýta saman flugur.

Hópnum til leiðbeininga var ljúf-
menni ,,sem í daglegu tali var nefndur 
Beggi Hró“ ,,Friðberg Guðmundsson 
hét hann".Verkfærin sem  Beggi notaði 
við hnýtingarnar þættu sjálfsagt í dag 
nokkuð frumstæð, en þau smíðaði 
hann öll sjálfur, voru þau frekar stór í 
sniðum en vel gerð og vönduð. Ég má

til með að geta þess að Beggi var með 
afbrigðum handstór og hreint alveg 
ótrúlegt að sjá hann móta nettar og 
fallegar silungaflugur með sínum stóru 
fingrum. Það er ekki að ástæðulausu 
að  sérstaklega er minnst á þátt Begg 
Hró. Ég tel að áhugi hans  á fluguveiði 
og einnig fluguhnýtingum hafi kveikt í 
mörgum okkar, svo sannarlega smitaði 
Beggi út frá sér.

Það var svo eftir áramót 1986. að 
Þórður Einarsson þáverandi formaður 
bað okkur félaga, Baldur Ólafsson og

Opin hús Stangaveiðifélagsins

Þetta byrjaði einhvern 
veginn af sjálfu sér

undirritaðan að prófa hvort hægt væri 
að koma af stað Opnu Húsi með 
skipulagðri dagsskrá . Ég fékk eitt sinn 
að mæta sem gestur á opnu húsi hjá 
Ármönnum sem þá voru komnir af 
stað með mjög öflugt félagsstarf í þeim 
dúr sem okkur leist mjög vel á.Það er 
skemmst frá því að segja að við hellt-
um okkur út í þetta án þess að hafa 
reynslu af nokkru slíku. Þar sem Bald-
ur þekkti menn allstaðar ekki síst í vís-
indageiranum, þá gekk okkur mjög vel 
að fá til okkar fyrirlesara og gesti með

Þeir báru uppi starfið við opnu húsin í mörg ár, f.v.: Bjarni Jónsson, Þórður Þórðarson og Ólafur Ó. Jónsson.

Þ
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hin ólíkustu viðfangsefni. Við vorum 
frá upphafi ákveðnir í að hafa heimilis-
legt og afslappað form á þessum 
kvöldum, innanstokksmunir í Lækjar-
götunni buðu reyndar upp á það, þar 
sem voru bara sófar og sófaborð. Við 
buðum upp á kökur og kaffi í hléi. 
Kaffihléin  voru mikilvæg, því þá gátu 
menn spjallað beint við gest kvöldsins. 
Einn okkar fyrstu gesta var Jón Krist-
jánsson fiskifræðingur sem er fyrir 
löngu orðinn lansdsþekktur vísinda-
maður, en margir í okkar röðum 
höfðu þá ekki heyrt hans getið. Hann 
hélt mjög fjörlegan fyrirlestur og viðr-
aði skoðanir sem sumum þótti nokkuð 
róttækar enda er Jón ekki þekktur fyr-
ir neina hálfvelgju. Menn voru ekki á 
þeim árum vanir slíku hispursleysi. 
Jón fer á flug þegar honum liggur mik-
ið á hjarta sem er nær alltaf. Ef ég man 
rétt þá snerist þessi fyrirlestur hans um 
seyðabúskap í laxveiðiám og að það 
væru í einhverjum tilvikum alltof 
mörg kvikindi í mörgum hyljum og 
jafnvel í heilu ánum, og afleiðingin 
væri bara margir veikburða einstak-
lingar sem hefðu hvorki nóg æti né 
svigrúm Einn er sá maður sem alltaf 
var tilbúinn og fús að mæta hjá okkur 
til að miðla af fróðleik og reynslu 
sinni, sá er Rafn Hafnfjörð. og  kynnti 
fyrir okkur margar hliðar á sportinu. 
Hann hafði með sér litskyggnur að 
sýna okkur, sem hann tók á veiðistöð-
um og eru sumar mynda hans hrein-
ustu listaverk  Við fengum stöku sinn-
um menn til að kynna fyrir okkur 
veiðisvæði, á einu eftirminnilegu 
kvöldi fengum við að kynnast  Laxá í 
Mývatnssveit og sá maður að nafni 
Haraldur Lúðvíksson um þá lýsingu 
og studdist við hreint frábærar myndir 
sem Gísli Jón Þórðarson tók úr flugvél. 
Einn gest frá þessum tíma  má til með 
að nefna, en sá er Stefán Jónsson al-
þingismaður og rithöfundur. Þegar 
Stefán mætti sagði hann með sinni 
djúpu rödd að hann vildi hvorki hafa 
þetta formlegt né fundalegt svo notuð 
séu hans orð, heldur kysi hann að sitja 
mitt á meðal okkar og hafa þetta bara 
létt og óþvingað rabb eins og í veiði-
húsi. Síðan gleymdu menn sér í næst-
um fjóra  tíma og fór Stefán vítt um 
völl í rabbi sínu og fræddi okkur með-
al annars um þurrfluguveiði og einnig

