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Beretning til Kaløvig Bådelaug fiskernes årsmøde og generalforsamling 

for året 2015 

 

Først på året 2015 

 

Ole stak hovedet ind i ”Hyttefadet” og spurgte på sin morgenfriske måde, om vi 

havde fanget noget. Det havde vi ikke! 

 

Det er koldt at være fritidsfisker i mere end én betydning. Årstiden, naturligvis, men 

også fiskeripolitisk. Dan Jørgensen, fødevareminister, havde publiceret sin vision for 

det rekreative fiskeri (som vi jo tilhører), og han var glad og stolt over flere forbud 

mod garn og net. Nogle havde fortalt ham, at en havørred fanget på stang gav op til 

kr. 4.300 i værdi til samfundet, så nu skulle der laves plads til en attraktiv kystfiske-

turisme. Resultatet ville være at flere fjorde og fiskeområder i Danmark ville blive 

forbeholdt ”kæpfiskerne”, og vi garnfiskere ville blive spærret ude. Det brød vi os ik-

ke om, men sportsfiskerne var begejstret for ministeren og talte allerede om at sær-

lige ”sport-fiskearter” som havørred, laks, gedde og aborre skulle forbeholdes dem.  

 

Skide koldt, få og slappe skrubber og så den minister. Nej, der var ikke meget at jub-

le over! 
 

Men tiden gik jo med snak om alt og ingenting, og solen kom frem engang imellem 

og lokkede fiskerne ud under halvtaget foran ”Hyttefadet”. Ole kom, som så mange 

gange før forbi, og spurgte på sin morgenfriske måde, om vi havde fanget noget. 

Det havde vi ikke! 

 

Endelig forår og tid til 

 Fiskekonkurrencen 

Der blev fanget ca. 150 flade i årets fiskekonkurrence. Ordet flade skal forstås bog-

staveligt. De fleste var ikke tykkere end en skive rugbrød.  

Og vinderne blev: Bent og Ejvind, som blev behørigt fejret under den traditionsrige 

morgenkaffe efter fiskeriet.  

Der var enighed om, at vi skulle på havet igen efter flere, så at vi måske kunne lægge 

2 fileter sammen på en halv skive rugbrød. 
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Dan Jørgensen havde for øvrigt forslag fremme om at flytte fritids- og erhvervsfi-

skernes garn 1.000 m mod hidtil 100 m fra kysten. Vi har trods alt været en del af 

kystkulturen i 1000 år og nu har han en idé om at spærre os ude!  

 

Nej, vi har ikke været heldige med den mand. 

 

Nedgearing  

  

I Kaløvig fiskernes nyhedsbrev ”Livet på Bryggen” – i folkemunde også kendt som 

”Mobbetidende” kunne i foråret læses, at Karl Eigil gearer ned.!!  

 

Efter lange overvejelser om en anden skrue-størrelse i stedet for den indkøbte gear-

kasse, som fortfarende stod på land, smed han den træge reparatør et anker.. ”Nu vil 

jeg ikke vente længere” blev sagt med vægt. ”Den nye gearkasse skal monteres og 

ikke stå på land længere!”  

Det var ikke første gang at han havde sagt dette, men hvad han gjorde anderledes 

denne gang, er ukendt for menigmand, men det lykkedes! Endelig kan han sige, at 

hans motorudskiftning er tilendebragt efter lang tid trængsel.  

 

  

”Hyttefadet”  

  

”Det skal se ordentligt ud” er en bemærkning man kan høre fra Karsten Husvært. Der 

er en markant ændring i standarden efter at Karsten har taget over. Tak til Karsten.  

  

Finn Frandsen, som er næstformand i Dansk Fritidsfisker Forbund, som Kaløvig fi-

skerne er medlem af, svarede til et spørgsmål om hvor mange skarv, som vi burde 

have i Danmark: 

”Lige så mange som der er storke. Så har ornitologerne nok at kikke på!” 

Se, det er jo vores mand. 

Skarven er gået frem med 23 % i 2014 i forhold til året før, og skarvens ædelyst er 

opgjort til 25 millioner fisk årligt. 

