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Beretning til Fiskernes generalforsamling den 28. januar 2017.
Generelt har året været ”vanskeligt” for fiskerne i bådelauget. Efter nogle få dage
med uklart vand midt i juni måned forsvandt fiskene, og det er endog meget
begrænset, hvad der blev fanget i resten af sæsonen.
Men det startede tidligere, hvilket et indlæg i februar/marts udgaven af ”Livet på
Bryggen”- fiskernes egen nyhedsavis - gengiver under overskriften:
Nu er det nok!!
Der er murren i krogene i ”Hyttefadet”- fiskernes varmestue. Ikke nok med at
Birgitte fangede hovedparten af havørrederne i efteråret, nu også fru Hyldborg, som
tager ALLE kulsøer. Karl Eigil har fisket i 6 uger efter dem uden held, og så går fru
Hyldborg ud én dag og henter 3. Nu er det nok!
Bliv hjemme – i år! Og kom så i omdrejninger, drenge.
Lyspunkt
I miljøet, som traditionelt er modstandere af fiskerne, er der da et lyspunkt:
Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening er modstandere af
reguleringer af skarv i de danske farvande. Det fik vor forbundsformand Arne
Rusbjerg til at udtale, at de også burde interessere sig for det, der sker under
vandet!
Efter sigende vil man tage dette til efterretning. Åbenbart en helt ny vinkel, som
man ikke tidligere har tænkt over!
Bro-nyt
I foråret fik broen ”Stenbideren” ny bræddebelægning. De hjemmehørende fiskere
på broen udtalte til avisen, at de gerne så, at man tog skoene af, hvis man kom på
besøg. Dette er nu frafaldet, da det har vist sig, at der ikke kommer nogen på besøg.
Varmestuen er for svær at forlade.
Og det er ikke det eneste nye, som skete i det tidlige forår.
Miljøtiltag
Oldermanden trådte i karakter igen. Det stigende miljøsvineri med bl.a. fyldte
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skraldesække og tomme øldåser på ”Bryggen” har altid bekymret Kresten, men
denne gang, satte han fokus på den tiltagende luftforurening.
”Vi skal have gjort noget ved luftforureningen i Kaløvig Bådelaug”, bekendtgjorde
han og købte så en flot nikotincigaret i plastic. Den har han babbet på lige siden.
Studstrupsværket har ladet sig inspirere og ophørt med at fyre med kul, og sammen
gør de en stor forskel for miljøet. Nu skal værket være på stikkerne, hvis det vil følge
med, for de kunne jo tænkes, at Krestens næste skridt er at gå CO2 neutral.
Fiskeriudsigten i foråret
Der var udsigt til rekordstore alger og minimale fangster i 2016.
Den 3. februar 2016 kollapsede en tank hos Dan Gødning i Fredericia, mens den
blev fyldt med gødning fra et skib. Det fik en anden tank med palmeolie til at
antænde, og over 250 brandfolk brugte to dage på at slukke ilden, mens der flød
gødning ud over havnen.
Den kollapsede tank kunne rumme 10.000 tons gødning., og var tæt ved at være
fuld, da den kollapsede. Flere tusind tons kvælstof er endt i havet, hvor det vil give
næring til opblomstring af alger og ultimativ foranledig iltsvind. Og så har vi
balladen.
Havnen sejlede i palmeolie.
Hele østkysten kunne påregne at få del i ”glæderne”.
Opblomstring af algerne udeblev dog, men forudsigelsen om minimale fangster
holdt stik, om det så skyldes forureningen af havet eller ej.
Værftnyt
Efter nedlæggelse af Orlovsværftet på Holmen i hovedstaden har Anders overtaget
leverancerne til Flåden. ”Lillebjørn” er afgået fra Kaløvig for indskrivning i flådens
tal. Anders har solgt hende til en flådeofficer.
Anders er nu i gang igen med at renovere en anden motorbåd. Denne gang ikke en
mindre 20 fods, men en skude på 28 fod.
Anders har planer for sin nye båd. Renoveringen er godt i gang og rigeligt med
eksperter har rådgivet bådebyggeren.
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I foråret blev der arbejdet hårdt, når der ellers var plads for alle konsulenterne, med
gennemgående skruer i borde, og på det elektriske. Man var godt i gang med at
sætte natbelysning op i rød pornobelysning, som Anders kalder det, mens både
ansigtsudtryk og øjne skinner. Båden er så stor og rummelig, at det ikke vil være
noget problem at indrette et diskotek på agterdækket.
Transformationen fra Grim Ælling til Smuk Svane skrider frem, om end det på det
sidste er gået lidt langsomt. Men vent bare, så skal I få at se! Det er måske klubbens
kommende Party Boat. Fiskerne har høje forventninger.
Afsløring
Og også i foråret blev en velbevaret hemmelighed afsløret. Lange John Fut og Bo