um hvað bleikjan væri töluvert greind-
ari en aðrir fiskar og af þeim sökum 
verðugri bráð.

Þó stiklað sé á stóru í þessum pistli, 
má þó geta fáeinna þeirra sem heim-
sóttu okkur á þessum fyrstu árum. 
Tumi Tómasson fiskifræðingur  fræddi 
okkur um nokkrar ár á Norðurlandi 
og einnig um fiskirækt. Þórir Dan 
fiskifræðingur  sagði okkur frá rann-
sóknum á vatni nokkru sem spannaði 
tíu ára tímabil og var það hið merki-
legasta  

Kolbeinn Grímsson hefur margoft 
gaukað að okkur fróðleik af ýmsu tagi, 
bæði leiðbeiningum í  fluguhnýtingum 
og mörgu fleiru. Pálmi Sigurðsson 
flugstjóri  flutti okkur mikinn og 
merkilegan fróðleik um Skagaheiði. 
Þór Nilsen kom oft í Lækjargötuna og 
kenndi hnýtingar. Að ógleymdum vini 
okkar og félaga Garðari Scheving sem 
hefur fært okkur margvíslegan fróðleik 
Garðar og Vignir Árnason hafa frá 
upphafi verið aðalkennarar okkar í 
Stangaveiðiskólanum  sem SVH starf-
rækir í samvinnu við Námsflokka 
Hafnarfjarðar. Skóli þessi er svo vin-
sæll að hvert einasta námskeið er full-
bókað jafnvel heilt ár fram í tímann og 
er það ekki síst Garðari að þakka en 
hann endar hvert námskeið með því að 
allir þátttakendur koma saman á 
sunnudagsmorgni í félagsheimilinu og 
þar heldur Garðar þeim hugföngnum í 
fjóra tíma með gagnlegum og 
skemmtilegum fróðleik sem er svo ein-
stakur að frægt er orðið og er öruggt 
mál að mjög margir nýir félagar bætast 
í hjörðina á þessum einstöku morgun-
stundum. Sigurjón Ólafsson flugu-
hnýtingalistamaður hefur sýnt okkur 
hvernig hnýtingar verða að listgrein. 
Einnig höfum við fengið marga 
skemmtilega ræðumenn sem hafa látið 
gamminn geisa og rætt um hvaðeina 
sem andinn hefur blásið þeim í brjóst. 
Eitt sinn fengum við í heimsókn vís-
indamann sem fræddi okkur um lífs-
munstur grásleppu og rauðmaga  Einn 
rabbaði um sjóstangaveiði  annar 
fræddi okkur um dorgveiði í Kanada 
og enn annar um stangaveiði á Kúbu, 
auk þess höfum við stöku sinnum 
fengið seljendur veiðitækja til að 
kynna vörur sínar.