 

Men livet gik fortsat sin stille gang på Bryggen, og Ole stak hovedet ind i ”Hyttefa-

det” og spurgte på sin morgenfriske måde, om vi havde fange….  NEJ! 
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Under overskriften  

”Den fortabte søn”  

  

kunne læses i ”Moppetidende” fra maj måned, at Søren Sømand er vendt hjem 

sammen med svalerne, da nu vejret skal til at være varmere., men han var alvorligt 

handicappet ved ankomsten. Armen var i gips til over albuen.  

Jamen, hvad har de tænkt på, altså lægerne derude i det fremmede? 

Herhjemme i tryg havn blev gipsbandagen hurtigt tilrettet, således at gipsen nu 

stoppede under albuen, så nu kan han bøje armen igen.  

 

Kåre Ebert, som er formand for Danmarks Sportsfiskerforbund – altså ”kæpfiskerne” 

- foreslog for øvrigt i det rådgivende samarbejdsudvalg for fiskeriet, hvor vi også har 

sæde, og hvor vi skal rådgive lovgiverne, at mere kontrol med det ulovlige fiskeri 

kunne foretages af frivillige opsynsmænd – læs medlemmer af Danmarks Sportsfi-

skerforbund – med bemyndigelse til at kontrollere fisketegn! 

Tænk jer, at han kunne finde på det! 

 

Ham har Danmarks Sportsfiskerforbund ikke været for heldige med! Det er i hvert 

fald ikke studenterhuen, som strammer. 

 

Opgearing  

  

I ”Mobbetidende” kunne for øvrigt læses, at: 

 

Sander har fået fart på igen! På Skejby gav de ham rotte-gift efter hans eget udsagn, 

og det fik sat blodtrykket op.  

Trykket i ”Johannes” motor, altså motoren i Sanders båd, har heller ikke været for 

godt, men måske har den også fået en gang rottegift af Lille-Jens, for da han starte-

de den i foråret, løb den løbsk og var ikke til at standse igen.  

 

Nej, der skete ikke meget hos fiskerne i foråret 2015, men så fik vi 

 

Folketingsvalg i juni 

 

Og så faldt Dan Jørgensen af taburetten! 

 

Alle fiskere inklusive erhvervsfiskere kunne næsten ikke få armene ned igen. Det er 

især de fynske fiskere, forbuddene er regnet ned over i hans regeringstid. Mere end 

100 medieindslag om onde garnfiskere og gode kæpfiskere var regnet ned over 
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hans opstillingskreds på Fyn. Det giver medieopmærksomhed, og det er Dan Jør-

gensens første prioritet. 

Hans storslåede initiativ for det rekreative fiskeri, som kun havde til formål at skaffe 

udenlandske lystfiskere til landet, med fratagelse af urgamle rettigheder fra er-

hvervs- og husholdningsfiskere (et andet ord for os fritidsfiskere) blev sat i bero som 

konsekvens af valget.  

 

Sommerferie – endelig sommerferie - det tidspunkt på året fiskerne i ”Hyttefadet” 

ser frem til. Nu er det tid til at slappe af. Kresten har fået klippet manken og fundet 

sine korte sommerbukser frem, som afslører ca. 10 cm af de hvide asparges fra 

strømpeskafterne til buksebenskanterne. 

  

August måned 2015 
 

Ole kom forbi og spurgte på sin morgenfriske måde, om vi havde fanget noget. Og 

det havde vi! Nu skal I bare høre: 

 

  

Ny viden for Kaløvig Fiskerne 

 

I ”Livet på Bryggen” kunne man læse følgende: 

 

Man skulle ikke tro, at det var muligt, men der er blevet tilført ny knowhow til Kalø-

vig fiskernes allerede velforsynede vidensbank.  

Birgitte, som er en af de senest tilkomne fiskere i flokken, har øjensynlig ladet sig in-

spirere af fiskerne i Thailand og Vietnam, som udstyrer deres både med enorme 

lamper, og som ”lyser” fisk om natten.  

Birgitte har udstyret sin kutter med 4 rispapirlamper spændt op under tag presen-

ningen og også installeret et disco anlæg i bagbords side. Herudover taler fiskerne 

på bryggen også om, at hendes båd er set med hængekøje.  

Men skam få de, som tænker ilde herom, for systemet virker. Birgitte landede 4 hav-

ørreder indenfor 14 dage – og ikke bare små fisk, nej de var i ’4 kg eller større’ klas-

sen. 

