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LIVET PÅ BRYGGEN 

Der er godt nyt  til alle fisker-
ne, som er tilknyttet ”Bryggen” 
i Kaløvig Bådelaug. Fiskene er 
tilbage i Vigen efter at have 
været næsten fraværende i 
snart et år. 

Der fanges pænt med skrubber 
for tiden, hornfisk og havørred 
landes også. Den årlige rekord-
liste for havørred er opstartet 
igen med nedenstående flotte 
ørred på 5 kilo landet af Uffe 
den 18. maj. 

 Fiskene er tilbage Fiskekonkurrence Fiskerne er tilbage 

 

Foråret kom også til Kaløvig. 
Fiskerne begynder så småt at 
komme frem af hullerne og 
møder op på bryggen og lader 
solen skinne på sig.  Leon rap-
porterer, at en aften var hav-
nen fuld af sild og dagen efter 
havde John P en god del, som 
sad fast i hans toggegarn. 

Karl Ejgil har jaget søerne for 
rogn i flere måneder, men har 
kun fanget hanner. For en god 
måned siden gik Leon og Lis 
ud og fangede en so med 600 
gram rogn. Lis ringede jo til 
Karl Ejgil og sagde, at hvis han 
var i desperat nød for rogn, så 
kunne hun da godt hjælpe. 
Det fik ham på havet igen! ----
Og endelig fangede han en 
stor so, som blev bragt til ren-
sepladsen af den stolte fanger. 
Her blev den åbnet i overvæ-
relse af flere beundrende fi-
skere. Stor var Karl Ejgils for-
bavselse da den viste sig at 
være tom eller næsten tom. 

Leon beretter, at han stadig 

kan høre lyden for sit indre 

øre, da Karl Ejgils underkæbe 

ramte stålbordet i renserum-

met.  

Siden har vi ikke talt om rogn 

og søer, når Karl Ejgil er til 

stede, men rigtig meget, når 

han ikke har været der. 

Så har vi afholdt fiskekonkur-
rence - med besvær - på grund 
af vejret.   

Lørdag morgen havde vi en sik-
ker vinder og også en helt klar 
nr. 2. John Prut kom ind med 
19 flade og Karl Ejgil var den 
stolte nr. 2 - med 2 skrubber og 
en masse fedtemøj. Det var de 
2 eneste både, som havde sat 
garn i det hårde vejr.   

Konkurrencen blev forlænget 
med én dag, så da vejret nu var 
blevet skikkeligt om lørdagen 
stævnede adskillige både ud 
med garn, og søndag morgen 
kunne Karl Ejgil se sig selv ryk-
ke en plads ned, hver gang en 
båd bragte fisk i land. Og da 
den sidste båd var inde kunne 
Karl Ejgil se sig slået af alle, in-
klusiv af den båd, som kun 
havde fanget 3 stk.  

Ingen overgik Prutten.I alt er 
der vist 150 fileter og godbidder 
på lager til Kalasen, så vi må af 
sted igen for at fange flere.  

Også i år vil vi være leverings-
dygtige i friturestegte 
”fiskeskind”.  
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Livet på bryggen 

Opskrift på en succes 

Side 2 

Fra Maimi 

Oldermanden slog til igen!! I forbindelse med fiskekonkur-

rencen sammensatte han sit hold af nogle af Bryggens er-

farne fiskere, og formodentlig efter intens træning i yderste 

hemmelighed, slog teamet til og placerede sig  som det før-

ste i år med Uffes havørred på rekordlisten 2017. ”Livet på 

Bryggen” er stolt af at kunne præsentere det fulde team, 

som dog ikke er helt enige om, hvem der var årsag til at Uf-

fe fangede sin havørred.  

Oldermanden, som ”Livet på Bryg-

gen” interviewede kort efter fiske-

konkurrencen,  var stadig lidt rund-

tosset efter alt hurlumhejet. De var 

vist nok fire mand ombord, som alle 

havde et sæt garn ude. På spørgsmå-

let om hvor mange fisk de bragte i 

land under fiskekonkurrencen, kun-

ne han ikke svare præcist, da han, 

som han sagde "havde nok at gøre 

med at styre rundt”, og hvad der fo-

regik på dækket kunne han ikke be-

kymre sig om. 

Oldermanden 

Teammedlemmer 

Uffe 

John 

Carsten 

Søren Sømand har meddelt 

sin tilbagekomst til Bryggen i 

slutningen af denne måned,  

hvis ellers alt går vel. Søren 

har kontaktet ”Livet på Bryg-

gen” og beder herigennem fi-

skerne om ikke at opfiske alle 

skrubber. Han er træt af tro-

pefisk og glæder sig til at fan-

ge et par af de lokale. 
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Livet på bryggen 

Seneste Nyt! 

Side 3 

Velfærdstjenesten 

Karl Ejgil forlægger sommerens fiskeri til Ebeltoft Vig. 

”Stormy” er afgået fra Kaløvig Bådelaug  og vil kunne findes 

i Ebeltoft indtil videre. Nu skal vi vænne os til Karl Ejgil i 

sejlerrollen indtil videre. Billedet herunder viser Karl Ejgil 

og Bodil i deres LM krydser, som stadig vil have hjemhavn i 

Kaløvig Bådelaug. 

Redaktøren mener, efter at have inspiceret LM’eren, at der 

nok skulle være plads til en fiskebalje med et sæt garn på 

agterdækket, og efter at Bodil har fået fixed sin skulder, så 

har han da ikke behov for en  mekanisk garnhaler. 

 

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. 

ej/- 190517 





 