Við vorum einnig með svokölluð

myndakvöld, en þá sýndum við veiði-
myndir á videó.Við vorum svo heppn-
ir að hafa aðgang að mjög góðu safni 
mynda sem Ármenn  höfðu komið sér 
upp og  lánuðu okkur af miklum vel-
vilja. Ekki áttum við í fyrstu nein tæki 
til að sýna þetta í, en tókum á leigu. 
Þess má geta að húsnæðið í Lækjar-
götu 10 rúmaði ekki mjög marga, en 
þegar við bjuggumst við mikilli að-
sókn fengum við inni í Lækjarskóla og 
þar taldi ég eitt sinn um áttatíu gesti. 
Ekki má skilja við þessa upprifjun án 
þess að geta eins merkilegasta fyrir-
bæris hjá HÚSKÖRLUM en það er 
,,Kvöldið fyrir sumardaginn fyrsta“ og 
er alltaf haldið síðasta vetrardag, (en 
þetta nafn fékk lokahófið vegna ein-
hvers mismælis, strax í byrjun og hefur 
loðað við æ síðan). Fyrsta lokahófið 
var haldið að Lækjargötu 10. síðasta 
vetrardag 1986 og er mér minnisstætt 
vegna þess að við Baldur Ólafsson sem 
vorum búnir að leggja mikla vinnu í að 
undirbúa kvöldið m.a. með söfnun 
happdrættisvinninga sem er fastur lið-
ur, urðum báðir fyrir óhappi nokkrum 
dögum fyrir hófið: þannig að við 
þurftum báðir í gifs upp á hné, Baldur 
á vinstra fæti en undirritaður á þeim 
hægri, annar illa fótbrotinn en hinn 
með slitna hásin, og fannst mönnum 
að vonum  nokkuð spaugilegt að sjá 
okkur báða höktandi á annari löpp-
inni með hækjur. Það er sjálfsagt hægt 
að skrifa meira um Opnu húsin okkar 
og fræðslustarfið en ég læt hér staðar 
numið, en er þó kært að geta þess í 
lokin að þeir sem báru uppi þetta starf 
í mörg ár voru: Þórður Þórðarson, 
Ólafur Ó. Jónsson og Guðjón Jóhanns-
son auk undirritaðs. Það er ánægjulegt 
til þess að vita að þeir sem tóku við 
hafa allir haldið uppi mjög öflugu og 
merkilegu starfi og eru stöðugt að auka 
við fjölbreytnina. Ég er þess fullviss að 
þetta er einn af nauðsynlegustu þáttum 
í starfsemi félagsins m.a. vegna þess að 
margir nýir félagar koma inn í gegnum 
þetta starf og er sennilega ein drýgsta 
félagaöflunin ásamt með flugukast-
námskeiðunum.

Vil ég svo að lokum óska Stanga-
veiðifélagi Hafnarfjarðar heilla á þess-
um tímamótum.

Bjarni Jónsson
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g tel nauðsynlegt hverju félagi
að hafa miðil eða frétta-

bréf til að miðla félagsmönn-
um sínum því sem er á döfinni
í félaginu hverju sinni, þar á
meðal fróðleik og margvíslegu
efni sem tengist félaginu eða félag-
skapnum á einn eða annan hátt.

Einhverntíma upp úr áramótum 
1994, sennilega á opnu húsi bar ég 
þetta í tal við þáverandi formann, Guð-
mund Sigurjónsson, að það væri full 
þörf á að halda úti fréttabréfi í félaginu 
vegna þess meðal annars að stór hluti 
félagsmanna væri ekki virkir í félaginu 
að öðru leyti en að þeir borguðu ár-
gjöldin og létu sjá sig einu sinni á ári 
þegar þeir væru að sækja veiðileyfin á 
hverju vori. Mögulega væri hægt að 
gera félagsstarfið áhugaverðara með 
fréttaflutningi frá félagsstarfinu ásamt 
öðrum fróðleik.