havde brugt utallige timer på motoren i ”Havlit”, og holdningen imellem fiskerne
var, at det nok aldrig rigtig ville lykkes med den motor. Men så sprang John Fut
pludselig ”ud af skabet” og oplyste, at han her i 2016 har bestået eksamen som
radiooperatør samt erhvervet Speedbådsbevis.
Tænk, at vi naivt har troet, at de utallige timer John og Bo har brugt på motoren i
”Havlit”, ikke har været brugt til at få motoren i gang, som man er blevet forledt til
at tro, men øjensynlig til at tune den til et niveau, hvor det har været nødvendigt for
John at erhverve sig Speedbådsbevis.
Alle sejlere i Kalø Vig skal tag sig i agt, hvis de ser ”Havlit” fri af fortøjningerne! Her
er tale om et bæst i forklædning, som det ikke er klogt at komme i vejen for, når
først der lukkes op for gassen.
Olympiade
Vi er nu nået frem til maj måned, hvor fiskernes interne Olympiade
(fiskekonkurrencen) finder sted, men først lige et stemningsbillede fra en tur til
stranden:
Det var til fiskernes årlige sommerudflugt til stranden, at de to ældre
fiskere soppede i vandkanten. Den ene af dem havde sorte tæer. Den
anden spurgte, hvordan det kunne være.
"Jo, jeg var jo ikke med sidste år."
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Tilbage til fiskekonkurrencen. Forventningerne var store, da 18 fiskere på i alt 9
fartøjer stævnede til havs for at bjærge i alt 2.500 m bundsatte garn. I alt blev der
landet 113 skrubber, hvilket vil sige omkring 22 meter imellem hver fisk, og hvis
tykkelsen medtages i vurderingen, tja, så kan man vist roligt sige, at det var et
temmelig fladt resultat. Men hverken tykkelsen eller smagen indgår i
vurderingskriterierne, og Anders blev kåret som guldvinder med i alt 23 skrubber.
Den største fangst fik Lille jens dog. Han fangede sin egen båd ”Havkat”, men han
havde overordentlig svært ved at lande den, da garnet var viklet om skruen. En
hjælpende hånd blev ydet fra en af de øvrige både, som fik ”Havkat” på krogen og
slæbt under havnekranen, hvor den blev landet.
Kloge hoveder siger, at fiskeriet i vigen altid er elendigt ved nordenvind, lavtryk og
fuldmåne. Alt var til stede under årets fiskekonkurrence.
Traditionen tro fortsattes med morgenkaffe og afsluttedes hen på eftermiddagen
med ”Kartoffelsalat a la Anders” samt velgrillede pølser a la Carsten Formand Fut.
Alle var langt over mindstemålet.
Bryggen var for øvrigt leveringsdygtig i afskårne skrubbehoveder på det tidspunkt.
Der har vist sig en overraskende interesse for daggamle skrubbehoveder gerne med
lidt lugt ved. ”Det kan udvikle sig”, oplyser Lille John optimistisk, og ser frem til den
nye sæson.
Og så har der været krise på redaktionen af ”Livet på Bryggen”, fiskernes egen
nyhedsavis.
Redaktør i Shit-storm / oprørstendenser på redaktionen
Det startede med, at redaktøren kom til at bruge et gammelt billede til en artikel
om Lille John og hans netop friskfangede havørred. En opmærksom læser
fremsendte følgende til bladet:
”Hej Ejvind jeg vil godt opponere mod det foto du har brugt af John og hans fisk!
Hvor mange gange kan man egentlig få ros for samme fisk???? Det anvendte foto
og den viste fisk er fra august sidste år!! Her er vedhæftet fotoet af John og fisk
anno 2016 ��� læg venligst mærke til hvor meget ældre John ser ud og hvor
meget mindre fisken er ���� mvh Birgitte”
Og fra et medlem af bladets redaktionskomite kom dette indlæg:
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Det burde have været en torsk
Som læser af bladet ”Livet på Bryggen” kan jeg gerne blive lidt indigneret. Her
fremsendes billede af en ørred på kun tre kilo som næststørste fangst i 2016,
medens der måles op mod en lidt større ørred fra 2015.
I år er der altså kun fanget een ørred, som så fremstilles som noget særligt med
billede af fangeren og ørreden. Det kan kun have et formål, nemlig at promovere sig
selv. Ved nærmere eftertanke burde det ikke være en ørred, som sås på billedet,
men mere en slags torsk nemlig en kæmpe tanke-torsk på tre kilo, hvis en sådan kan
vejes på vægten.
Se på billedet af en glad mand, der har fanget en ørred på kun tre kilo.
Promoverende, se hvad jeg kan fange, for derefter, når man bliver taget i snyderi at
give skylden for fejltagelsen til hele ”Livet på bryggens” redaktionen. Som
redaktionsmedlem må jeg protestere. Fejltagelsen kan alene tillægges
chefredaktøren, som har handlet på egen hånd, ellers ville fejlen selvfølgelig ikke
være forekommet.
Sander

