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LIVET PÅ BRYGGEN 

 
Det er ganske vist 

Uheld  

han forsøge at starte motoren. 

Pænt har han ventet på ,at det 

blev højvande, så er det nemlig 

lettere at få fat i snoren end når 

der er ebbe.  Men Oldermanden 

måtte erkende sin begrænsning. 

Armene var ikke lange nok, el-

ler maven var for stor, og det er 

også meget bedre at blive på det 

tørre, hvor man da også har  

 

 

Se, sådan slutter en af HC An-
dersens mange historier og  
havde  HC Andersen været på 
Bryggen en lørdag her i det 
smukke maj, ja, så havde han 
set et mageløst billede af Ol-
dermanden liggende på maven 
og med hovedet ud over Bryg-
gens kant, næsten dyppende 
håret i det spejlblanke og lidt 
mudrede vand. Mon det er den 
grimme ælling manden ligger 
og kigger efter, ville HC Ander-
sen nok have tænkt, men nej. 
Det var det ikke. Historien er 
en helt anden. Den handler 
ikke om bryggen eller vandet, 
men om en mand der ligger og 
kigger efter sin båd. Ja stor er 
båden jo ikke, men synlig er 
den dog og om den ligner en 
grim ælling, ja, det tør man 
næsten ikke skrive. Danske dy-
reværnsforeninger er jo meget 
nærtagne. -Men tilbage til hi-
storien, som er en helt anden. 
Se motoren, og en sådan er der 
naturligvis i båden, er en art 
stor plæneklippermotor uden 
selvstarter og alle ved jo hvor-
dan man starter den slags mo-
torer. Man vikler en snor rundt 
om akslen og når man efterføl-
gende trækker i snoren så star-
ter motoren, måske? 
Og det er netop det, vi ser på 

billedet. Oldermanden har net-

op for et par dage siden ende-

ligt fået viklet linen grundigt 

rundt om akslen og i dag skal  

langt bedre overblik, især når 

vandet 

kun er 13 

grader-

varmt.  

Bo Elek-

triker gik 

i baljen 

og trak i 

snoren, 

og Older-

mand Kresten  fik startet sin 

motor. Og det er  ganske vist, 

hvilket vil fremgå af en artikel 

på næste side. 

John, som fiskerne gerne kon-

sulterer, når de har mekani-

ske problemer, har haft hæn-

derne oppe af lommen og er 

kommet til skade. Han over-

vejer at melde sig langtidssyg.  

John viser gerne sin skadede 

finger frem og Bryggens fiske-

re ud-

trykker 

hermed 

deres 

medfø-

lelse og 

ønsker 

rigtig 

god 

bedring. Man overvejer at 

sende en blomst. 
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Livet på bryggen 

Gang i entreprenørforretningen 

Side 2 

Sjældne gæster 

Oldermand Kresten spiller på flere strenge, og er havnens 
serviceleverandør i bl.a. bugsering , bjærgning og begravel-
ser.  Man kan trygt henvende sig til ham, hvis man har be-
hov for én af ovenstående ydelser.  

Dette var netop hvad en beboer fra Studstrup gjorde på en 
dag, da ”stormen susede og gjorde halløj og søen stod som 
en kæmpehøj” i Kalø vig. Den ulykkelige beboer havde set 
sin dejlige speedbåd forlade sin ankerplads ud for Stud-
strup strand og sejle alene i retning af Kalø Slotsruin i det 
kraftige blæsevejr.  Oldermanden trådte øjeblikkelig i akti-
on og trak i startsnoren og indledte forfølgelsen af den løs-
slupne båd i kulingsvejr fra sydøst. Båden blev indfanget 
før den ramte stenrevet foran ruinen, prisemandskab blev 
sat ombord, og i svær søgang påbegyndtes hjemturen med 

båden på slæb.  Der var ingen 
grund til at starte speedbådens 
motor, for der var jo et og andet, 
som man lige skulle snakke om.  

Da Kresten havde mere end travlt 
med at bjærge egen båd og havari-
sten i det hårde vejr, overlod han  
forhandlingerne om det pekuniæ-
re til sin besætning Anders og 
Henning, og selv om beløbet ikke 

er officielt, så betroede Kresten Bryggens rapporter, at 
bjærgning var meget bedre end fiskeri. Det er nu godt, at 
der er gang i entreprenørforretningen når fiskeriet fejler.  

Oldermanden Henning 

Søren 

Anders 

Søren Sømand er set på Bryggen 

for nylig. Det kan oplyses, at Sø-

ren er i gang med at varme op til 

fiskesæsonen i Kalø Vig, og han 

har vist nok allerede startet sin 

motor i fiskekutteren 2 gange. Nu 

bliver det spændende at se om 

han også skal sejle ud af havnen 

inden han drager af sted igen til 

det fremmede. 

Ligesom storken forsvandt fra Dan-

mark  forsvandt også Morten Mæl-

kemand fra Bryggen. For nylig blev 

han observeret i renserummet. Her 

jamrede han sig over, at han næ-

sten havde glemt at fiske, mens 

han rensede 22 skrubber. Emil, 

Mortens skibsdreng var også til ste-

de, og når nu 

Morten har 

glemt at fiske, så 

er det da godt , 

at bedstemanden 

stadig kan. Må-

ske kommer hu-

kommelsen tilbage. 
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Livet på bryggen 

Det skal bygges væk!! 

Side 3 

Velfærdstjenesten 

Anders i maj 2017 

Fiskergruppen på Bryggen er en aldrende gruppe, som når 

de skal, så er der kun sekunder at reagere på, inden bukser-

ne bliver våde. Der er lang vej til toiletbygningen, og knæe-

ne er jo også slidte, så den lette løsning har været at ”gøde” 

rosenbuske bag fiskernes varmestue. De Grå Sælers egen 

doktor er blevet konsulteret af lidende fiskere, og han har 

foreslået trusseindlæg, som løsning.  

Klubbens handlekraftige havneudvalgsformand og Anders 

Gulv Fisker m.fl. udtænkte en mere sofistikeret plan, og nu 

er en toiletbygning ved at rejse sig  i nærheden af Bryggen 

til glæde for alle, som har båd liggende i den nordvestlige 

del af havnen. Afstanden imellem varmestue og toiletbyg-

ning er nøje beregnet, således at trusseindlæg ikke skulle 

være nødvendigt. Der var rejsegilde fredag d. 9/6 2017, hvor 

roserne på standpladsen fik deres rigelige dosering, men de 

går hårdere tider i møde, når toilettet snart indvies. 

Tak til Anders, Leon , Henning Maler og Daks, og ligeledes 

også til havneudvalgsformand Peter Klingsten. 

Leon inviterer til: 

17/6  Stegt flæsk og persillesovs 

1/7    Helstegt pattegris  

12/8   Fiskekalas 

21/10  Brunkål 

Hold øje med opslagstavlen i 

”Hyttefadet” for eventuelle æn-

dringer i planerne. 

 