Guðmundur er oft skemmtilega 
snöggur upp á lagið og þannig var hann 
einnig í þetta skiptið því hann sagði: 
„Ertu ekki til í að taka þetta að þér 
Kristján minn. Ég ætla að bera þessa til-
lögu upp á næsta stjórnarfundi og hún 
verður örugglega samþykkt.“ Þetta 
gekk eftir og var ákveðið að fyrsta 
fréttabréfið kæmi út næsta haust.

Þegar halla fór að hausti fannst mér 
tímabært að finna nafn á fréttabréfið. 
Fljótlega komu tvö nöfn upp í huga 
mér, Agnið og Veiðandi, ég setti nöfnin 
upp í viðeigandi form með fallegu letri 
og afhenti stjórn SVH til að velja annað 
hvort nafnið. Stjórnin valdi Agnið enda 
stutt og laggott.

Þegar ég fór svo að vinna að fyrsta 
fréttabréfinu fannst mér svolítið skorta 
á að uppsetning nafnsins væri eins og 

Agnið skal það heita

ég hefði kosið en letrið
bauð ekki upp á annað. Mér fannst i-ið 
í nafninu ekki vera í réttu hlutfalli þeg-
ar búið var að tegja nafnið í rétta 
stærð. Það hvarflað að mér að setja 
einhverja skreytingu í nafnið og próf-
aði ég ýmislegt í staðinn fyrir i-ið en 
það var fátt sem gat komið í staðinn. Á 
endanum teiknaði ég orm í nokkrum 
útgáfum og valdi svo einn úr og hefur 
hann prýtt haus blaðsins frá upphafi.

Ormurinn fór svolítið fyrir brjóstið 
á einhverjum og sumir töluðu um það 
við mig enda var á þessum tíma áróð-
ur í gangi gegn maðkaveiði. Menn 
voru nú samt fljótir að sjá broslegu 
hliðina og ég held að ormurinn í nafn-
inu sé nú orðinn flestum kær.

Fyrsta fréttabréfið, 12 síðna blað í 
A5 broti leit svo dagsins ljós í nóvem-
ber 1994 og var reyndar eina tölublað-
ið það árið. Þaðan í frá hafa verið 4 - 6 
tölublöð í árgöngunum.

Reynt var að fá félagsmenn til að 
miðla ýmsu efni í blaðið t.d. veiðisög-
um eða öðru skemmtilegu tengdu 
veiði og veiðiferðum. Af því tilefni var 
Kristján Sigurðsson fenginn til að

smíða póstkassa og Vignir Árnason til 
að skreyta hann. Þessi fallegi póstkassi 
fékk nafnið Söguhornið en því miður 
hafa ekki margar sögur fallið niður í 
þann kassa. Þetta er nú samt aðeins að 
breytast nú á síðari árum.

Við höfum átt nokkuð trygga aðila 
sem hafa styrkt Agnið með auglýsing-
um og hefur fréttablaðið staðið að 
mestu eða öllu leyti undir sér þess

vegna. Ég vil nota tækifærið og þakka 
þessum aðilum velvildina í okkar

garð og trúna á það sem 
við erum að gera.

Ég vil sérstaklega þakka 
fjórum aðilum sem hafa

verið okkur stoð og styrkur í 
útgáfu blaðsins, það eru:

Veiðibúð Lalla, sem breytti 
seinna um nafn í Veiðibúðin við

lækinn, Sportvörugerðin, Spari-
sjóður Hafnarfjarðar og BYKO.

Veiðibúðin og Sportvörugerðin hafa 
verið í öllum tölublöðum Agnsins frá 
upphafi.

Agnið hefur nú verið gefið út í 8 ár 
með hefðbundnum fréttaflutningi frá 
félagsstarfinu, veiðisögum, ýmsum 
fróðleik um veiði og vatnasvæði, 
einnig það nýjasta og heitasta sem er á 
döfinni hverju sinni og skiptir veiði-
menn einhverju máli.

Ég tel nauðsynlegt að í svona frétta-
bréfum sé léttmeti og sögukorn sem 
fljóti með hefðbundnum fréttaflutn-
ingi frá félaginu, til að gera það líflegt 
og skemmtilegt aflestrar. Mér finnst að 
okkur hafi tekist þetta svona í megin 
dráttum en það má alltaf gera betur og 
það má alltaf finna eitthvað að öllu 
hversu gott sem það er.