 

Og Uffe og Kresten, og Leon og Lis og andre landede også havørreder i samme klas-

se. 
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 Leon overgår sig selv  

 

Lis og Leon har løftet de kulinariske fornøjelser ved at være fisker i Kaløvig Bådelaug 

til nye højder her i 2015. De gode sager, som er stillet foran fiskerne ved de seneste 

sammenkomster i juni og august måned, er tilberedt af dem.  

Leon går ikke af vejen for at tilbringe 5 timer i køkkenet for at stege flæsk til 35 per-

soner eller som senest i august, hvor han sikrede, at pattegrisen roterede indtil kødet 

let kunne pilles af. Der blev disket op med salater og kartofler i alle afskygninger, 

brød og pasta, ja, jeg siger jer, der var ingen smalle steder. Tak til Leon, Lis, Karl Eigil, 

Karsten og måske andre, som har hjulpet til. Det har været virkelig god oplevelse, ja 

selv vejret har i haft fint styr på.  

 

 

Berigtigelse  

  

”Moppetidende” har desværre ved en fejl kaldt Karl Eigils kæreste ven og fiskemak-

ker ved et forkert navn – nemlig Pilo. ”Livet på Bryggen” beklagede fejlen. 

 

Fra en læser har Tidende modtaget følgende: 

  

”Jeg hedder altså MILO og ikke Pilo.  

Kan du ikke huske det, så lyder jeg begge navne, men lad ikke min ejer høre det”!  

 

  

Søsætning  

 

Formand Carsten Fut er i gang med en kæmpe renovering af sin båd. Han annonce-

rede i juni 2014, at han tager imod bestilling på fisk fra 1/9 2014 kl. 10. I tilfælde af at 

planen for renoveringen ikke skulle holde, så fra 1/9 2015.  

 

Redaktionen har fulgt op på sagen, og det ser ud til at kunne holde stik. Carsten har 

sidst på sommeren søsat sit skib igen, og det er ingen overdrivelse at sige, at alt 

stråler.  

Alt er renset, malet, udskiftet, fornyet. Det bliver en pryd for Bryggen når hun er helt 

færdig.  
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 Er du i markedet for fisk, og er du bekymret for om Carsten nu også er leverings-

dygtig fra den 1/9, så tal med John og Bo. De er ejere af en top tunet fiskemaskine, 

og de er klar til en udfordring.  

  

Bo og John går efter de store fisk, hvilket en ”Totenschlägeren” på agterdækket be-

vidner. Den vil let kunne tage livet af en sæl.  

  

”Vi tager det hele med”, siger de 2 glade redere.  

 

  

Klokkeklang  

  

Fru Hyldborg …. Leon støtte i livet, super fisker og skudskarp jæger… har doneret en 

flot klokke til ”Hyttefadet”. Navnet på den vindende båd i de årlige fiskekonkurren-

cer indgraveres heri til evig erindring. Mange tak til Lis. 

 

 

Hørt på Bryggen 
 
Var du oppe og se måneformørkelsen og den blodrøde måne i nat?  
Næh,- det har jeg sgu ikke det store behov for. Her på bryggen ser jeg til dag-
ligt masser af måneformørkelser, og de er alle sammen blodrøde oveni.  
 
  

Oktober 2015 
  

Der er ikke sket meget siden ”Livet på Bryggen” udkom engang i august.  

Ole kom forbi og spurgte på sin ……  NEJ! 

Nåh, ja så skulle det da lige være at Søren Sømand atter er draget til søs og nu sejler 

rundt i Caribien med madrasser, filippinere og biler på dækket.  

 

Nåh, ja, så har Carsten Fut, vores kære formand, jo besindet sig efter stort pres og 

afstemning til at indkøbe en fiskeflåningsmaskine, som John Fut så har hentet i Ud-

kantsdanmark, nærmere betegnet Hvide Sande, et sted ude på vestkysten, hvor det 

hele tiden blæser med hvidt sand.  

Maskinen er afprøvet ganske meget og er fin til at tage maveskind og overfrakke af 

alle flade fisk, men skulle efter sigende også være god til at tage frakken af gråsej 

efter filetering. Desværre er der jo p.t. ingen fisk. 
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Og nu vi er i gang med John Fut, så har han fundet de vises sten med hensyn til 

røgning af sild. Yderligere har han fundet ud af, hvordan man laver graved laks. Altså 

laks, der er købt ved fiskehandleren, og som han derefter graver.  