Redaktøren kan kun trøste sig med og glæde sig over, at en Shit-Storm nu om dage
er et adelsmærke, selv om denne her var aldeles og fuldstændig helt urimelig!
Tilbage til Bryggen hvor madpakker og hunde skal holdes i snor på Bryggen! Nalle,
Tommy’s lille terrier, stjal redaktørens leverpostejmad. Dagen efter fik han trukket 2
tænder ud, hvilket kun kan være rimeligt. Dagen efter igen kom han og sagde
undskyld, og forhørte sig, om der ikke skulle være en lille bid til overs. Sådan! Han
har øjensynlig forstået beskeden. Man må jo også passe på sit tandsæt, det er jo
ikke ubegrænset.
Men, vor egen Don Uffe Olsen skal øjensynlig også holdes i snor. Han havde 30
gæster til morgenkaffe i.f.m. fiskekonkurrencen, men glemte helt at tage
morgenbrød med fra bageren. Gad vide hvor han havde sine tanker, og om han har
tænder nok i munden, hvis straffen blev udmålt, som i tilfældet med Nalle.
August
Og så har der været ”Storvask” - i overført betydning - om forholdene på Bryggen.
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Reglerne for renserummets udvidede anvendelse til også at omfatte køkken med
nyt komfur, køle/fryseskab og krydderihylde blev fastlagt.
Man talte sig også frem til, at fiskerne nødvendigvis må støtte op om formanden og
festudvalget, hvis de skal have acceptable betingelser for udførelse af deres
opgaver.
Og så skal vi holde op med at tisse i hækken.
Jeg skal da love for, at der kom fodslag i flokken, da Birgitte tog bladet fra munden
og sagde, at hun ikke kom på havnen for at være spejdermor. Det havde hun været
engang, og det gad hun ikke være igen. Nu havde vi bare at opføre os ordentligt,
ellers ..!
Derefter var alle enige om, at vi skal opføre os ordentlig på Bryggen!
I forbindelse med dette med stærke kvinder, kommer jeg til at tænke på:
fiskeren, som p.g.a. et hulens sort vejr sad på kroen i 8 timer. Han sagde
så til servitricen efter at have slukket sin tørst i bajere, at han da også
kunne tænke sig en brændevin eller to. Da han havde fået 18 stk, sagde
han: ”Jeg vil da for resten gerne se regningen og betale”.
”Det kan ikke svare sig. Du kan li’sågodt ta’ hele flasken, så sparer du 6
kroner”, svarede hun.
”Jeg ta’r hele flasken!”
Kl. 4.15 kom han sejlende hjem med en vældig sidevind på. Og konen sad
og hæklede i lænestolen!!
Nå, han rev døren op og udbrød: ”Det er skú nydeligt. Nu har jeg siddet
hele aftenen på kroen for at spare 6 kroner, og så sidder du og brænder
lys!!”
Men apropos festudvalget. Så tror jeg ikke, at de øvrige afdelinger i Klubben har et
festudvalg, som kan måle sig med fiskernes. Her er det ikke det franske- eller det
italienske køkken, som demonstreres, men derimod det danske, som vi husker
hjemme fra mor.
Der er altid stor tilslutning, når Leon godt assisteret af Lis og enkelte andre indkalder
til spisning på Bryggen eller i ”Kahytten”. Tilmelding altid til Kresten under devisen:
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Pengene på bordet ved tilmelding!
I juni stod den på stegt flæsk, kartofler og persillesovs.
I juli var der festmiddag med helstegt pattegris og
I oktober serverede han gammeldags brunkål og flæsk.
Mange tak for mad og hyggestunder, lyder det fra alle fiskere og fiskekoner.