Agnið er orðið traust í sessi og er 
komið til að vera öflugur miðill fyrir 
félagsmenn SVH jafnframt því að 
geyma heimildir liðins tíma.

Nú um þessar mundir á Stanga-
veiðifélag Hafnarfjarðar 50 ára afmæli. 
Ritnefnd óskar félaginu til hamingju 
og óskar því velfarnaðar á komandi 
árum.

Formaður ritnefndar,
Kristján Guðmannsson

Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar hefur haldið úti fréttabréfi 
síðastliðin sjö ár, þar sem blandað hefur verið saman ýmsum
fróðleik og upplýsingum sem félögum kemur til góða. Ritstjóri 
og ábyrgðarmaður Agnsins þennan tíma hefur verið Kristján

Guðmannsson og hér rifjar hann upp eitt og annað sem tengist 
þessu nauðsynlega útgáfustarfi félagsins: 

É



VINSAMLEGAST 
ATHUGIÐ

Eigum fyrirliggjandi allar gerðir rafgeyma 
í flestar gerðir fólksbíla, vörubíla og vinnu-
véla, einnig eigum við hinar viðurkenndu 

dönsku sólarsellur, tilvalin jólagjöf á 
sumarbústaðinn eða fellihýsið.

RAFGEYMAR 

RAFGEYMASALAN
Dalshrauni 17

sími 565 4060



SAMKAUP
Miðvangur 41, sími 555 0292 

MARKÚS JÓHANNSSON 
Heildverslun

Gjótuhraun 6, sími 565 1182 

HOLRÆSAHREINSUN EHF
Melabraut 13-15, sími 565 1882 

NAGLASNYRTISTOFA
MARGRÉTAR

Hlíðabraut 1, sími 555 3842 

BIFREIÐAVERKSTÆÐI 
BRANDS SIGURÐSSONAR 

Kaplahraun 7, sími 555 3555

HVALUR HF 
Reykjavíkurvegur 48, sími 555 0565

SKÓARINN 
Reykjavíkurvegur 48, sími 565 1722

ÁS FASTEIGNASALA 
Fjarðargata 17, sími 520 2600

VÖRUMERKING EHF 
Bæjarhraun 20, sími 555 3588

STRENDINGUR EHF 
VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA

Fjarðargata 13-15, sími 565 6540 

HEIMIR OG ÞORGEIR EHF
Dalvegur 2, sími 554 6464 

BLÓMABÚÐIN DÖGG
Bæjarhraun 26, sími 555 0202 

FURA EHF 
MÁLMENDURVINNSLA 
Hringhellu 3, sími 565 3557

STÝRISVÉLAÞJÓNUSTAN 
Stapahraun 5, sími 555 4812

Óskum Stangaveiðifélagi Hafnarfjarðar 
til hamingju með 50 ára afmælið

STÍMIR HF
Skútahraun 15, sími 555 1170

ISO TÆKNI
Dalshraun 9, sími 555 6200 

HLAÐBÆR COLAS
Hringhella 6, sími 565 2030 

HÖNNUN HF 
VERKFRÆÐISTOFA

Síðumúli 1, sími 510 4000 

STJÖRNUSTEINN 
Kaplahraun 2-4, sími 520 5400 

HÓPBÍLAR HF
Melabraut 18, sími 565 0080 

ICEDAN EHF
Óseyrarbraut 4, sími 550 8400 

DVERGHAMRAR 
BYGGINGARVERKTAKI 

Lækjarberg 46, sími 555 0476

MÚSIK OG SPORT 
Reykjavíkurvegi 60, sími 555 2887

HAFNARBAKKI 
Suðurbakki Hafnarfjarðarhöfn, sími 565 2733

BÍLAMÁLUN ALBERTS 
Stapahraun 1, sími 555 4895

JAPANSKAR VÉLAR 
Dalshraun 26, sími 565 3400

BÍLAMÁLUN JÓNASAR K. 
HARÐARSONAR 

Kaplahraun 14, sími 555 1540

SPORTVÖRUGERÐIN 
Skipholt 41, sími 562 8383

NANOQ 
Kringlunni 4-12, sími 575 5100



yrir tveimur árum var ég plötuð í 