Sidst nævnte bunder ud i en særdeles grim situation, hvor han skulle hente sine 

garn, og hvor vindhastighederne var omkring 5 sekundmeter. Lidt for voldsom for 

John Fut, som helst vil have at tingene kører på skinner. 

  

Nåh, ja så var der Lis og Leon som havde fanget en masse sild. Nu skulle der røges i 

ovnen for sluttelig at ende som Sol over Gudhjem. Fiskene saltet på den rigtige må-

de, og fiskene til tørre på snoren. Masser af røg i ovnen, men ikke så meget røget 

sild, som påtænkt. Duften af røget sild var der nu masser af, og mundvigene var ful-

de af vand. Sildene smagte udmærket, men det hjalp altså med et kvarters mere røg 

i weberen.  

 

Nåh, ja så var der chefmekanikeren, som tabte en stødstang til Bukh’en ned i bund-

karet. Ja, kan man fiske sild og makreller, kan man vel også fiske efter stødstænger i 

bundkaret. Hertil er kobbertråd mere velegnet end fiske-line, oplyser Lille-Jens.  

 

Fra Poeten modtog ”Livet på Bryggen” denne hyldest til fritidsfiskeriet: 

 

”... Som havets stolte sømænd, vi jo godt befinder os, 

 og får vi en sydøsten storm, så må vi ud og slås, 

så hiver vi i garn og ruser, for det skal jo hjem, 

ja tro det, kære piger, det til tider ej er nem. 

 

 Her ved vore fiskerhuse, her ved vores fisker bro,  

ja her vi finder højt humør, og her vi finder ro,  

her vor båd den majestætisk vugger, blidt på bølgen blå,  

ja her vi mange glade timer, håber at få...”  

 

Nej, der sker ikke meget hos fiskerne! 

Ole kom forbi og….. NIX! 

 

Men Gule Ærter er altid godt for alting, og således kunne fiskerne i oktober trøste 

sig med gule ærter og tilbehør. Ole var kommet forbi og spurgte …. NIX! 

Da alle mand var mætte var der stadig halvdelen tilbage. Sådan skal det være, når 

der serveres gule ærter. Rigeligt med gule ærter og rigeligt med kød af både det fer-

ske og det røgede. Stor ros til slagteren, fordi han på forhånd havde delt medister-
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pølsen i passende længder af ca. en halv meter. Det viser, at slagteren ved, hvordan 

gule ærter skal håndteres..  

 

Ja livet går stille og roligt på bryggen! 

 

 

Ole kom f…. NEJ!! 

Fiskeriet er næsten gået i stå, fedtemøj i garnene og ingen fisk, eller kun et par styk-

ker af de flade. Joh jo, vi kender årstidernes gang. Århus kommune opfordrer sine 

borgere til at tage på fisketur og nyde godt af de mange fisk der er i bugten, for 

vandet er jo helt rent og fuld af fisk. Århus Universitet siger, at vandkvaliteten er god, 

og at der kun har været iltsvind i indsejlingen til Knebel bro i august måned. Fiskerne 

ryster på hovedet, for vandet er til tider helt ugennemsigtig og fylder garnene med 

fedtet stads. Der er noget der ikke passer sammen.  

 

Lidt sild er der dog en gang imellem, når ikke de tre Marsvin og fem sæler er på fi-

skeri på samme tid.  

 
Den gamle dame bebrejdede sin ældre bror: - Skam dig, Oskar! At løbe efter piger i din 

alder! - De er ikke i min alder!  

 
 

Udkiggen 
 

Kaløvig-fiskerne er heldige at have deres egen udkigsmand. Det er Kim, som fra sin 

”kragerede” oppe i en af de høje kulkraner på havnen kan se næsten til verdens en-

de.  

Måske kan man blive langsynet af at skue ud over verden, men ikke Kim.  

Ud over det store overblik over Kalø Vig har Kim også godt styr på, hvad der sker 

lige under ham. Han ved hvor mange sæler, der er inde, og han kan også engang 

imellem udpege en sildestime for en søgende fisker.  

Men det kniber med det helt nære syn. Han havde ikke set at vandlinjen – efter en 

regnvejrsperiode - var væk på hans damjolle. Et hint fra en forundret og bekymret 

fisker fik ham i gang med håndpumpen. 