September
FISKERIET i eftersommeren
Tja, engang imellem fanges der en fisk. Birgitte kan dog ikke begrænse sig m.h.t.
havørred - som sædvanlig -, hvor der blandt andet er hjembragt havørred på 4,6
kilo, men det var vist Anders.
Ligeledes har Morten hjembragt en hummer på ca. 3-4 kilo.

Og så indløb der et telegram fra Søren Sømand i Caribien, som sådan havde glædet
sig til at komme hjem og deltage i fiskeriet. ”Jeg er strandet i her i Florida. Men jeg
har pakket til hjemrejsen. Postvæsenet har smidt min afløsers pas væk”. Men Søren
sluttede beskeden på en optimistisk note med: ”Nååh, pyt. Kokken bakker op hver
dag og hyren drejer. Hils alle Sutterne”.

Henvendelser til KBL’ Bestyrelse
Fiskerudvalget rettede i september skriftlig henvendelse til bestyrelsen for
bådelauget. Herunder følger uddrag af teksten, til fiskernes orientering.
Fiskerne gentager ønsket om et toilet i nærheden af fiskernes opholdssted.
Dette har været behandlet flere gange og budget bevilget, men er aldrig
materialiseret.

Herudover vil fiskerne gøre opmærksom på, at fiskernes varmestue
"Hyttefadet"
1. oversvømmes hver gang vandet stiger over broerne, hvilket som bekendt
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sker jævnligt
2. er for lille i forhold til det antal fiskere og andre klubmedlemmer, der
benytter den om vinteren
3. mangler stor set alle faciliteter som f.eks. isolering, ventilation, varme, vask
og vand.
Og slutter med, at vi håber, at disse forhold vil finde en løsning.
Havneudvalgsformand Peter Klingsten har siden bekræftet, at man i bestyrelsen
arbejder målbevidst på at skaffe et toilet til havnen og tæt ved ”Bryggen”.

Bekymrende udvikling i Flåden
Er det gigten eller kvinderne, som plager mest? Ja, man spørger sig selv.
Gigten har vi forsøgt at dæmme op for ved installation af en varmeblæser i
”Hyttefadet”, og vi sender en venlig tanke til Kbl’s bestyrelse.
I ”Livet på Bryggen” udtrykkes bekymring over den seneste udvikling i Bryggens
tonnage.
Der er ikke meget, som ligner en fiskerbåd i Karl Ejgils seneste erhvervelse. Nu er
hans dejlige fiskerbåd så sat til salg, og eneste håb for Bryggen er, at fiskene hurtigt
kommer tilbage til Kalø Vig, således at han kan få lyst til fiskeriet igen. En gang fisker,
altid fisker, og det er jo ikke første gang, at Karl Ejgil har 2 både i søen samtidig.
De 2 gæve Futter - John og Bo - har ligeledes solgt ud. ”Havlit” er solgt til Henning,
og John har investeret i en dejlig konebåd, som han kalder ”Alma”.
Sander lægger også roret om
Også for Sander har tingene taget en ny drejning.
Hanne og Sander har i sommeren og efteråret gennemfisket hele Kalø- og Knebel
Vig med silde-, makrel- og andet endegrej - uden nævneværdig held – én makrel er
det vist blevet til i løbet af hele året. Det manglende held har været svært for Sander
at forklare Hanne.
Sander har nu købt sig en trædrejebænk, for han vil ikke opgive det maritime. Han
vil snart være leveringsdygtig i skibsret i assorterede størrelser. Han skal lige øve sig
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på at dreje Hanne en knap og et par askebægre først, men ordrer til senere levering
modtages allerede nu.
Og så var der fiskeren, som stod i bagerforretningen i Vrinners og bad om
en stang winerbrød. Så’gerne, skal jeg dele den i fire eller otte stykker?
spurgte servitricen.
Ahh.., 4 stykker må være nok. Jeg tror sku ikke, at jeg kan klemme 8 ned.