minn fyrsta veiðitúr af systur

minni sem hefur veitt í fjölda ára. Ekki 
var aftur snúið enda hefur undirrituð 
prófað ýmislegt svo sem go-kart, mini-
golf, kvartmílu, hestamennsku og m.fl. 
Ótrúlegt en þetta er með skemmtileg-
asta sporti sem ég hef prófað og hálf 
skammast út í sjálfa mig fyrir að hafa 
ekki látið ginnast fyrr.

Fyrsta alvöru 
veiðisumarið mitt
-ein með slæma veiðidellu skrifar

Gekk nú heldur brösulega að kasta
út í vatn enda ekki við öðru að búast af
byrjanda. Hafði ég sett vitlausan taum
á línuna (hægsökkv.) svo línan var
alltaf á botninum meðan fiskurinn  var
uppi. Skildi ég ekkert í þessu og sem
betur fer kom veiðifélagi auga á þetta
og skipti um taum.

Kasthöndin þurfti nú virkilega á
aðstoð kínveskra nálastungulækna að

halda eftir
þennan túr og
lagaðist eitt-
hvað, þó ekki
nóg, var bara
reyrð og hald-
ið áfram, því
frúin skyldi fá
fisk hvað sem
það kostaði.

Og áfram
var haldið í næsta túr og bara haldið 
við kasthendina með hinni eins og um 
tvíhendu væri að ræða. Ekki vildi 
bleikjan bíta á í fyrstu tveimur túrun-
um, en ekki skyldi ég gefast upp. 
„ALDREI“ enda þekkt fyrir þrjósku og 
sönn nautskona.

Að loknu veiðisumri stendur það 
þó hæst, að þetta er eitt skemmtileg-
asta sumar sem ég hef upplifað síðan 
ég var barn. Öll útiveran, náttúrufeg-
urð og það skondna sem upp kemur í 
veiðitúrum gleymist ekki.

Það var líka skrítið að kveðja karl-
inn sinn með því að hringja og segja: 
Við sjáumst annað kvöld, elskan. Þú 
sérð um allt, er það ekki ? 

Silunga veiddi ég nokkra og einn 
lax. Fór reyndar aðeins tvisvar í lax-
veiði, en laxinn fékk ég í Hvammsvík á 
ljótustu púpuna sem var í veiðiboxinu, 
skil reyndar ekkert í hvað laxinn var að 
hugsa þegar hann tók hana, hlýtur að 
hafa haft slæma sjón. Þessi púpa var í 
stærra lagi  brún og loðin með kúlu.

Þessi lax var ekki með veiðiugga svo 
ekkert var að bíta í þannig að Maríu-
laxinn bíður bara næsta sumars von-
andi.

Hlakka óskaplega til næsta sumars. 

Vilborg Reynisdóttir  

F

Hafði af að láta karlinn gefa mér 
flugustöng í jólagjöf og mun það seint 
þakkað. Eftir áramótin skellti ég mér á 
kastnámskeið, ekki bara eitt heldur 
tvö. Gerðist að sjálfsögðu áskrifandi að 
flugufréttum og les þær alltaf.

Síðan hófust fluguhnýtingar sem 
góð kona í Hafnarfirði (veiðifélagi) 
kenndi mér og gafst ekki upp á að 
kenna mér hnútinn og vil ég þakka 
henni alveg sérstaklega fyrir að æsa 
enn meira upp í mér veiðieðlið.

Eftir kennsluna með hnútinn var 
ekki aftur snúið þannig að nú var 
hnýtt af krafti.

Hófst nú veiðin  í Hlíðarvatni í Sel-
vogi.
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