 

Det skal pumpes ud, Kim, med håndkraft—ellers må du sørge for at der er strøm på 

batteriet.  
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Karl Eigil fisker med hund 

  

Her sidst på året er der normalt mange sild i Kalø Vig. Således er det desværre ikke i 

år. En lille stime har somme tider været på fiskepladsen, men for det meste af tiden 

har den søgt andre steder hen, uden at vi ved hvor.  

Et utal af gange har fiskerne sejlet til fiskepladsen uden at møde de eftertragtede 

hav-strygere. I timevis er der fisket på spredte signaler på ekkoloddet med meget 

beskedne resultater.  

Karl Ejgil har imidlertid ”sildetække”, men han fisker også med hund. ”Milo” er altid 

med ham og stirrer sildene lige ind i øjnene. De kan lige prøve på at bevæge sig, når 

de kommer på dækket, så kommer Milo efter dem. Og så ligger de helt stille. 

 

Nej, der sker nu ikke meget hos fiskerne, men 

 

Velfærdstjenesten gjorde det igen, igen. Brunkål, som kun vor mor lavede 

dem, trak fiskerne på havnen. Ren Helsekost  

 

Leon og Lis trakterede i november en sal fuld af fiskere og fiskerkoner med den 

skønneste hjemmelavede brunkål og tilhørende flæsk. Erindringen om, hvordan det 

var engang hjemme hos mor, var hos nogle så stor, at de lige måtte tørre øjnene.  

Vinden var heldigvis i vest, da selskabet med kål og luft i maven forlod havnen, så 

der blev ikke logget klager fra de lokale beboere.  

 

Den sigtede til dommeren... - "Jeg var ikke beruset. Jeg havde bare fået lidt at 

drikke." - "Nå, men så får du 30 dages fængsel i stedet for en måned."   

 

  

Hvem fanger flest? 

  

John Fut tog på stangfiskeri med John Prut efter makreller i indsejlingen til Knebel 

vig.  

Hvem fanger flest? De to joller lå side om side og medede efter makreller på silde-

forfang. Da ingen af bådene fik bid, syntes John P, at der nu skulle ske noget. Han 

tog fladfisk, som han havde gående i dammen og hægtede på sildekrogene, hvoref-

ter han til John Futs store forbavselse, hev den ene fladfisk efter den anden op af 

vandet.  

Hvor uretfærdig verden dog kan være; her stod John Fut og fiskede efter makreller 

uden bid, mens John P hev den ene fladfisk efter den anden indenbords alt sammen 

på kroge til sild.  
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Det siges, at John Futs traume var så stort, at han absolut måtte berette til Gud og 

hvermand, at mens de begge medede med sildekroge efter makreller, så hev John P 

den ene fladfisk op efter den anden, mens John Fut ikke fangede det mindste.  

 

Og det er ganske vist....!  

 

 

Og nu vi er ved Futterne, synes fiskerne, at der er noget sært ved de Futter, som, 

udenforstående skal vide, er ansat ved DSB. En slags fobi, måske.  

For bryggens faste stok ser det næsten ud til, at hver gang de har været ude at sejle, 

tager de motoren ud af båden for at se, hvorfor motoren fungerer.  

 

Ja, ja livet går sin vante gang på bryggen.  

  

”Nu er årstiden til at finde kravle-dragten frem, og bruge den.” Kresten og Karsten 

Husvært har fundet termodragterne frem, og Kresten har tillagt sig vintermanke. 

 

Så nu er det tid til at afslutte denne beretning, sige tak til Velfærdstjenesten for nog-

le forrygende sammenkomster, og til alle for godt kammeratskab i det forgangne år 

samt ønske alle Godt Nytår 2016. Lad os passe godt på fritidsfiskeriet, der er mange, 

som gerne tager det fra os med redskabsbegrænsning, fredningstider og –zoner, og 

andet uvæsen.  ”Knæk og Bræk” og husk at tage redningsvest på! 

 

Og til allersidst: 

 

 

Dommeren: - "Unge dame, De fastholder, at den anklagede mand røvede 500 

kr., som De havde gemt i Deres brystholder?" - "Ja."  - Dommeren: "Tør man 

spørge hvorfor, De ikke råbte om hjælp, der var jo mange mennesker i par-

ken?" - "Jeg kunne da ikke vide, at det var pengene han var ude efter."   

  

 