Nødråb om hjælp på KBL’s generalforsamling
På den årlige generalforsamling i KBL blev der fra alle afdelinger rapporteret, at alt
er gået vel i det forgangne år. Kun fiskerne luftede deres utilfredshed.
Ungdomssejlerne havde vundet DM, EM, OL og VM, de lokale kølbåde havde
gennemført talrige omgange på trekantbanen og kajakroerne havde både vendt
rundt og roet frem og tilbage. Alle var ovenud tilfredse med den støtte, som de
havde fået af Klubben - blot ikke fiskerne!
Fiskernes repræsentant fremhævede, at fiskerne stiller på havnen med mandskab
hver morgen senest kl. 10 og holder øje med havnen det meste af dagen - både
sommer og vinter – mens andre går i læ for vejret. Han antydede, at der var et
misforhold imellem fiskernes indsats for havnen og udbyttet for fiskerne, og
foreslog, at når de øvrige klubmedlemmer igen får deres både i havet, så ser
fiskerne gerne, at de samlet sejler ind mod Århus og jager fisk ind i Vigen på
tilbagefarten, for sæsonen for fiskerne i KBL i 2016 har været den ringeste de sidste
8 år. Han lovede, at fiskerne nok fortsat vil være loyale overfor Klubben, men
forventede så også, at Klubben støtter op om fiskermiljøet og lægger alle gode
kræfter i at skaffer fiskerne nogle fisk igen.

Servicemeddelelse vedr. torskekvoter m.v.
Fra årsskiftet 2016/ 2017 må hver enkelt fisker i KBL højst tage 5 torsk pr. dag med i
land. I månederne februar og marts dog højest 3 torsk pr. dag. Det betyder, at vi
hver må fange 1.600 torsk om året til eget konsum. Det er jo godt at vide, når vi i
snart 30 år ikke har set torsk i Kalø Vig.
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Men fortvivl ikke, vi fiskere er kollektivt her sidst på året meldt ind i Foreningen
”Levende Hav”, så det burde vel kunne hjælpe på torskefiskeriet m.v. Derudover kan
vi glæde os over, at fredningen om vinteren af hunrødspætter og hunskrubber samt
ålekvabber er ophævet. Blot en skam, at netop de fisk på netop dette tidspunkt ikke
er værd at spise.
VIGTIGT – til medlemmerne
Vil I have glæde af vor ulykkesforsikring på kr. 200.000, hvis I drukner under fiskeri, –
så SKAL redningsvesten bæres under fiskeriet - HELE ÅRET!

Svar på brev til Fiskerikontrollen (forkortet)
Fra Søren Palle Jensen
Vicefiskeriinspektør | EU & Fiskeriregulering
Kære Ejvind.

Med hensyn til fiskeriet af blåmuslinger i Århus Bugten, så har der ikke været
fisket blåmuslinger siden juli 2015 (her blev der landet 43 tons).
Hvorvidt der er en sammenhæng imellem muslingefiskeri og andre fangster
skal jeg ikke kunne sige, men fiskeriet i hele underområde 22 har i 2016 været
ret dårligt i forhold til tidligere år – om det er dette i også mærker skal jeg ikke
kunne vurdere.
Hvis vi får ansøgninger om fiskeri i Århus Bugten i 2017, vil jeg kontakte jer
forinden for at høre om der er særlige områder som er særligt vigtige for jer.
God jul og godt nytår.

Så er der vist kun tilbage at sige tak for året 2016 til formanden og til festudvalget,
og tak til alle for hyggestunder i ”Kahytten” og i ”Hyttefadet” og for kammeratskabet
på Bryggen. Lad os bevare optimismen og troen på, at fiskene kommer tilbage til
Kaløvig i 2017. Knæk og bræk!
Ejvind

